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ken het helende ritme van het lopen in de natuur en/ofde stilte en de con-
templatieve en spirituele sfeer waarmee oude heiligdommen omgeven
zijn. De hernieuwde belangstelling voor deze heiligdommen, gelegen
langs de route naar Santiago maar ook daarbuiten, werd en wordt bein-
vloed door hun veelal bijzondere ligging in hetlandschap, door hun uit-
straling als centra van sacrale (bouw)kunst, en door de fascinatie die uit-
gaatvan legenden en tradities.

De ror belangrijkste door pelgrims bezochte heiligdommen in Neder-
land worden, zoals gezegd, gepresenteerd in dit boek. Dit getal druk
enerzijds uit dat we te maken hebben met een selectie uit een groter aan-
tal;and,erzijds maakt het duidelijk datdeze selectie een elemenrvan wil-
lekeur bevat. Er moest namelijk gekozen worden uit een heel arsenaal
van maar ließt 66o bedevaarrplaatsen, met inachtnemin g van een zo
evenwichtig mogelijke geografische spreiding.

Dat Nederland in verleden en heden minstens 66o bedevaarlplaatsen
heeft gekend -van tijd tot tijd komt er een nieuwe bij, ofduikt erweer een
oude op uit de vergetelheid - wetenwe zo precies, omdat dit boek voort-
komt uit het omvangrijke onderzoeksproject'Bedevaartplaatsen in Ne-
derland', dat tussen rg93 en 2ooo aan het Meertens Instituut (rNew) te
Amsterdam is uitgevoerd onder leiding van ons beiden, Peter /an Margry
en Charles Caspers. Uit de honderden bedevaartplaatsen en duizenden
pagina's tekst- en documentatiemateriaal die dit project heeft opgele-
verd, hebben wij dit boek gedestilleerd en van een inleiding voorzien.
Freelance historicus |an Brouwers heeft ons vervolgens geholpen bij de
herschikking en hertalingvan de wetenschappelijke reksren tor een han-
dige en vlot leesbare gids.

Wie bij het lezen van dit boek de smaak te pakken krijgt en over meer ge-
detailleerde informatie wil beschikken, kan het vierdelige srandaardwerk
in boekvorm, Bedevaartplastsen ín Nederland (tgg7 -zoo4), ter hand te nemen
ofde geactualiseerde internetversie op www.meertens.knaw.nl/bedevaart/
raadplegen. Daarin vertellen ook de overige 559 bedevaaflplaatsen hun
verhaal, maar in dit boek is hetwoord aan de ror die ziin uiwerkoren.
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Bedevaart en bedevaartplaatsen in
Nederland

Bedevaart

Onder 'bedevaart' of 'pelgrimage'verstaan we een religieus geinspireer-
de individuele of collectieve tocht naar een heilige plaats. Wereldwijd

- uiteraard niet overal op dezelftle schaal - verlaten mensen hun dagelijk-
se leefomgeving om zich naar een plaats te begeven die zij bijzonder hei-
lig en heilzaam achten. In sommige culturen en tradities wordt daarbij
extra waarde gehecht aan het onderwe g-zijn, bij voorkeur aangeduid met
het woord 'pelgrimage', als een onthechting van aardse beslommerin-
gen en een ontdekkingvan wie men zelften diepste is. In de meeste cul-
turen en tradities staat echter het bereiken van de heilige plaats voorop,
ook wel 'bedevaart' of 'doelbedevaart' genoemd. Deze laatste toevoe-
ging, 'doel', is om te verduidelijken dat bedevaârtgângers zich na hun
aankomst in de heilige plaats vaak richten tot een welbepaald cultus-
objectom hun gebed teversterken. Allen, pelgrims én bedevaartgangers,
doen wat zij doen in de hoop rust, berusting, steun, troost, kracht, ge-

loofsverdieping, heil of genezing te vinden. Omdat voor de meeste pel-
grims bovendien de aankomstin de heilige plaats als een belangrijke ge-

beurtenis wordt beschouwd, en in toenemende mate door westerse
bedevaartgangers tegelijk ook de tocht als belangrijk wordt ervaren voor
loutering en gebed, zijnin dit boek'pelgrimage' en 'bedevaart' synonie-
men van elkaar; heøelftle geldt voor 'pelgrims' en 'bedevaartgangers'.

In West-Europa, Z:uid-, Midden- en Noord-Amerika, grote delen van
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Afrika en in Azië vooral de Filippijnen domineerr de rooms-katholieke
variant van bedevaart; in Oost-Europa en het immens grote Rusland do-
mineert de orthodox-christelijke variant. Terwijl het voor christenen in
beginsel vrijblijvend is om wel of niet op bedevaarr re gaan, geldt voor
moslims de bedevaart naar Mekka ofhadj als een geloofsplicht die iedere
gelovige ten minste eens in zijn of haarleven moet vervullen, gesteld dat
de situatie dittoelaat. Voor joden geldtleruzalem met zijn Tempelberg en
IQaagmuur als de heilige plaats bij uitstek. Binnen het hindoeïsme in In-
dia nemen de bedevaarten naar de langs de rivier de Ganges gelegen hei-
ligdommen van Shiva, Vishnu, Ganesh en andere goden een centrale
plaats in. 's Werelds grootste bedevaart, waaraanvele miljoenen hindoes
deelnemen, gaat om de waalfjaar naar Allahabad; de eerswolgende is in
zor3. In het noorden van India, in de Punjab, ligt weer de heiligste stad
voor de sikhs, Amritsar. Het fenomeen bedevaart is universeel.

De christelijke bedevaartcultuur heeft haar wortels in die plaatsen van
het Heilig Land welke verbonden zijn met het leven en sterven van Chris-
tus. Deze worden al sinds de derde eeuw door pelgrims bezocht. In de
vroege middeleeuwen resulteerde de verspreiding van relieken (stoffelij-

Moslimpelgrims ('hadji') trekken in Mekka in cirkels rond het'Huis van God', de
Ka'aba, met daarin de heilige zwarte steen.
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ke resten, meestal een deel van het gebeente) van martelaren uit Palestina
en de Romeinse catacomben in het ontstaan van nieuwe bedevaartplaat-
sen in grote delen van Europa. De hoge en late Middeleeuwen waren een

bloeiperiode van de bedevaartcultuur, waarbij we kunnen denken aan de

drie 'kapitale' heiliç plaatsen - |eruzalem, Rome, Santiago de Compos-
tela -, maar ook aan nieuwe op mirakelen en verschijningen gebaseerde
Mariaheiligdommen en plaatsen waar een sâcramentswonder zou heb-
ben plaatsgevonden. De introductie in 13oo van de periodieke viering van
Heilige Jaren (of Jubeljaren) stimuleerde de bedevaart naar Rome nog
sterker. De Nederlanden kenden tot in de zestiende eeuw daarnaast het
systeem van de zogenoemde 'zoenbedevaarten', die door de (stedelijke)
rechtbank als strafwerden opgelegd aan wetsovertreders. Dankzij de wij-
de vertakking van de bedevaartcultuur zijn er alleen al in het geografische
gebied van het huidige Nederland vanaf de introductie van het christen-
dom tot heden minstens 66o bedevaartplaatsen ontstaan, waarvan in
zooS nog ongeveer een derde deel 'actief is, datwil zeggen tot op heden
door pelgrims wordt bezocht.

Dit boek beperkt zich tot de bedevaartplaatsen gelegen binnen de hui-

Pelgrimsjongeren op weg naar het Vaticaan ten tijde van de Wereldjongerendagen rn
het Heilig )aar zooo.

BEDEVAART EN BEDEVAARTPLAATSEN IN NEDERLAND ' 13

t



dige staatsgrenzen van Nederlând en gaat niet over de vele heiligdom-
men die door Nederlanders in het buitenland werden en worden bezocht
en waarvan sommige vanwege de historische context of het grote aantal
Nederlanders dat ernaartoe gaât - denk aan Kevelaer (o) - soms als 'Ne-
derlandse' bedevaartplaatsen worden beschouwd.

Bedevaartplaatsen

Het noemen van hun aantal veronderstelt dat precies bekend is wat bede-
vaarþlaatsen zijn, of beter: dat er een welbepaalde definitie bestaat van
'bedevaartplaats'. Waarin verschilt een dergelijke plaats van andere plek-
ken die heilig of sacraal worden genoemd? Waarin verschilt hij bijvoor-
beeld van een gewone heiligenverering in een buurtkapel of in de pa-
rochiekerk? Telkens zijn er zowel overeenkomsten als verschillen, en
daarom is het vaak moeilijk om uitsluitsel te geven. Immers, wat voor de
één een gewone devotieplek'om de hoek'is, geldtvoor de ander als een
betekenisvol genadeoord, waarvoor een reis(je) moet worden onderno-
men. Om dergelijke discussies en de factor willekeur te vermijden zijn
eind jaren negentig, gaande het onderzoek naar de Nederlandse bede-
vaartcultuur, vijfcriteria ontwikkeldwaaraan een bepaalde plek moetvol-
doen om als 'bedevaartplaats' gekwalificeerd te worden.r Er is sprake van
een bedevaartplaats indien kan worden vastgesteld:

dat er een specifieke, in principe vastverankerde, heilige locatie
ofruimte is:
dat mensen deze plek bezoeken vanuit een religieuze motivatie.
Zij komen hun'devotie betuigen' omdatzijhier de aanwezigheid
van God enlof zijn heiligen (ofminder omlijnd: her'sacrale') op
een bijzondere manier ervaren;
dat de bezoekers van deze plek hun aandacht mede ofbij voor-
keur richten op een bepaald cultusobject, bijvoorbeeld een 'mi-
raculeus' beeld ofeen reliek;
dat d,eze plek kan bogen op een eigen traditie gedurende een
reeks van jaren, decennia ofzelfs eeuwen. Zo'ntadir:rcwordtge-
kenmerkt door bijvoorbeeld een jaarlijkse feestdag, her verrich-
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ten van bepaalde rituelen of het meenemen vân pelgrimssouve-
nirs;

5 dat de bezoekers een bepaalde afstand moeten afleggen en bo-
venal een (mentale én geografische) grens moeten overschrij-
den, om de heilige plek te bereiken.

