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Zonnige processie terug in Sprundel
Vijftien monumentjes

Sprundel heeft er ruim een halve eeuw op moeten wachten, maar
afgelopen weekend was het zover: de eerste processie sinds 1965. Pastoor
Hans van Geel en initiatiefnemer Jac van Trijp zijn meer dan tevreden.

Van MARJO PEPPELAAR
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'De wonderen zijn de wereld niet uit', zegt pastoor Hans van Geel. Hij doelt op het
prachtige weer en de honderden mensen die op de been zijn voor de eerste processie
in Sprundel sinds 1965. Initiatiefnemer Jac van Trijp van Beleef Sprundel straalt van
oor tot oor. ,,Hiermee zetten we Sprundel weer helemaal in de kijker.'' 
 
Langs de route van de processie, door de Hertogstraat naar het Fatimapark met de
vijftien staties van de Geheimen van de Rozenkrans, hangen geel-witte vlaggen. Die
hangen zelfs aan de wieken van Sprundels trots, molen De Hoop. De eregasten,
onder wie burgemeester Marjolein van der Meer Mohr, worden met paard en wagen
van het plattelandsmuseum naar het Kloosterplein gebracht. Riet Vergouwen zit
daar op een bankje, te genieten van het najaarszonnetje. Ze vindt het geweldig dat
de processie terug is in Sprundel. ,,Ik ben ouderwets, ik ben niet van het moderne'',
lacht ze. Ze herinnert zich de processies van vroeger nog goed. ,,Met gele brem
werden figuren gelegd en er lag een bloementapijt in de Hertogstraat. De meisjes
van de jonge boerinnenbond waren er in hun roze rokken en de jongens van de Jonge
Boerenstand in hun blauwe broeken en witte bloezen maakten een menselijke
piramide.'' 
 
Even verderop wacht Nel Lazeroms met haar vriendinnen van ouderenkoor
Levensvreugd op de start van de processie. Bij het Mariabeeld zullen ze na afloop
zingen, verheugt ze zich. ,,En iedereen mag meezingen.'' Ze weet nog goed hoe
vroeger de straten van Sprundel versierd waren met geel-witte Sint-Jans-vlaggetjes.
,,Altijd een heel feestelijke dag, het hele dorp was betrokken bij de processie. Veel
mensen waren verkleed, voorop in de stoet liepen de bruidjes met hun bloemen.''

Selfie
De processie wordt er een van verwondering en bewondering bij de jongeren, gemixt
met weemoed en nostalgie bij de ouderen. Voorop loopt de drumband, gevolgd door
de vier geestelijken. Er is een groep met ouderwetse klederdracht en ook de jonge
boerinnen met hun roze rokken zijn er weer bij. Maar de tijd is duidelijk ook verder
gegaan: de jonge meiden van vroeger lopen nu soms met een rollator en overal
worden met telefoontjes selfies en foto's gemaakt. Het grote en duidelijk loeizware
fluwelen vaandel, wordt maar op het karretje met de geluidsbox gebonden. ,,Niet te
tillen.'' Verschillende Sprundelse verenigingen lopen met een vaandel in de
processie mee. 
 
De stoet van zo'n 300 mensen trekt richting begraafplaats, waar pastoor Van Geel de
vijftien Geheimen van de Rozenkrans inwijdt. Soms maakt iedereen een sprongetje
opzij, want de paarden hebben op straat hier en daar een kleine boodschap
achtergelaten. De vijftien iconische monumentjes zijn eerder dit jaar gerestaureerd.
Van Geel spreekt de hoop uit dat mensen de boodschap van de vijftien staties ter
harte zullen nemen. ,,Elk monument vertelt een verhaal. Sta daar eens bij stil en
bedenk: 'hoe kan ik die boodschap in verband brengen met mijn eigen leven, hier in
Sprundel?''', houdt hij de Sprundelaars voor. 
 
Stuk voor stuk worden de vijftien monumentjes - vijf blijde, vijf droevige en vijf
glorievolle geheimen - gezegend. Samen vertellen ze het verhaal van Jezus en Maria.
Elke zegen wordt afgesloten met een hemels klinkend muziekje, de jonge bruidjes
dansen een klein rondje met het boeket in de hand. Bij het beeld van Onze Lieve
Vrouwe van Fatima zingt koor Levensvreugd over Maria die op een middag in mei is
verschenen te Fatima in een vallei: 'Ave, ave, ave Maria'.

 


