‘BEDEVAART MAAKT WARE REVIVAL DOOR’
BREDA - De mededeling dat de ontkerkelijking in Nederland nog steeds in volle gang is, zal voor veel mensen niet als een verrassing komen. Dat de bedevaart echter juist in deze tijd weer stevig aan populariteit wint, is minder bekend. Het is dan ook nog
een redelijk nieuwe hype. Eeuwenlang waren rondtrekkende pelgrims een alledaags verschijnsel. Ook Breda had in het verleden
een rijke bedevaartcultuur. De viering van het Sacrament van Niervaert, de verering van de gelijknamige wonderhostie, trok
duizenden bedevaartgangers uit alle windstreken naar de stad. De thans bijna 28-jarige Bredanaar Martin Rasenberg blies de in
de Middeleeuwen ontstane bedevaartstocht twaalf jaar geleden nieuw leven in en stond aan de wieg van de heroprichting van
het Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert.
Door Addo Sprangers
Hij is er sinds 2001 beheerder en woont er sinds vorig jaar samen met zijn vrouw en twee kleine dochtertjes in de pastorie: het Begijnhof in
Breda. Martin Rasenberg heeft er zijn thuis gevonden. Alsof het zo heeft moeten zijn. Op 8-jarige leeftijd al leert hij er de beginselen van het
misdienaar zijn. Op eigen verzoek, want gefascineerd als hij is door godsdienst en geschiedenis, bestaat er voor Rasenberg eigenlijk geen
mooiere plek, vertelt hij. “Natuurlijk had ik als kind ook hobby’s als zwemmen, maar mijn grootste interesses waren godsdienst en geschiedenis. Die komen in het Begijnhof perfect bij elkaar. Als je hier binnenkomt, bereik je de geschiedenis meteen. Je gaat direct eeuwen terug
de tijd in. De sfeer op het Begijnhof bepaalt de godsdienstige beleving.”

Leven in de brouwerij
“In de kerk op het Begijnhof heb ik mijn communie gedaan. Mijn moeder deed de voorbereiding op de communie en hierbij zag ik een
misdienaar. Dat leek mij ook wel wat. Mijn moeder vond het prima. Aan pastoor Oomens, de laatste hier op het Begijnhof, heb ik gevraagd
of ik misdienaar mocht worden. Van de koster, zuster Relindes, heb ik het werk van een misdienaar geleerd. In die tijd telde het Begijnhof
ontzettend veel vieringen. Wat dat betreft kon ik mijn hart ophalen. Je had zowel avond- als zondagsdiensten en er waren veel huwelijksvoltrekkingen. Iedere vrijdag had je er soms wel vier achter elkaar. Ik probeerde overal zoveel mogelijk bij te zijn. Op het Begijnhof is altijd veel
leven in de brouwerij. Dat maakt dat je toch een heel andere beleving hebt dan in een ‘gewone’ parochie.”

Pelgrims goed voor economie
Zijn passie voor geschiedenis deed en doet Martin Rasenberg veelvuldig belanden in het Bredase stadsarchief. “Ik vind het machtig interessant om in oude stukken over Breda te neuzen. Zo kwam ik uit bij het verhaal over het Sacrament van Niervaert. Ik verbaasde me erover dat
ik er helemaal niets van wist. Als je je er in gaat verdiepen zie je namelijk dat het een enorm belangrijkje stukje Bredase historie is. De Grote
Kerk is bijvoorbeeld vooral verfraaid door de komst van duizenden pelgrims naar Breda. Het Sacrament van Niervaert trok veel bezoekers
naar de stad en dat was natuurlijk ook heel goed voor de plaatselijke economie. Mede hierdoor konden de ambities van de Kerk verwezenlijkt worden.”

Godsdienstige beleving
Door het verhaal over het Sacrament van Niervaert neemt Rasenberg ook andere plaatsen onder de loep waar sprake is van soortgelijke
verhalen. “In het Belgische Hoogstraten bijvoorbeeld, waar twee keer per jaar de Heilig Bloedprocessie door de straten trekt. ‘Waarom kan
zoiets niet in Breda?’ dacht ik bij mezelf. Als 16-jarige heb ik toen mijn schouders onder de terugkeer van de Bredase bedevaart gezet. Ik
wilde eenvoudigweg iéts op poten zetten om de geschiedenis van het Sacrament van Niervaert onder de aandacht te brengen, en daarmee
de godsdienstige beleving.”