Temeer omdat veel scribenten, zowel wetenschappers als journalisten,
steeds vrijer lijken om te gâan met de noties 'bedevaart' en 'pelgrimage',
met het risico dat we na verloop van tijd niet meer weten waar we het over
hebben, is hetvan belang om vast te houden aan alle vijfcriteria. Vooral
het nveede en hetvijfde genoemde criterium, respectievelijk over de reli-
gieuze motivatie en over het overschrijden van een grens, zijn bepalend
en verdienen hier nadere toelichting.

Met betrekking tot het tweede criterium is met name relevantwat in het
hedendaagse debat'seculiere bedevaart' en daaryan afgeleid 'seculiere be-

devaarrplaats'wordt genoemd: er is sprake van een bijzondere plek, een

bijzonder object, een traditie, er worden grenzen overschreden, alleen de

religieuze motivatie ontbreek.' Voorbeelden hiervan ziin degraþlaatsen

Een pelgrim werpt bloemen op het grafvan rockidool en dichter Jim Morrison, op het
kerkhofvan Père-Lachaise in Parijs, zoo5.
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vân pop- en filmsterren en ândere idolen.s Volgens onze criteriais de uit-
drukkin g'seculiere bedevaartplaats' echter met zichzelf in tegenspraak.
Ofwel beschouwen de fans die zo'n grafplaats bezoeken de door hen ge-
liefcle persoon wél als iemand die op een ofanderewijzemet de goddelij-
ke ofbovennatuurlijke werkelijkheid is verbonden, in welk geval 'seculier'
niet van toepassing is. Ofwel brengen zij (de ziel van) hun gelieftle per-
soon op geen enkele wijze in verband met een werkelijkheid die het gewo-
ne leven overstijgt en zij ewaren die werkelijkheid ook niet bij een bezoek
aan diens graþlaats, in welk geval'bedevaart' niet van toepassing is. In de
prakijk is de scheiding vaak niet zo strik vast te stellen en kunnen er op
één plek zowel religieuze als seculiere circuits naast elkaar bestaan.

Wat op weer heel andere wijze in verband wordt gebracht met 'seculie-
re bedevaart', is toerisme. Velen die geTnteresseerd zijn in cultuurge-
schiedenis of die genieten van mooie landschappen en fraaie architec-
tuur, bezoeken graag oude bedevaarqrlaatsen. Indien bij hen echter de
religieuze motivatie ontbreek- hetgeen overigens moeilijk is vast te stel-
len; het is immers mogelijk dat iemand tegelijkertijd pelgrim én toerist
is, of dat een toeris t zich onderweg ontpopt als pelgrim -, dan zijn zij v ol-
gens onze criteria geen pelgrim en zijn toerisme en pelgrimage niet on-
derling uitwisselbaar. Ter vergelijking: indien we wodka eerst definiëren
als een alcoholhoudende drank, dan is hetverwarrend om vervolgens te
spreken van alcoholvrije wodka; seculiere bedevaarten zijn dus zoiets als
alcoholvrije wodka.

Het vijftle criterium - het afleggen van een bepaalde aßtand - roept au-
tomatisch vragen op, omdat ons land zo veel bedevaartplaatsen telt op zo'n
betrekkelijk kleine oppervlake. Concreet: wanneer wordt binnen Neder-
land door een pelgrim een grens overschreden? Wanneer de plaats van be-
stemming in een andere provincie ofin een ander bisdom ligt? Ofvolstaat
het overschrijden van een parochie, dorps- ofgemeentegrens al? Voor on-
derzoekers naar de Nederlandse bedevaartcultuur geldt een bezoek aan
een heilige plaats binnen de dagelijkse leefomgeving per definitie als een
lokale verering en dus niet als een bedevaârt. Dit betekent echter niet dat de
pelgrim per se een bijzonder grote aßtand moet overbruggen. In de van
oudsher katholieke regio's in Nederland, waar bedevaarçlaatsen het
dichtst gezaaid, zijn, bedraagt de minimale afstand van een pelgrimage,
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van het vertrek uit de eigen woonomgeving tot de aankomst in de heilige
plaats, ongeveer vijf kilometer. Alle vij f genoemde criteria zijn net zo goed
van toepassing op zo'n korteafstandsbedevaart als op een verreaßtands-
bedevaart naar een internationaal heiligdom. Met andere woorden, een

dichtbij gelegen bedevaartplaats is niet minder een bedevaartplaats dan
een ver weg gelegen bedevaarçlaats. Hoewel vijf kilometer een erg kort
trajectlijkvoor een pelgrimage, geldtdeze maatstafookvoor andere delen
van Europa. Al met al is het netwerk van bedevaartplaatsen in ons land (en

daarbuiten) veel dichter dan enkele jaren geleden nogwerd aangenomen.4
Dankzij de vijf genoemde criteria die bij iedere plaats aanwijsbaar zijn

-maarin iedere plaats op anderewijze-lichtookde dynamiekop die eigen
is aan het bed evaartwezen De ene plaats staat meer bekend om zijn cultus-
object (bijvoorbeeldAmsterdam), de andere om zijn traditionele processie
(büvoorbeeld Laren) enzovoort. Wat eveneens getuigtvan een zekere dyna-
miek, is dat er verschillende soorten heilige plaatsen bestaan, waaryan de

bedevaartplaats er slechts één is, en dat bij tijd en wijle een heilige plaats
van de ene soort overgaat naar de andere. Zo onderscheidt een van de be-

langrijkste mystieke schrijvers uit de traditie van hetwesters christendom,
de Spaanse karmelietJan van het Kruis fl r59r), drie 'soorten van plaatsen
die de devotie kunnen opwekken'. Allereerst zijn er plaatsen die prachtig
gelegen zijn in de natuur. Doordat ze een serene rust uitstalen, roepen ze

op natuurlijke wijze op tot devotie. Ten tweede zijn er plaatsen die op een

bijzondere manier verbonden zijn met iemands persoonlijke levens-
geschiedenis, dankzij een ervaring die meer (ofweer) vreugde en inhoud
heeft gegeven aan diens leven. Het doet, volgens Jan van het Kruis, deugd
om van tijd tot tijd zo'n plek opnieuw te bezoeken voor bezinning en ge-

bed. Ten derde zijn er plaatsen die 'door Go d zelf zijn aangewezen' als be-

devaartsoord.s Het eenvoudige schema van fan van het Kruis is niet 'dicht-
getimmerd' enlaatzien dat, zoals gezegd, een heilige plaats kan overgaan
van de ene soort naar de andere. Zo is de plek in de natuur waar de Lim-
burgse Gerlach van Houthem zich als kluizenaar terugtrok in een holle eik
later uitgegroeid tot het bedevaartsoord Houthem-Sint Gerlach, dat nog
steeds bezochtwordt door pelgrims. We kunnen ditverschijnsel wel vaker
constateren in de geschiedenis: vânwege de massale toeloop van vereer-
ders groeit een plek die verknoopt is met het leven van een heilige - zoals
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een boom, een bron, een huisje of
kapelletje - uit tot een heel bede-
vaartcomplex, in menig geval nog
altijd gelegen in een rustieke omge-
ving. Een frappant voorbeeld hier-
van is het (gereconstrueerde) ne-
gentiende-eeuwse wevershuisje van
Peerke Donders, gelegen op een

landelijk stukje grond in het nieuw-
stedelijke Tilburg-Noord.

Na deze typologie van bedevaart
en bedevaartplaatsen is de baan
vrij voor een beknopt historisch
overzicht van anderhalf millen-
nium bedevaartplaatsen in ons land
en voor het vermelden van enkele
actuele tendensen binnen de he-
dendaagse bedevaartcultuur. Op
deze wijze wordt een informatieve
basis gelegd waarop de ror be-
schrijvingen vân evenzoveel bede-
vaartplaatsen kunnen steunen. Gerlach b¡acht een groot deel van zï1n

leven als kluizenaar in een holle boom-
stam door, hier uitgebeeld in houtsnij-
werk. Door zijn heilig leven trok hij reeds
voor zijn dood pelgrims aan.

Vijftien eeuwen bedevaarten in Nederland

Binnen de lange geschiedenis die het Nederlandse bedevaartwezen in-
middels al heeft, te beginnen in de zesde eeuw met de bedevaart nâar
Maastricht ter ere van Sint Servaas, kunnen vier perioden worden onder-
scheiden. Een aantal van de hieronder als voorbeeld genoemde bede-
vaartplaatsen wordt in dit boek uitvoeriger besproken; andere plaatsen
zijn terug te vinden op de omvangrijke bedevaartwebsite wwwmeer-
tens. knaw. nl/bedevaart/.
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Middeleeuwen

De aanwezigheid van Kelten, Germanen en later Romeinen in ons land,
alvóór het begin van de jaartelling, gevolgd door het zich snel expande-
rende christendom, heeft in de historiografie herhaaldelijk tot specula-
ties geleid, vooral over geleidelijke ofabrupte overgang van 'heidense'
naar christelijke 'culten' door middel van inculturatie. Vergelijkingen van
christelijke heiligen met'heidense' moedergodinnen of antieke goden
(vgl. de 'viergodensteen' in de O.L. Vrouwebasiliek te Maastricht) werden
gemakkelijk gemaakt. Verder zou de cultus van Holset een voortzetting
zijnvande Germaanse 'Bel'-cultus, terwijl Willibrord de kapel van Geijs-
teren op een heidense tempel in het'Godde-ven' zou hebben gebouwd.
Evenzo werden de lapjes-, Maria- en meibomen van Overasselt, Meer-
veldhoven (zie omslag) en Noorbeek soms als overblijßelen van een

voorchristelijke 'boomdienst' beschouwd. Er is echter nergens concreet
bewijs gevonden voor een directe verbinding tussen een christelijke be-
devaartcultus en eventuele cultenvan niet-christelijke origine. Een en an-

De traditie van de Brigidaboomplanting in Noorbeek is geen oud Germaans gebruik,
maar sinds r634 ingesteld bij het aanroepen van de patroonheilige ter bescherming te-
gen zieken en onheil.
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der wil niet zeggen dat er geen oude bedevaartculten zouden bestaan. De
oudste bedevaartcultus van Nederland, die van Servaas, is, zoals gezegd,
tot de zesde eeuw terug te voeren.

