
MEDAILLES EN ERETEKENS VAN DE
BEDEVAART BREDA-HAKENDOVER

(1890~1990)

l. Van Eeckhoudt

Deze korte bijdrage wil een overzicht geven van de verschillende

kentekens en onderscheidingen die onze Nederlandse bedevaarders

van de Broederschap van de Goddelijke Zaligmaker Breda-Hakendover

kennen.

Ze is een van de drie nog bestaande Broederschappen die Hakendover

rijk is en die elk jaar met hun aanwezigheid én animatie onze

Paasmaandag-processie opluisteren. Ook de beide andere (deze van

Tilburg en van de Meierij) zijn in Nederland gevestigd.

In het Hakendovers Jubeljaar 690-1990 vierde de Broederschap van

Breda de lOO-ste verjaardag van hun eerste bedevaart. In 1890

zijn zij inderdaad voor ft eerst, en toen nog volledig ongestruk

tureerd, naar Hakendover afgezakt om onze Paasmaandag te komen

bekijken en mee te vieren.

Ret begrip DERTIENMAAL heeft voor hen ook een " e igen" betekenis.

Buiten het traditioneel dertienmalen zelf (13 maal heen en weer

tussen kerk en kapel), is dit begrip bij hen gebonden aan het aan

tal deelnames aan de Processie. Zo wordt men onderscheiden na 13

en 26 jaar, en wordt men in het goud gezet na 50 jaar.
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In de zetei van de Broederschap worden jaarlijks de Iijsten van

de bedevaartgangers bijgehouden op basis van hun bijdrage. Op

30 juli 1989 teide ze officieel 8.714 betalende Ieden.

De Broederschap van Breda bezit een grote processievlag. met een

afbeelding van de Goddelijke Zaligmaker en links en rechts in de

rand een rond medaillon met een paard (een verwijzing naar de

Paarden-processie). Deze zeer mooie en iconografisch interessante

rechthoekige vlag wordt in de processie gedragen door de vaandel-

drager. Zij werd vervaardigd in 1901. het jaar clat de Broederschap

van de Goddelijke zaligmaker Breda-Hakendover officieel werd op-

gericht en door de bisschop werd erkend.

Verder bezit deze Broederschap nog een processiekruis met twee

lantaarns (1908). een vaandel van het Heilig Sacrament (1923).

een vaandel van het Heilig Hart (1926). een vaandel van de Heilige

Isidorus (1916). een vaandel van O.L.Vrouw van Altijd durende

Bijstand (1928) en een vlag van O.L.Vrouw van Vrede (1943).

De Broederschap beslaat nu nog 62 dorpen van Noord-Brabant en

telt 58 Broedermeesters (commissarissen). Haar zetel is sinds vijf

jaar gevestigd in de Sint-Annaparochie te Breda. Daar deze parochie

is toegewezen aan de Paters Capucienen i6 de "pastor" van deze

kerk ook de directeur van de Broederschap.

Sarnen met de pelgrims van de Meierij en van Tilburg vormen zij

de belangrijkste buitenlandse delegatie in de internationale

processie ter ere van de Goddelijke Zaligmaker.

1991



ne Broederschap Breda-Hakendover kent volgende kentekens en

medailles:

1. Kleine herdenkingsmedaille, z.j. (1990)

vz. Het gekroond beeld van de Goddelijke zaligmaker van

Hakendover t in driekwart vooraanzicht naar links; het

i8 geplaatst in een ronde nis.

kz. BEDEVAART / VAN / BREDA EN / OM5TREKEN / NAAR /

HAKENDOVER; rondom, een parelcirkel.

Rond met rond draagoog - 19 mm f/J
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Deze draagpenning i8 gehecht aan een vertikaal l:lntje met de kleu-

ren van de Nederlandse vlag en met een bevestigingsspeldje. Hij

werd speciaal ontworpen voor de honderdste verjanrdag. zodat elke

bedevaarder van de Broederschap van Breda onmiddellijk herkenbaar

was.

2. Huldepenning voor de dertiende deelname aan de bedevaart

vz. AIs van nr. 1.

kz. 13 MAAL / BEDEVAARTGANGER /(arabesk) / BREDA-HAKENDOVER;

rondom, een parelcirkel.

Rond met rond draagoog - 26 mm 0

Deze draagpenning 18 gehecht aan een marineblauw lint met bevesti-

gingsspeldje.
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3. Huldeteken voor de 26 e deelname aan de bedevaart

Medaille nr. 1, vastgehecht op een dik en stevig schildje in

donkerblauwe stof; op het schildje 1s Il 26 / + / JHS Il met

gouddraad aangebracht.

Dit kenteken wordt aan de bedevaarders gegeven die 26 jaar

(dus tweemaal 13 jaar) naar Hakendover komen.

4. Gouden huldepenning voor de SOe deelname aan de bedevaart

vz. : Medaille nr. 1, vastgehecht op een verguld vierkant

plaatje dat versierd is met twee afgeronde en deels over

e~kaar liggende driehoeken in reliëf; in elke hoek van

de onderste driehoek bevindt zich een eikeblaadje.

kz. : 50 MAAL / BEDEVAARTGANGER / BREDA / HAKENDOVER

Vierkantig met dwars geplaatst draagoog - 31 x 31 mm.
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Deze draagpenning i5 gehecht aan een goudkleurig lint van ruim

50 x 21 mm; hij wordt opge5peld aan de bedevaarders die voor de

vijftigste keer naar Hakendover trekken (de gouden jubilarissen).

Bij deze onderscheiding hoort een diploma (143 x 338 mm). Het

vertoont op de linkerhelft de afbeelding van bedevaarders te paard

met in 't midden de kerk van Hakendover, en rechts de tekst "Ter

herinnering aan Uw 50-ste bedevaart naar Hakendover".

Al deze medailles en onderscheidingen worden op Paasmaandag, tij

dens een plechtigheid met lof in de vroege namiddag, in de kerk

van de Goddelijke Zaligmaker te Hakendover uitgereikt.

5. Kenteken van de Broedermeesters

+ BH (de afkorting van Breda Hakendover) van links boven naar

rechts onder; op de achtergrond een gebogen korenhalm die de

letters B en H scheidt; rondom, een schildvormige omlijsting;

het geheel 1s met gouddraad op rode stof gestikt.

Schildvormig
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