Sluimerend gilde
In 1994 legt Martin Rasenberg op eigen initiatief en in gezelschap van een tiental geestverwanten voor de allereerste keer de Omgang van
Niervaert af in de Bredase binnenstad. Het is weer de eerste omgang sinds de jaren zestig. Het gezelschap toont zich zó enthousiast, dat enkele maanden later al de Broederschap van het Heilig Sacrament van Niervaert wordt opgericht. “Officieel en ook als zodanig ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Zo’n vijf jaar geleden hebben we in samenwerking met het Bisdom Breda, de Parochie Centrum en verschillende historici, zoals voormalig stadsarchivaris IJsseling, nader historisch onderzoek ingesteld. We kwamen terecht bij ‘die Gilde vanden
Heilighen ghebenediden Sacramente van miraculen ende vander Nyeuwervaert’. Dat gilde was actief van 1463 tot 1590, om vervolgens in
sluimerende toestand te geraken. Het was een kerkelijk gilde, door het kerkelijk recht erkend. Een dergelijk gilde moet dus kerkelijke doelstellingen hebben, zolas het organiseren van een processie.”

Altaarschilderij
In 2003 wordt het broederschap opgeheven en maakt het gilde een doorstart onder de naam Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert.
Rasenberg: “Het oorspronkelijke gilde was nooit opgeheven. De bisschop heeft onze statuten ondertekend, waardoor wij een zelfstandig
onderdeel vormen van de Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland. Simpel gezegd betekent dit dat we als gilde bijna dezelfde
rechten hebben als een parochie. Bij de heroprichting van het gilde hebben we mantels laten ontwerpen op basis van afgebeelde gildeleden op het 16e-eeuwse altaarschilderij Sacrament van Niervaert. Dat schilderij hing tot 1506 in de Niervaertkapel in de Grote Kerk en
is tegenwoordig in het bezit van het Breda’s Museum. Dankzij een deal tussen de Stichting Grote Kerk en het Breda’s Museum keert het
schilderij volgende maand na bijna vier en een halve eeuw weer terug in de Niervaertkapel in de Grote Kerk, als belangrijkste museumstuk
van de permanente expositie De Kerkschat. Ik ben heel blij dat het schilderij op die historische plek terugkeert.”

Weerspiegeling van leven
Na de eerste succesvolle editie van de Dag van de Bedevaart afgelopen jaar, houdt het Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert ook dit
jaar weer een dag van de Bedevaart. Het gilde heeft zich vooraf hardop afgevraagd hoe je tegenwoordig een ommegang moet opzetten om
mensen er ook daadwerkelijk in te interesseren, vertelt Martin Rasenberg. “Het klinkt misschien hoogdravend, maar het is een wonderlijk
gegeven dat de bedevaart een ware revival doormaakt. Aan de ene kant zie je dat er ontkerkelijking plaatsvindt, maar tegelijkertijd zie je
dat steeds meer mensen op bedevaart gaan. Het gaat hierbij niet eens zo zeer om het bereiken van de plaats van bestemming. Mensen
vinden het veel belangrijker wat zij op hun tocht meemaken en hoe zij zichzelf gedurende die tocht tegenkomen. Sommigen noemen een
bedevaartstocht een weerspiegeling van hun leven, of zijn ervan overtuigd dat iets of iemand hen vergezelde. Het is een heel bijzondere
ervaring, een gewaarwording.”

In voetsporen treden
“Wat dat betreft denk ik dat we een beetje in de tijd van de beleving zitten, óók in kerkelijk of godsdienstig opzicht. Tegenwoordig spreekt
men ook wel van reli-toerisme. Ik vind het een prachtig woord. Het is niet toevallig dat mensen en hun kinderen op vakantie in een kapelletje altijd even een kaarsje aansteken. Mensen hebben behoefte aan zo’n religieus moment. Ook voor mij persoonlijk is het telkens weer
een beleving. Een ommegang is veel anders dan een gewone wandeling door dezelfde straat: op bedevaart loopje deftig gekleed in een
groep met op de achtergrond het klokkengelui van de Grote Kerk. Je treedt in de voetsporen van mensen van honderden jaren geleden en
dat heeft bijzonder veel impact.”