Gedurende de hoge en late Middeleeuwen raake ons land, zoals alle
landen van de westerse christenheid, geleidelijk overdek met grote en

kleine bedevaartplaatsen ter ere van Christus (gewoonlijk H. Kruis ofH.
Sacrament), allerlei inheemse en uitheemse heiligen, en bovenal Maria.
De meeste van de toen ontstane bedevaartplaatsen danken hun status aan
een goddelijk teken ofwonder. Dit laatste is het duidelijkst aanwijsbaar
bij de heel toepasselijk zogenoemde 'Sacramenten van Mirakel', die alle
zijn ontstaan na de melding van een wonder met het brood of de wijn
voor de mis. Van de zz Sacramenten vân Mirakel die Nederland kende
vóór de komstvan de Reformatie worden er in dit boek zeven besproken,
in volgorde van ontstaan: Meerssen, Breda (Niervaart), Hasselt, Amster-
dam, Boxtel, Boxmeer, Alkmaar. Voor alle zeven geldt dat zij op een ofan-
dere wijze zijnvoortgezet tot op heden, vaak na een onderbreking en een
herstart in de negentiende of twintigste eeuw. Deze categorie bedevaart-
plaatsen is echter niet de oudste, temeer omdat ze verbonden is met een
hoofclstuk uit de christelijke geloofsleer dat pas in het begin van de der-
tiende eeuw is geformuleerd (meer precies: de leer over de transsubstan-
tiatie). Een iets oudere categorie wordt gevormd door de z5 bedevaart-
plaatsen ter ere van het H. Kruis, vaak een miraculeus kruisbeeld met
daarin een reliekvan het'echte' kruis van Christus. l'lan deze groep wor-
den er in dit boek slechts drie besproken, namelijk die plaatsen die tot op
heden pelgrims aantrekken: Dordrecht, Wijck (Maastricht) en Eikendui-
nen (Den Haag).

Van de negentien pelgrimsoorden die vóórtzoo zijn ontstaan, waren
er maar ließt dertien gewijd aan een heilige, yaak een missionaris, die dit
oord tijdens zijn of haar leven had bezochtof daar was gestorven. Nâast
de reeds genoemde Servaas gaat het om Adalbert (Egmond-Binnen), Bo-
nifatius (Dokkum), Lambertus (Sint Pieter bij Maastricht), Willibrord
(Heiloo en Westkapelle), Werenfridus (Elst), Odulphus (Staveren), Ple-
chelmus (Oldenzaal), Radfridus en Walfridus (Bedum), Oda (Sint Oe-
denrode), Gerlach (Houthem), Fredericus en Siardus (Hallum) en Odra-
da (Alem). In de meeste van deze oorden ontstond de bedevaart al
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spoedig na het overlijden van de desbetreffende heilige. Andere oorden
moesten echter lang wachten voordat de plaatselijke heilige een faam als
wonderdoener had verworven, waarna de pelgrimsstroom eindelijk op
gang kon komen. Dit laâtste was onder meer het geval met de cultus van
Oda, een blinde Schotse prinses, en met |eroen, een eveneens uit Schot-
land afkomstige missionaris. Volgens de overlevering zou Oda na een
langezwerftochtin 7ryals maagd en kluizenares zijn overleden in hetla-
tere Sint Oedenrode in Noord-Brabant, maar waarschijnlijk togen pas

vanaf circa rroo pelgrims naar haar graf. Jeroen werd al in 856 nabij het
huidige Noordwijk begraven, mâar pas vanaf r3ro, toen er wonderen
werden vermeld bij zijn teruggevonden schedel, ontwikkelde deze plek
zich tot bedevaartp laats.

Tussen circa rzoo en circa r55o ontstonden er nog enkele bedevaart-
plaatsen die gewijd waren aan vaderlandse heiligen, zoals Lebuinus
(Deventer), Bernoldus (Utrecht), Engelmundus (Velsen), Cunera (Rhe-
nen, Nibbixwoud en Amerongen), Amelberga c.s. (Susteren), Margaretha
van Henneberg (Loosduinen), Wilgefortis (Steenbergen, Kralingen, Al-
phen, Waalre), Liduina (Schiedam), Sura (Dordrecht). In dezelftle periode

Bedevaartgangers bekijken op de feestdagvan SintAdalbert in de abdij van Egmond de
tentoongestelde reliek (schedeldak), r984.
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ontstonden echter meer bedevaartplaatsen die gewijd waren aan bekende,
universele heiligen die buiten het huidige Nederland hun belangrijkste
cultusplaats (of-plaatsen) hadden. In veel gevallen ging het in eerste in-
stantie om de stichting van een kerk die naar zo'n heilige werd vernoemd,
waarbij gewoonlijk ook een reliek werd verworven. Zodra er eenmaal ge-
nezings- en andere wonderen werden gemeld, volgde de bedevaart van-
zelf. De namen van deze'buitenlandse' heiligen zqn, in volgorde van het

hem). Indien we de heiligenculten als maatstaf nemen, dan waren de ge-

westen die thans Nederland vormen in de late Middeleeuwen dus veel in-
ternationaler georiënteerd dan in de vroege en hoge Middeleeuwen (van

de zesde tot en met de twaalfcle eeuw).
Na een voorzichtige start in de twaalftle eeuw (in Hulsterloo) brak in

cle dertiende eeuw in onze regionen de Mariabedevaart grootschalig
door. Mede dankzij de inspanningen van nieuwe religieuze klooster-
orden, zoals de cisterciënzers en de premonstratenzers, zou Maria gedu-
rende de hele Middeleeuwen waarschijnlijk meer pelgrims aantrekken
dan alle andere heiligen tezamen. Werden deze laatsten op bijzondere
wijze vereerd in plaatsen waar men beschikte over een bijzondere reliek
van hen, de Moeder Gods werd vooral vereerd waar men zich kon beroe-
men op een miraculeus Mariabeeld. Deze status verdiende zo'n beeld
vanwege de gebedsverhoringen waarop veel pelgrims zich konden ver-
heugen, maar ook omdat Maria vaak de plek waar zijvereerdwilde wor-
den zelf zou hebben aangeduid met een zogenoemd bevestigingswon-
der. Een beeld werd op een bepaalde plek gevonden, soms keerde het op
eigen kracht naar die plek terug nadat het eerst was weggenomen, tel-

ontstaan van bedevaartplaatsen ter
hunner ere: Maarten (Utrecht), Anna
(Sint Anna ter Muiden, Hattem,
Heusdenhout, Aarle), Barbara
(Maastricht, Gorinchem), )an de Do-
per (Groningen, Grubbenvorst, La-

ren, Alphen Nn, Puiflijk), Apollina-
ris (Gorinchem), Antonius Abt
(Zwolle, Maastricht, Straten, Lunte-
ren, Liempde, Enter, Terheijden),
Cornelius (Honselersdijk), Nicolaas
van Myra (Schelluinen, Voorscho-
ten), Adriaan (Naaldwijk, Dreischor,
West-Souburg), Pancratius (Sloten,

Oostvoorne, Hoogeloon), Machu[us
(Utrecht, Monster), Eusebius (Arn-
hem), Quirinus (Oud Gastel), Wal-
burg (Zutphen), Gertrudis van Nijvel
(Prinsenbeek, Borgvliet), Leonardus
(Wouw, Donl<), Joris (De Lier, Box-
tel), Gangolf (Haarlem), Walrick
(Overasselt), Andreas (Velden), Lu-
cia (Steensel), Genoveva van Parijs
(Breugel), Laurentius (Oostbroek),
Bernardus van Clairvaux (Ulicoten),
Maria Magdalena (Esdonk), Wivina
(Woensdrecht), Brigida (Noorbeek),
en Elisabeth van Hongarije (Nun-

Het r6de-eeuwse cultusbeeld van de
Sint Lucia in Steensel. Omdat de heilige
is gestorven aan een doorstoken hals,
wordt ze veelal uitgebeeld met een
zwaard door de keel en daarom aange-
roeoen bii keelziekten.

Dagelijks druk: de Mérodekapel van O.L. Vrouw Sterre der Zee in het centrum van
Maastricht.
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kens om aan te geven dat precies daar een nieuwe cultus moest komen. In
de provincie Noord-Brabant bleek Maria, tot driemaal toe, een duidelijke
voorkeur te hebben voor een boom als vereringsplek: Oirschot, Meer-
veldhoven en Handel (vergelijkookOmmel). De in de lateMiddeleeuwen
ontstane Mâriaheiligdommen te's-Hertogenbosch (Zoete Lieve Moeder)
en Maastricht (Sterre der Zee) zijn nog altijd de drukst bezochte be-
devaartsoorden van Nederland. Overigens was er tijdens de late Mid-
deleeuwen ook sprake van een zekere internationalisering van de Maria-
bedevaarten. Zo ontstonden vanaf het einde van de vijftiende eeuw
verschillende pelgrimsoorden van de internationale devotie van Onze
Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Abbenbroek, Reimerswaal, Geertrui-
denberg, Delft), een trend die paste bij de door de Bourgondische lands-
heren gewenste homogenisering van hun gestaag in omvang groeiende
rijk. Beschouwd vanuit de steden en gewesten ging het hier dus inder-
daad om internationalisering; beschouwd vanuit het standpunt van de
landsheer was het waarschijnlijk meer te doen om'nationalisering' (na-

tievorming) met behulp van een supranationale (ofbeter: supraregiona'
le) devotie. Niet alleen kwamen heiligen of devoties uit het buitenland,
ook (vorstelijke) pelgrims vanuit geheel West-Europa bezochten zowel
grote heiligdommen zoals Amsterdam (Sacrament),'s-Hertogenbosch,
Maastricht (Servaas) als kleinere, zoals Boxmeer (H. Bloed), Houthem
(Sint Gerlach), Schiedam (Liduina) en Vrouwenpolder (Maria).

De devotionele uitingen der pelgrims, eenmaal ter plaatse aangeko-
men, waren van velerlei aard. Tijdens de late Middeleeuwen, de periode
waaroveÍ we het best geïnformeerd zijn, versterkten zij hun smeek- of
dankgebeden tot God en Diens heiligen door deel te nemen aan de litur-
gische vieringen ter plaatse, mee te lopen in processies (soms geselpro-
cessies), reliekentoningen bij te wonen, beelden en relieken te kussen,
insignes mee naar huis te nemen, en een aflaat (kwijtscheldingvan zon-
destraf) te verdienen. Het offeren van was (voor kaarsen), vlas (voor lin-
nen), geld, voorwerpen van zilver ofander materiaal (de zogenoemde ex

voto's of votiefgeschenken) gold eveneens als een daad van vroomheid
die het gebed vergezelde. Van ettelijke bedevaartplaâtsen is een zoge'
noemd'mirakelboek' bewaard gebleven, een historisch document waar-
uitwe onder meer kunnen opmaken datvrouwen vaker op bedevaart gin-

PLAATSEN IN NEDERLAND

'Relikwievereren' is hetkussenvan een reliekvan een heilige, welke daartoe meestal is
gevat in een metâlen houder met glazen zichtvenster en handvat.

gen dan mânnen, en dat veel 'mirakels' te maken hadden met de gene-
zingvan een kind (zoals bij de bedevaarten naar Maria in Amersfoort,
's-Hertogenbosch, Bolsward, Delft en Maastricht).

Ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden

Tijdens de Nederlandse Opstand (r568-1648) werd het huidige Neder-
land een land dat arm was aan bedevaartplaatsen, en dat zou het nog lang
blijven. Het sacrale landschap met zijn kapellen en heiligdommen werd
grotendeels met de grond gelijkgemaak, vele cultusvoorwerpen en heili-
genbeelden werden vernietigd. Het gereformeerd protestantisme kantte
zich tegen de pelgrimage als gelooßpraktijk en aan de katholieke min-
derheid van de bevolkingwas hetverboden om in het openbaar het geloof
te belijden. Anders dan in landen waar het katholieke volksdeel werd ver-
jaagd of uitgeroeid, zoals in Engeland, slaagden de Nederlandse katho-
lieken er echter in om het geloof te bewaren. Daarbij was ook enige ruim-
te voor pelgrimage, zij het in andere vormen dan voorheen. Tijdens de
Opstand was een aantal belangrijke relieken en beelden uit de Noordelij-
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ke Nederlanden naar elders gesmokkeld, teneinde daar opnieuw pel-

grims aan te trekken, en onder die pelgrims bevonden zich ook Neder-

landers. Het gebeente van Liduina uit Schiedam, het miraculeuze Maria'
beeld uit 's-Hertogenbosch, de heilige kruisen van Middelburg en

Egmond, de relieken van Siardus uit Hallum en diverse andere heilige

voorwerpen uit het noorden, die aan de Beeldenstorm ontsnâpt waren'

werden in de katholiek gebleven Zuidelijke Nederlanden opnieuw in de

kerk geplaatst en gerehâbiliteerd met een nieuwe cultus.6

Daarnaast ontstonden vanafcirca 16oo in katholieke landstreken bui-
ten de grenzenvan de Republiek tal van geheel nieuwe bedevaartplaat-

sen, vooral ter ere van M aria.Deze'vluchtheiligdommen' ontpopten zich

als populaire trekpleisters voor Nederlandse katholieken, zoals Kevelaer

in Duitsland en Smakt en Scherpenheuvel in de Zuidelijke Nederlanden.T

Ze waren niet ver over de landsgrenzen gelegen, en Nederlandse pel-

grims konden er gemakkelijk collectiefen publiek hun devoties praktise-

ren. Ookin de'vrije heerlijkheden', enclâves in hetoostenvan de huidige
provincie Noord-Brabant, werd de vanouds bestaande bedevaartpraxis

niet verboden, maar juist versterkt en uitgebreid onder impulsen van de

Contrareformel'Jle. Zo kenden de Mariabedevaarten naar Handel (beho-

rend tot de heerlijkheid Gemert) en Uden (behorend tot het Land van Ra-

venstein) een bloeiperiode door de stroom pelgrims uit de Republiek en

de generaliteitslanden.8
Niettegenstaande de overheidsmaatregelen slaagden binnen de Repu-

bliek zelfenkele oude bedevaartplaatsen, zoals Heiloo, erin om heimelijk
te blijven voortbestaan. De pelgrims togen daar op onopvallendewiize
heen om bij avondschemer en in nachtelijke duisternis op hun knieën

rond een inmiddels verwoest en van zijn cultusobject berooftl heiligdom
te schuifelen. De plek zelfwas voor hen al heilig genoeg. Een wijdvertak-
te devotie die men, alnaar gelang de omstandigheden, collectiefofindi'
vidueel, zichtbaar of verborgen, kon praktiseren was een stille omgang

rondom (voormalige) heiligdommen, waarbij al dan niet de rozenkrans

werd gebeden. q Terwijl fametze middeleeuws e bedevaarts oorden, zoals

de Heilige Stede in Amsterdam, door de overheid waren onttakeld, ont-
stonden in de zeventiende en achttiende eeuw tegen de verdrukking in
zelß nog nieuwe oorden. In de bijna homogeen katholiek gebleven gene-
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raliteitslanden staats-Brabant en Limburgwaren dat er tientallen, boven
de rivieren slechts een rienral. opmerkelijk is dat van die tien nieuwe be-
devaarten er drie een beeldje van o.L. vrouw van Foy ars curtusobject had-
den (Rotterdam, Haastrecht, Oudewater) en één een beeldje van O.L.
Vrouw van scherpenheuvel (Den Haag). In alle gevallen ging het om een
zogenoemde 'filiaalcultus' die is afgeleid van de oorspronkelijke cultus
in Foy (n), respectievelijk Scherpenheuvel (s), en was geintroduceerd
door paters jezuïeten die ter plaatse een schuilkerk bedienden. De uit-
stroom van middeleeuwse cultusobjecten werd dus gevolgd door een in-
stroom van nieuwe cultusobjecten, in dit geval kleine Mariabeeldjes die
gemakkelijk en onopvallend vervoerd, geplaatst en - zo nodig - verstopt
konden worden.

Vanafde Franse tijd tot de Tweede Wereldoorlog

Na de Franse tijd, die in 1798 godsdienswrijheid bracht in het rand, rrad er
een laachtig herstel op van de bedevaartcultuur. Enkele door de Reforma-
tie uitgeschakelde ofvernielde bedevaartsoorden werden hersteld en bede-
vaarten werden gerevitaliseerd, zoals in Noord-Brabant de pelgrimages ter
ere van Maria in Tilburg (t7g5), Elshout (r8oo) en 's-Hertogenbosch
(r8s¡).In de noordelijke provincies srarne deze heropleving over hetalge-
meen pas in het laatste kwart van de negentiende of zelß in de wintigste
eeuw (Brielle, circa r87o, Dokkum circ a t87 5,Alkmaar 18 97, Keinse rg5 6).
Mede vanwege de antiklerikale wergeving in Duitsland (Itulwrkampfl,
Frankrijk en België werd ons land een vestigingsplaats van mannelijke en
vrouwelijke religieuzen die zich toelegden op het initiëren van nieuwe de-
voties en bedevaarçlaarsen. Heel begrijpelijk ging de voorkeur van de
kloosterlingen uit naar een heiligè uit de eigen orde ofcongregarie (kìoos-
terorde die pas na de Middeleeuwen gesricht is); daarnaast wilden zii een
band houden metdepelgrims dooronderhen hetlidmaatschapvan een re-
ligieuze broederschap te propageren. Succesrijkin ditopzichtwaren de re-
demptoristen met hun bedevaarten ter ere van Gerardus Majella in Barger-
Oosterveld (19o6), Overdinkel (circa rgro) en Wittem (r9zo). De
augustijnen deden het evenmin slecht met de door hen aangeprezen bede-
vaartter ere van Nicolaas van Tolentijn , zoals die naar Eindhoven (r8gr).
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Rond graven van overleden
stichters van in Nederland
opgerichte kloosters ont-
stonden eveneens bedevaart-
gebonden devoties, zoals in
het geval van de 'Duitse' Ar-
nold Janssen en Helena Stol-
lenwerk in het Limburgse
Steijl (missionarissen van het
goddelijk woord) en van de

'Franse' Iean Berthier in het
Brabantse Grave (missiona-
rissen van de heilige familie).

Ook veel 'gewone' pas-
toors waren erop gebrand
om een nieuwe bedevaart te

starten, temeer omdat het
bezoekvan pelgrims nu een-

maal betekende dat de pa-

rochie kon rekenen op in-
komsten. Dat gold met
name de bouwpastoors die
voor de groeiende katholie-
ke gemeenschap in de ne'

Gezegende Tolentinobroodjes en de reliek van
Nicolaas van Tolentino, tijdens de bedevaart in
Eindhoven, 199ó.

vorderd door middel van de inrichtingvan diverse Mariabedevaartplaat-
sen die in feite filialen waren van grote bedevaartplaatsen elders. Dit-
maal gaat het niet over Foy en Scherpenheuvel, maar vooral over Lourdes
in de Franse þreneeën, waar in r858 Maria enkele keren aan het herde-
rinnetje Bernadette Soubirous was verschenen om het dogma (officiële
leerstelling) van de Onbevlekte Ontvangenis te bevestigen (met zeven-
tien bedevaartfilialen in Nederland, waaronder Kawijk aan de Maas en
Vinkeveen). Ook de cultus van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in
het eveneens in Frankrijk gelegen Issoudun genereerde een drietal pel-
grimsoorden in Nederland, met Sittard zelfs als zetelvaneen miljoenen
leden tellende aartsbroederschap. In de nvintigste eeuw kwamen daar
nog enkele filiaalculten bij van het Portugese Fatima, waar Maria i n rgrT
zou zijnverschenen aan drie herderskinderen. Bij het tweede, de natio-
nale dimensie, dienen we te denken aan nieuwe bedevaarten met een bij-
zondere uitstraling voor de Nederlandse catholíca dankzij een door de
paus uitgesproken heiligverklaring: de Martelaren van Gorcum in 1867
(Brielle), Liduina van Schiedam in r89o en Petrus Canisius in r9z5 (Nij-
megen). Dergelijke bedevaartplaatsen van formaat versterken de col-
lectieve identiteit van de Nederlandse katholieken. De belangrijkste
jaarlijkse rituele manifestatie van dit deel van de bevolking was sedert

gentiende en twintigste eeuw veel nieuwe parochiekerken bouwden. Zij
slaagden er vaak in om een reliek te verwerven van een populaire volks-

heilige - zoals Apollonia tegen tandpijn, Blasius tegen keelpijn, Cornelius
tegen veeziekten, Donatus tegen blikseminslag - en zodra de bisschop

zijn toestemming voor de nieuwe cultus had gegeven, wisten zij, met be-

hulp van een van elders verworven reliek en een nieuw cultusbeeld in een

handomdraai een klein regionaal heiligdom te realiseren.

Naast deze initiatieven van kloosterlingen en individuele pastoors

kreeg het bedevaartwezen er in de negentiende eeuw zowel een nieuwe

internationale als een nieuwe nationale dimensie bij. Bij het eerste die-

nen we te denken aan verbindingen met de wereldkerkwelke werden be-
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het einde van de negentiende eeuw ongetwijfeld de zogenoemde Stille
Omgang in Amsterdam, een voortzetting van een middeleeuws Sacra-

ment van Mirakel (de zogenoemde 'Heilige Stede'). Het was en is nog
steeds de enige bedevaartplaats met een nationaal karakter.

Veel bedevaarten werden in deze periode georganiseerd door devotio-
nele broederschappen ofandere netwerken metmedewerkers in eenwij-
de regio, soms in het hele land. Meer dan in voorgaande perioden werd
het gebruikelijk dat gelovigen van een bedevaart een jaarlijkse gewoonte
maakten, groepsgewijs en onder begeleiding van een geestelijke. Dit
werd gestimuleerd door de opkomstvan hetgemechaniseerd vervoer,zo'
als trein en trâm, stoomschepen en later touringcars en personenauto's.
Slechts een enkele bedevaartorganisatie hield toen vast aan de 'traditio-
nele' collectieve tocht te voet.

In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en vooral Limburg werden
heilige plaatsen ook bezocht door pelgrims uit Duitsland of België. De

Eerste Wereldoorlog betekende een abrupte cesuur in vaak eeuwen be-

staande bedevaarten van Duitsers en Belgen, voorwie de grenzen van het

Stille OmganginAmsterdam. De lantaarn markeertde plekin de Kalverstraatwaar het
sacramentswonder in 1345 zou hebben plaatsgevonden. Oudere mannelijke pelgrims
nemen nog steeds de hoed afals ze hier passeren.
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rtcutrale Nederland enkele jaren werden gesloten. Veel buitenlandse pel-
grirns rokken zodoende naâr een alternatiefheilig doel en zouden nooit
¡ueer naar de Zuid-Nederlandse heiligdommen terugkeren. Iets verge-
lijkbaars deed zich later voor tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen door
cle bezetter bovendien alle publieke activiteiten in die plaatsen werden
vcrboden.

Van 1945 tot heden

Na de Tweede Wereldoorlogwas er nog een kortstondige piek in de Ma-
riale bedevaart, waarbij zowel het Mariajaar rg54 als de angst voor het
communisme tijdens de Koude Oorlog een stimulerende rol heeft ge-
speeld. In de jaren zestig en zeventig liep de bedevaartgang echter zien-
derogen terug en leken ook de laatste dagen van cultusplaatsen waaraan
een bedevaartverbonden was in zicht. Die neergang gold vooral yoor be-
clevaarten naar traditionele bescherm- en geneesheiligen, waarvan ervele
daadwerkelijkverdwenen, en in mindere mate voor de Mariale culten. In
cle periode ry58-ry74, door cultuurwetenschappers 'de lange jaren zes-
tig' genoemd, werd het omvangrijke repertoire van rituelen en devoties
dat gedurende vele decennia was opgebouwd door kerkelijke vernieu-
wingsbewegingen in een ras tempo onttakeld. De vernieuwers oordeel-
den dat dit oude repertoire geen zeggingskracht meer had in de snel ver-
anderende samenleving. Rituelen en devoties buiten het kerþebouw
werden zonder pardon opzijgeschoven als zijnde van weinig betekenis
voor het geloof. Wat met bedevaart en heiligenverering te maken had,
gold voortaan meer als folklore dan als uiting van godsdienst. Met dit al-
les probeerden devernieuwers aan te sluiten bij genoemde maatschappe-
lijke veranderingen en de ontkerkelijking een halt toe te roepen.ro

Terwijl het kerkbezoek bleef teruglopen, herstelde het bedevaartwe-
zen zich echter tegen de verwachtingen in vanaf eind jaren zeventig, be-
gin jaren tachtig, zij het in een andere vorm dan voorheen. Ten dele kan
dit herstel worden toegeschreven âan een reactie binnen de katholieke
kerk zelf, die was gekeerd tegen de vernieuwingen vân het Tweede Vati-
caans Concilie (r962-1965). Strijdbare conservatieve gelovigen bezoch-
ten bij voorkeur nieuwe cultusplaatsen die waren ontstaan op plaatsen
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waar Maria was verschenen, ofwâar althans iemand een of meer visioe'
nen van de H. Maagd zou hebben gehad. Het bekendste voorbeeld van
deze trend is wel de omstreden cultus van de Vrouwe van Alle Volkeren te

Amsterdam, die inmiddels internationale faam heeftverworven." Ook in
Berlicum en Volendam ontstonden respectievelijk in 1978 en 1988 nieu-
we bedevaartplaatsen nadat aldaar woonachtige zieneressen visioenen
van Maria hadden onwangen over het onheil dat degenen die zich overge-
ven aan de zonden van deze tijd, te wachten steat. Dergelijke reacties ver-

klaren enigszins dat het fenomeen bedevaart binnen Nederland is blijven
voortbestaan, maar geenszins waarom het over zo'n grote breedte is her-
steld, en allerminstwaarom het binnen korte tijd zo veelvormig en veel-

kleurig is geworden. We kunnen slechts constateren dat de bedevaartcul-
tuur nog altijd volop in ontwikkeling is en dat deze ontwikkeling zich
niet laat herleiden tot een enkele oorzaak.

Enkele cijfers

Hierboven is reeds opgemerk dat er van tijd tot tijd weer een nieuwe bede-
vaarrplaats bij komt, ofdat er weer een oude uit de vergetelheid wordt op-
gediept. Dit impliceert dat het totaalbestand van 66o 'bedevaartplaatsen
in verleden en heden' slechts een momentopname is en alleen maar gro-
ter kan worden. Zo zijn er sinds r99o minstens tien nieuwe bedevaart-
plaatsen bij gekomen. Daartegenover staat echter dat, vanwege afnemen-
de belangstelling, het ontbreken van pastorale ondersteuning of
vanwege andere omstandigheden, er ook heiligdommen zijn die inactief
worden. Zo betekende in zooT de verhuizing van de karmelietessen uit
Beek (naar Maastricht) het acute einde van de aan hun klooster verbon-
den bedevaart ter ere van het Kind Jezus van Praag. Kan het totaalbestand
van bedevaartplaatsen 'in verleden en heden', zoals gezegd, alleen maar
groeien, het totaalbestand 'bedevaartplaatsen in heden' kan, aftrankelijk
van velerlei ontwikkelingen en omstandigheden, dus groeien maar ook
afnemen.

Van de 66o plaatsen zijn er momenteel nog 248 (38 procent) actief of
levend. De'bezoekactiviteit' kan variëren van roo.ooo ofmeer bedevaart-
gangers in Neerlands grootste Mariaoorden tot hooguit enkele tientallen
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l)evotieprentje van het in 1988 ontstâne bedevaartsoord van'Maria van hetWater'in
Volendam.

bezoekers in kleine regionale bedevaartskerken met een zieltogende cul-
tus ter ere van een minder aansprekende bescherm- ofgeneesheilige voor
mens of dier (zoals Antonius Abt, Apollonia, Blasius, Donatus, Ger-
trudis, Hubertus, Lucia, Quirinus, Rochus et cetera). Dat in de heden-
claagse bedevaartcultuur Maria een nog belangrijkere plaats inneemt dan
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in het verleden al het geval
was, blijkt duidelijk uit de cij-
fers. Van alle 66o plaatsen
zijner r79, ofwel 27 procent,
gewijd aan Maria;van de 248
actieve plaatsen zijn dat er 89,
ofwel36 procent.

Kijken we naar de geogra-
fische verdelingvan alleen de

in de Middeleeuwen ontstane
bedevaartplaatsen, dan valt
op dat deze tamelijk even-

wichtig verspreid wâren over
het landoppervlak: gz plaat-
sen 'onder de rivieren' en 16r
voor de rest van Nederland.
Deze verhouding verandert
echter drastisch indien we
ook de periode na de Middeleeuwen erbij betrekken. Dan blijkt dat twee

derde(437 ofwel66 procent) van alle bedevaarçlaatsen in de twee'üâdi-
tioneel' katholieke provincies, Noord-Brabant en Limburg, is gelegen;

indien we naar alleen de actieve plaâtsen kijken, gâat het zelß om 73 pro-
cent (r8o plaâtsen). Dit grote overwicht van de zuidelijke provincies laat
zich voor een belangrijk deel verklaren uit de hierboven reeds genoemde

gevolgen van het verbod op de publieke geloofsuitoefening dat ten tijde
van de Republiek der Verenigde Nederlanden aan katholieken was opge-
legd. In de zeventiende en achttiende eeuw ontstonden er boven de rivie-
ren slechts tien nieuwe bedevaartplaâtsen; onder de rivieren - waar ge'
noemd verbod door de overheid minder strik kon worden gehandhaaftl -
waren dat er maar liefst rr5. In de negentiende en twintigste eeuw kwa-
men de verhoudingen nog schever te liggen toen, onder invloed van de

katholieke emancipatie die gepaard ging met een heus 'devotionalise-
ringsoffensief', in Brabant en Limburg nog eens z4o nieuwe pelgrims-
oorden ontstonden, tegenover'slechts'4r in de overige tien provincies.
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Gravure van tandpijnheilige Apollonia, met in
de hand haar kenmerkende attribuut, de tang
met uitgetrokken tand.

Bedevaartrevival

Oßchoon de klokvoor de Nederlandse bedevaartcultuur aanhoudend op
fwee voor twaalfleek te staan en deze hele cultuur al verschillende keren
werd afgeschreven, bleek de dynamiek van het fenomeen bedevaart uit-
eindelijk veel krachtiger dan verondersreld. Heøelfde geldt voor religie
in het algemeen, een verschijnsel dat evenmin uit de samenleving is ver-
dwenen. Die persistentie heeft in de eerste plaats te maken met de kom-
mervolle conditíon humaine. Ondanks de unieke karakteristieken en ver-
worvenheden vân onze tijd, zoals secularisatie, economische welstand
en de verzorgingsmaatschappij, ontkomt de mens in zijn bestaan niet
aan behoeften, wensen, hoop, verwarring, vrees, ângsten et cetera. De
bedevaart en de bedevaartplaats vormen dan voor velen, die even bevrijd
willen zijnvan de beslommeringen van het dagelijks leven, een belang-
rijk rust- en steunpunt. De 'vraag naar bedevaart' kon wel enige tijd on-
dergesneeuwd raken, maar is niet opgehouden te bestaan.

Kwantitatief gâat het nog altijd om grore aantallen mensen. De 248
nog aclieve heiligdommen in Nederland trekken gezamenlijk enkele
honderdduizenden bezoekers die jaarlijks een of meer keren een heilig-
dom bezoeken. Preciezere cijfers zijn er niet, omdat bezoekersaantallen
zelden worden geregistreerd. Zo is bijvoorbeeld het aantal deelnemers
aan de Stille Omgang min ofmeer bekend (circa 75oo), maar hoevelen de
bedevaartkapel op hetAmsterdamse Begijnhof bezoeken blijft onduide-
lijk. Vaak is de omvang van groeps gewijze bedevaarten redelijk bekend,
terwijl die van individuele bezoekers op schaningen berusten. In Heiloo
komen jaarlijks zo'n ro.ooo pelgrims in groepsverband en schatmen dat
een yeelvoud daarvan Maria en het processiepark privé bezoek. De stad-
se Zoete Lieve Moeder van 's-Hertogenbosch heet jaarlijks enkele hon-
derdduizenden bezoekers te ontyangen, maar in dat getal liggen alle be-
zoekers van de monumentale kathedraal besloten, die lang niet allemaal
de Mariakapel bezoeken, laat staan als Mariavereerders.

De wijze waarop aan de 'ttjdloze' behoefte van bedevaart wordt vol-
daan, wordt beïnvloed door tijdsbepaalde onn¡¡ikkelingen in de samenle-
ving. Op enkele factoren die mede hebben bijgedragen aan de revival en
herwaarderingvan het fenomeen bedevaart in Nederland en de westerse
wereld, gaan wij hieronder verder in.
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Media

De grote belangstelling voor de pelgrimstochten naar Santiago de Com-
postela en andere historische pelgrimsroutes heeft bewerkf dat bede-

vâarten in ruime kring salonfähigzijngeworden. Wie zich in deze mate-

rie verdiept of daarover converseert, is niet meer ouderwets.r2 Aan het
discours wordt bovendien volop deelgenomen door de media, en dit zelfs

op zo'nwijzedatmen zich kan afvragen ofde betekenis van menig bede-

vaartsoord niet wordt uitvergroot en zelfs overdreven. Dergelijke uiwer-
grotingen kunnen soms leiden tot selflfulfilling prophecy: tamelÜk onbe-
duidende bedevaartculten kennen een plotse statusverhoging dankzij
een goede pers. Een frappant voorbeeld hiervan is de heropleving van de

bedevaartnaarDokkum sinds r9go, toen een genezingswonderin de Bo-

nifatiusbron aldaar breed werd uitgemeten door journalisten in binnen-
en buitenland. Nog recenter is wat er gebeurde met de Annabedevaart

naarMolenschot, tottien jaar geleden nogeen'slapend' heiligdom, maar
thans weer een actieve bedevaartplaats. In ryg7 bracht een artikel in
Oud¿rs uan Nu, over een vrouw die in Molenschot bij de heilige Anna ('naar

Anneke om een Manneke') was gaan bidden om een goede echtgenoot,
wat enige tijd later inderdaad werd gevolgd door een huwelijk, iets in be-

weging. Sindsdien wordt de plaatselijke Annakapel weer elk jaar om-
streeks z6 juli bezocht door niet tot een specifieke confessie behorende
jonge vrouwen die reeds enige tijd op zoek zijn naâr een pârtner of een

kinderwens hebben. Aanvankelijk was het een groepje vrouwen uit Am-
sterdam en omgeving; ondertussen komt men uit geheel Nederland en

blijkt de bedevaart bovendien sekseneutraal te zijn geworden: nu roepen

ook mannen Anna aan voor een vrouw.

Spiritualiteit en sportiviteit

Media kunnen wel een hype opwekken, maar iedere nieuwe beweging die
meer wil zijn dan dat moet daarnaast kunnen beschikken over iets eigens

om laacht uit te putten. Een belangrijke krachtbron - wellicht de belang-

rijkste - van de bedevaartrevival is de hedendaagse honger naar spirituali-
teit, religie en zingeving. Populaire en 'glossy' magazines zijn bedevaart-
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Naar SintAnneke om een Manneke (ofeen kindje). De succesvolle revitalisatie van de
verdwenen bedevaart naar Molenschot.

plaatsen als toeristische, spirituele, sportieve ofalternatieve attractie gaan
propageren. Hierbij kunnen we denken aan traditionele Mariaoorden in
eigen land, maar ook aan het graf van Lady Di, als modern 'vererings- of
rolmodel', in het Engelse Althorp. Na decennia bevangen geweest te zijn
door een gevoel van 'roomse' schaamte, adverteren bedevaartcomités en
andere katholieke organisaties weer zonder blikken ofblozen voor door
hen begeleide culten en rituelen. Ook de kerk zelfheeft de bedevaart weer
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ontdek en gehenilaardeerd ds pastoraal en missionair instrument om
'vruchten voor de Kerk' - geloofsverdieping, bekeringen, priesterroepin'
gen en dergelijke - te realiseren.

Voetbedevaarten en processies herleven en mede door toedoen van het
jongerenpastoraat gaat sinds enige jaren menig jonge vereerder weer
'sportief' te voet naar plaatsen als Heiloo en Amsterdam.'3 De lange Val-
kenswaardse voettocht naar het Brabantse Mariaheiligdom Handel, met
zo'n r5oo deelnemers, heeft in verkeerstechnisch opzicht een problema-
tische omvang gekregen. Tegelijkertijd valt op dat het begrip 'pelgrim'
zelf ook veranderd, zo men wil verbreed, is van betekenis - 'Vroeger
noemden we het gewoon op bedevaart gaan. Nu zijn we pelgrim' -,waar'
mee hetfenomeen 'bedevaart' een minder kerkelijk gebonden strekking
heeft gekregen. Deze verandering sluit aan bij de groeiende interconfes-
sionele ofzelfs non-confessionele vraag naar individuele ofgroepsgewij-
ze spirituele (wandel)tochten en staât daarmee verder afvan de katholie-
ke heiligencultus.

Kon het onderweg-zljnin vroeger tijd nog ervaren worden als een on-
vermijdelijk ongemak, tegenwoordig wordt de tocht, vooral wanneer
men te voet gaat, veeleer beschouwd als een sportieve prestatie, een vorm
van religieuze toewijding of een combinatie van beide. Was de voetbede-
vaartganger ooit pelgrim tegen wil en dank, tegenwoordig is hij pelgrim
uit vrije keuze. Hoezeer bedevaart en pelgrimage aan verandering on-
derhevig zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken in het grote
bedevaartcomplex ter ere van Gerardus Majella te wittem. Decennialang
kwamen de meeste vereerders hiernaartoe in groepen, met de bus. De
afgelopen jaren hebben de groepen echter plaatsgemaak voor indivi-
duele pelgrims die metpersonenâuto's komen. Daarbij hebben zich,tot
verbazingvan het pastorale team dat verbonden is aan de Wittemse cul-
tus, sinds kort ook voetpelgrims geschaard, die bij aankomst vaak een

Iange nachtelijke tocht achter de rug blijken te hebben. Anders dan de

busbedevaartgângers behoren de individuele bezoekers en de voetpel-
grims niet altijd (ofin ieder geval niet altijd uitgesproken) tot de katholie-
ke kerk. Oßchoon de interesse voor religieuze tradities bij beide nieuwe
groepen volop aanwezig is, zoeken zij in Wittem nietzozeer 'de heilige'
(Gerardus Majella) als wel 'het sacrale'.'4
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l)elgrimeren te voet: zowel een spirituele als een sportieve onderneming.

Uit hetvoorgaande ontstaat de indruk dat, anders dan in vroegerjaren
het geval zou zijn geweest, heden ten dage bedevaart minder een sociaal
cn meer een individualistisch gebeuren is geworden. Daartegenover staat
echter datvoor bedevaartgangers de persoonlijke relatie metGod altijd al
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belangrijker is geweest dan het
groepsgebeuren. Groepsbede-
vaaÍten werden gewoonlijk
niet omwille vân een spirituele
meerwaarde, maar veeleer om
praktische en financiële rede-
nen georganiseerd. Wellicht is
de groepsvorming tussen en-
kele hedendaagse voetbede-
vaârtgangers, die duidelijk op
elkaar zijn aangewezen, hech-
ter dan tussen een grote groep
busbedevaartgangers die nau-
welijks op elkaar zijn aange-
wezen.

De eerdergenoemde popu-
lariteit van de wandelpelgri-
mages naar Santiago de Com-
postela heeft in ons land ook
een inspirerende uitwerking
gehad op het uitzetten van
nieuwe pelgrimageroutes voor
wandelaars en fietsers.r5 Soms
gaat het hier om zogenoemde Nederlandse deeltrajecten van de interna-
tionale Csmino, watin Roermond leidde tot de crealie van een nieuwlaco-
busheiJigdom,'6 en soms gâat het om kortere routes naar heiligdommen
in Nederland of naar nabij de grens gelegen plaatsen in België ofDuits-
land.-7 Ook seculiere organisaties als de ANwB en de \¡vv's zetfen zich
daarvoor in. Dit alles wijst tegelijkertijd zowel op een verregaande ont-
zuiling als op een acceptatie van deze enkele decennia geleden vaak nog
zo omstreden'roomse' gebruiken. Zo werd in de Kampio en, het maand-
blad van de ANwB, als gratis dagattractie het vliegtuigspotten op Schip-
hol in één adem opgevoerd met het bezoeken van de Limburgse lozefbe'
devaartplaats Smakt. Blijkbaar heeft het jachtigerwordende leven binnen
een 24 uurseconomie bij brede lagen van de samenleving een verlangen
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Voor wandelaars op het Nederlandse deel van
de pelgrimsroute naar Santiago de Composte-
Ia is in de katledraal van Roermond een ven-
ster gemaakt teneinde de armreliek van )aco-
bus aan hen terverering te kunnen aanbieden.

gewekt naar echtheid en waardevolheid. Naast kloosters worden bede-
vaartcentra en bedevaartswegen 'ontdekt' als vindplaatsen van spirituali-
teit, stilte, reflectie en sacraliteit.t8

Tradities

Al deze veranderingen en vernieuwingen laten onverlet dat de 'traditio-
nele' aspecten nog altijd de boventoon voeren binnen de Nederlandse
bedevaartcultuur. Echter, ook die 'traditionele' elementen zijn in bewe-
ging, zodat het bijna niet meer mogelijk is om bepaalde zaken als 'oud' of
als 'nieuw' te tfperen. Nederlandse bisschoppen signaleren een herle-
vingvan de bedevaart en een hernemingvan oude tradities, omdat'men-
sen op zoek zijn naar emotie; ze willen hun gevoel kwijt'. Bisschop Hurk-
mâns vân 's-Hertogenbosch kondigde voor 2oo3 een eigen diocesaan
Mariajaar aan en liet het oude beeld van de ZoeteLieve Moeder, r5o jaar
na haar terugkeer in 's-Hertogenbosch, een missionaire rondgang door
het bisdom maken teneinde de devotie en onderlinge saamhorigheid in
zijn bisdom te vergroten. Door zich weer nadrukkelijker op de roots te
oriënteren, krachtiger in het publieke domein aanwezigte zijn en geza-
menlijke activiteiten te propâgeren, hoopt de kerkelijke overheid de ont-
kerkelijking tegen te gaan. Buiten deze trend staat weer de hierboven al
genoemde reactie van strijdbare conservatieve gelovigen die zeer kritisch
staân tegenover het beleid van Rome en van de Nederlandse bisschop-
pen. Hun alternatieve Mariaheiligdommen (zoals te Amsterdam, Berli-
cum en Brunssum) worden in de regel niet erkend door de offìciële kerk
en functioneren slechts in de marge.

Al nemen bisschoppen en pastores nu en dan hetvoortouw, er zijn ook
veel bedevaartculten die zich, juistvanwege hun grensoverschrijdend ka-
rakter, lijken te onttrekken aan de greep van parochieteams. Zo worden
bekende en veelbezochte heiligdommen, zoals Heiloo of Amsterdam
met zijn Stille Omgang, begeleid en gestimuleerd door regionale en lan-
delijke organisaties die voornamelijk bestaan uit leken. Soms lijk de re-
vitalisatie van een pelgrimsoord zelß geheel buiten iedere organisatie
om te gaân, of deze nu uit geestelijken of uit leken bestaat. In Dokkum
heeft, zoals gezegd, een toevallig'wonder' dat door de pers breed werd
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uitgemeten, de bedevaart onverwacht doen herleven , zijhetdatveel nieu-
we pelgrims van een heel ander kaliber (spiritualiteitszoekers) zijn dan
de gelovigen op wie de parochie traditioneel was ingesteld.

In andere plaatsen zijn het specifieke rituelen die plots blijken te func-
tioneren als hefboom in de bedevaartconjunctuur. De âutozegening in
Hoeven, onderdeel van de plaatselijke cultus van Christoffel, bescherm-
heilige van het verkeer, werd in zoo3 ineens veel drukker bezocht dan in
de voorgaande jaren, terwijl de zegening in Elsendorp, dat eveneens prat
kan gaan op een Christoffelcultus, lijkt af te nemen. In Breda richne bis-
schop Tiny Muskens in zoo3 het sacramentsgilde van de Niervaart, dat in
de jaren zeventtg een stille dood gestorven was, opnieuw op - overigens
op verzoek van een groepje ijverige leken (de nieuwe leden). Ook pasto-
res blijven, zoals gezegd, vaak bepalend voor de intensiteitvan een cul-
rus. De overplaatsing van de pastoor van Ossendrecht, waar hij de plaat-
selijke Kaade Dierkx-verering stimuleerde, naar Dorst leidde aldaar tot
de heropleving van de oude Markoenbedevaart.

Terwijl enerzijds bedevaarttradities blijven bestaan of herleven en er
nieuwe tradities worden geïnitieerd, zijn er anderzijds bedevaarten en
daarmee samenhangende rituelen die verdwijnen. Zo wordt de Maria-
omdracht te Nijmegen bij gebrek aan belangstelling niet meer gehouden
en hield het kleine Mariale huisheiligdom te Klimmen in zoor op te be-
staan omdat de cultusbeheerder eenvoudigweg te oud werd.

Het functioneren van een bedevaartplaats is direct verbonden aan de
aanwezigheid van een cultusobject dat bij de bezoekers in hoog aanzien
staat(zie hierboven, het derde criterium voor een bedevaartplaats). Der-
gelijke objecten, soms van grote waârde, zijnin onbewaakte heiligdom-
men volstrekt weerloos. Nog steeds wordt regelmatig ergens een cultus-
object vernield, in de regel uit baldadigheid of vandalisme, zoals meer
dan eens is gebeurd met aan het Mariabeeld en de kapel in Loon op Zand,.

Kunsøinnige of -historische cultusobjecten worden daarenboven voort'
durend bedreigd door dießtal, zoals men in Haarlem en Roosendaal
heeft ondervonden. Bij het onwreemden van de zilveren kroon van het
middeleeuwse pijpaarden Mariabeeldje van Aarle-Rixtel vernielde de dief
en pâssant het kostbare middeleeuwse object. Veelvuldig werden dank-
geschenken van pelgrims in de vorm van gouden sieraden ofzilveren ex
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voto's ontvreemd, een verlies waarvan de cultuurhistorische en gevoels-
waarde meestal veel groter is dan de geldelijke waarde.

Opmerkelijk is overigens dat voor de bezoekers van de heiligdommen
cle waarde van het cultusobjectnietzozeer in de originaliteit ervan lijkt te
liggen. Na vernieling ofdießtal en vervanging door een kopie van het oor-
ripronkelijke object, blijk een verering niet ofnauwelijks te zijn aangetast.
Deze constatering duidt erop datvoor de pelgrims zelfde locatie en de aan

elie locatie verbonden sacraliteit belangrijker zijn dan het object.

]ohannes Paulus rr

lien totaal andere impuls tot de Nederlandse (en internationale) bedevaart
werd geleverd door paus |ohannes Paulus II (r978-zoo5) met zijnvoortva-
rende beleid van honderden zalig- en heiligverklaringen en de voor zijn
persoon zo kenmerkende (Mariale) devotionaliteit. WatNederland betreft
begon hij in r98z met de zaligverklaring van de Tilburgse pater Peerke

Donders. Vervolgens, mede naar aanleiding van zijn bezoek aan Neder-
land, verklaarde hij in rg85 de Friese karmelietTitus Brandsma, in r94z in
Dachau door de nazi's vermoord, zalig en stimuleerde zodoende de Titus
Brandsma-verering in Colmschate, Dokkum en Nijmegen. In 1988 verhief
hij de Munstergeleense passionist Karel Houben tot zalige. De Duits-
Nederlandse karmelietes Edith Stein, in tg4z door de nazi's in Aus chwitz
vermoord vanwege haar joodse afkomst, werd in 1998 heiligverklaard en

binnen een jaar uitgeroepen tot vrouwelijke beschermheilige van Europa,
hetçen een extra toeloop naar het klooster in Echt tot gevolg had. In 1999

werd de internationaal vermaarde, maar tevens omstreden Italiâânse
wonderpater Pio van Pietrelcina zaligverklaard, waardoor zijn tot dan toe

'ondergrondse'verering ook in Nederland, zoals te Tilburg, een officieel
karaker kreeg. In zooo kreeg de bedevaart naar Kaade Dierkx (zuster Ma-
rie-Adolphine) in Ossendrecht een nieuwe impuls, omdatzij in datJubel-
jaar als een van de rzo martelaren van China heilig werd verklaard. Ook de

heiligverklaring van Arnold Ianssen op 5 okober 2oo3, stichter van de

SteylerMissionarissen, bracht deze persoon opnieuwin de bekendheid en
vergrootte zijn verering in het Limburgse Steijl. De nagestreeftle heiligver-
klaringen van Titus Brandsma en Karel Houben heeft Karol Woytila, bij
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ontstentenis vân erkende genezingswonderen, niet meer kunnen uitspre-
ken. Karels medebroeders, de Nederlandse passionisten, onwingen enke-
le jaren geleden echter een melding van een genezingswonder dat vervol-
gens in Rome als authentiekwerd erkend. De heiligverklaring door paus
Benedictus xvI op 3 juni zooT betekende uiteraard opnieuw een stimulans
voor de pelgrimage naar de 'Pater l(arelhoeve' in het Limburgse Munster-
geleen.

Als laatste voorbeeld van de nawerking, ofmisschien wel de voortzet-
[ing, van het beleid van Johannes Paulus rr inzake zalig- en heiligverkla-
ringen, kan hier genoemd worden de jonge cultus van Eustachius van
Lieshoutin hetBrabantse Beek en Donk. Deze in ry43in Belo Horizonte
(Brazilië) oyerleden pater van de Heilige Harten van Jezus en Maria (of
'Picpus') stond bij leven al bekend als een groot wonderdoener. Op
15 juni zoo6 werd hij zaligverklaard en op z8 augustus zooT werd een re-
liek van hem geplaats t in een speciaal voor zijn v ercringingerichte kapel,
met eigen ingang, in de St. Michaelkerk te Beek en Donk, de kerkwaar hij
eens gedoopt werd. Sindsdien komen pelgrims hem op deze plek ver-

q:ren. Indien de pelgrimsstroom aanhoudt, kan Beek en Donk zich erin
vcrlreugen de jongste bedevaartplaâts van Nederland te zijn, een positie
rlie het ongetwijfeld na verloop van tijd weer zal moeten aßtaan...

Projectdynamiek

'['ot slotwillen we nog een elementvan wetenschâpsreflectieve aard noe-
men. De vervaardiging van het lexicon Bedevaanplaatsen ín Nederland

*feëerde een onverwachte eigen dynamiek doordat het onderzoek naar
een bepaalde cultus vaak ook een beïnvloeding daarvan inhield. Een on-
bedoeld neveneffect was dat pastores, kerkbesruren ofheemkundigen
bekend raaken met in vergetelheid geraake devoties, om deze vervol-
gens met enthousiasme als 'religieus erfgoed' te revitaliseren.Zo is me-
nige oude verering nieuw leven ingeblazen (Loon op Zand, Lutterade-
l(rawinkel, Nieuwenhagen, Bavel, Dorst, Welten et cetera). In de jaren
*estig was de uit de Middeleeuwen daterende Mariabedevaart naar Ren-
kum opgehouden te bestaan, maar sinds zooo kan dit oord zich weer ver-
heugen op succesvolle'bedevaartreünies'. Wanneer een revitalisatie niet
clirect kon plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de cultuslocatie of -ruimte
niet meer bestond, werd meer dân eens het initiatiefgenomen tot de her-
bouw of reconstructie van voormalige (bedevaart)kapellen of tot de res-
tauratie van Mariagrotten of heiligenbeelden. Onderzoekers ervaren
vaak dat de door hen beoogde wetenschappelijke distantie tot hun onder-
zoeksobject risico loopt; dit risico blijk bijzonder groot te zijn voor wie
zich bezighoudt met bedevaartplaâtsen.

In de sfeewolle kapelschuur in Munstergeleen komen de mensen graag om pater Ka-
rel te vereren ofvoor een momentvan persoonlijke bezinning.
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Noten 15 Geert Bakker (red.), Pelgímspad [Lange-aßtandwandelpad 7, r+zvan Amsterdam
naar Visél (Amersfoort: staw, zooo/zoo5); Bert Sitters,Bedevaartenroute. Op defrets
uan Egmond naø Echtemach (Delft: Elmar, zooz); 'Per fìetsbedevaart naar Sint Job
toe', in: BtabantsDøgblød, r4 mei 1998 ('herstelde traditie').

16 Margry en Caspers, BedevaartplaatseninNederland, dl.+, p. 68-75; vgl. de pelgrims-
handleiding: Joop van der Meulen, PralcfÍsch pelgímercn (2.p.: Nederlands Genoot-
schap van Sintfacob, 1999).

t7 MartHuls enManuBrouwerc,3-doagsevoettochtnøarBanneux (Noorbeek: Stg. Pel-
grimswegen en Voeqladen, 1995); Manu Brouwer e.a., Te voel naar Pelgrimsootden
Wittem, Noorbeek, Lorct,te en Sint G¿rlach (Noorbeek: Stg. Pelgrimswegen en Voelpa-
den, 1997); MartHuls e.a.,EenuoetlochtuanMaasfüchtnauMarioLaach (Noorbeek:
Stg. Pelgrimswegen en Voeçaden, 1999).

18 Michel )ourdan en )acques Vigne, Lopen Loutert. Over de spi'títuoliteit van het wandelen
(Kampen: Ten Have, zoo3); Ineke Albers, Heilige kracht wotdt d,oor beweging losge-
maal<t. Over pelgrimoge,lopen en genuen (Tilburg: Liturgisch Instituut, zooT). Ziever-
der bijvoorbeeld het programma van het Bureau voor Pelgrimswandelingen 'De
Wandelmaat', met onder meer 'Wandelen langs en vanuit Stilteplekken, ewarings-
momenten aan de weg'; fan de )ongh, Zomersttlte. Liurgie møken tussen Pinkieren en

hefst. Een werk- entekiboek (Zoetermeer: Meinema, 1998); Thom Breukel, Stilte ctlos
vanNederland. Meet danrco pldatsen omtot'tusttekomen (Amsterdam: Balans, zooo).

r Peter |an Margry en Charles Caspers (red.), BedevaartplaøÌsen in N edeiland, dl. r (Hil-
versum: Verloren, ry97) p. ry-r6; zie ook Charles Caspers en Peter lan Margry,
'Saints' Cults and Pilgrimage Sites in the Netherlands', in: Graham Iones (red.),
Saints oJEurope . Strtdies towards a Surueg dCults and Culture (Donington: Shaun Tyas,
2o%) p. zg-42.

z ZiePeterlanMargry, 'SecularPilgrimage: AContradiction inTerms?', in: Peter)an
Margry (red.), Shrines and,PílgimageintheModernWorld. Neru ItíneroríesintotheSated
(Amsterdam: Amsterdam University Press, zooS).

3 Willem Frijhof Heiligen, ídolen, iconen (Nijmegen: suN, 1998); Joris van Eijnatten,
Fred van Lieburg en Hans de Waardt (red), Heilig en oJhelden. OpstellenuoorWillemFij-
hof (Amsterdam: Bert Bakker, zooT) p.ry-48.

¿ Het kwantitatieve onderzoek van onderzoekers als de Nolans komt daarmee in een
heel ander licht te staan en behoeft in algemene zinheruiening. Ter vergelijking:
MaryLee Nolan en SidneyNolan, Chrístían PilgimagæinModernWestemEutope (Cha'
pel Hill: University ofNorttr Carolina Press, r98g) p. 34, kwamen uit op slechs 48
Nederlandse bedevaarlplaatsen.

5 Ioannes van het Kruis, Mgsttekewerken vert. Jan Peters en I.A. Jacobs (Gent: Carme-
litana, r98o) 8o5 -8o7 (uit de Bastíjging u an de Bery Karmel).

6 A. van Lommel, 'Berigten aangaande reliquiën van Heijligen of H. Zaken uit
Noord-Nederland ontvoerd, Ao 158z-163o', in ArchíeJ voor de geschiedenís uan het
aarßbisdom Uttecht 7 Q87 fi p. 9o-r55.

7 Robert Plötz ,'Demonslratto catholica. Loreto - Scherpenheuvel - Luxemburg - Keve-
laer', in: Dieter Geuenich (red.),Heílígenverehrungund,Wollfahrten amNíederrheín (Es-
sen: PeterPomp, zoo4) p. r88-2o7.

8 Vgl. Marc Wingens, Ouer de grens.DebedevaartuankøtholiekeNederløndersin dezeventien-
de en achtttende eeuw (Nijmegen: suN, 1994).

9 Charles Caspers en Peter )an Margry ldentiteít en spitítualíteít van d,e AmsteùamseSttlle
Omgang (Hilversum: Verloren, zoo6); Charles Caspers, 'Tegen de pest en tegen de
ketters. Amuletten en hun werking volgens de Brabantse norbertijn Augustinus
Wichmans in zijn Apotheca spirinalium pharmacotum (1626)', in: Arie L. Molendijk
(red.), Mateúeel chrístendom.Religie en matenëlecultuut inWest-Europa (Hilversum: Ver-
loren, zoo3) p. 249-27 2, vooral p. z6o en 268.

ro Paul Post, 'Evenwicht en troost. Een plaatsbepaling van Heiloo in het actuele
ritueel-liturgische milieu', in: Paul Post en Ko Schuurmans (red.), Op bedeuaart in
Nederland.. Betekenis en toekomst uan de regíonøle bedevaørtpløats (Kampen: Gooi en
Sticht, zoo6) p. rog-r27.

rr L.J. Rogier, Va ndaag en mor gen (Bilthoven : Ambo, ry7 4) p. 48- 49.
¡z 'Bedevaarten zijn opnieuw populair', in: de Volkkrant, 19 juni 2ooo; (Op bedevaart

doorheel hetland', in: KotholíekNíeuwsblad,,4april zoo3, p. zo-zr; Theo Smits, 'Ne-
derland wemelt van de heilige plaatsen', in:DeTelegraaJ, zz mei zoo5,rz3.

13 Philippe van der Poel, 'Bidden met de voeten', in: de Volkkrant, r3 juli zooz; Peter
lan Margry,'De processie is terug - katholieke emancipatie voltooid', in: de Volk-
krant, zrjuni zoo5.

14 Henk Erinkveld, 'Van vindplaats van "de" heilige naar zoeþlaats naar "het" heili-
ge', in: Paul Post en Ko Schuurmans (red.), Opbed,evaatinNederland.Betekenis entoe-
komst uøn deregíonalebedeuaarlplaats (Kampen: Gooi en Sticht, zoo6) p. 83-93.
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Bedevaartplaatsen in Nederland

Provincie Limburg
r Wyck-Maastricht
r Noorbeek
g Holset
4, Wittem
5 Gulpen
6 Cauberg
7 Houthem-SintGerlach
I Meerssen

9 Borgharen
to Munstergeleen
rr Sweikhuizen
l:, Leenhof
13 Sinard
I4 Susteren
15 Echt
r6 Schilberg
17 Thorn
r8 SintOdiliënberg
rg Roermond
ro Nunhem
2,r Weert
ez Panningen
13 Steyl
e4 Venlo
15 Tienray
¿6 Oostrum
17 Geijsteren
zB Smakt

Provincie Brabant
rg Boxmeer
3o Katwijkaan deMaas
3r Uden
3e Esdonk
33 Handel
34 Elsendorp

35 Aarle-Rixtel
36 Ommel

37 Eindhoven
38 Meerveldhoven
39 Weebosch

4o Oirschot
4r Berlicum
4z 's-Hertogenbosch
43 Boxtel
44 Bokhoven
45 Elshout
46 Megen
47 Molenschot
48 Breda
49 SintWillibrord
5o Zegge

5r Roosendaal

5z BergenopZoom
53 Ossendrecht

Provincie Zeeland

54 Kapellebrug
55 Aardenburg
56 Middelburg

Provincie Zuid-Holland
57 Brielle
58 Schiedam

59 Dordrecht
6o Delft
6r Eikenduinen
6z Noordwijk
63 Waddinxveen
64 Haastrecht

Provincie Noord-Holland
65 Haarlem
66 Egmond
67 Heiloo
68 Alkmaar
69 Hoorn

7o Keinse
7r Laren

Provincie Unecht
7z Vinkeveen
73 Amersfoort
74 lfsselstein

Provincie Gelderland
75 Bergharen
7ó Overasselt

77 Silvolde
78 Olburgen
79 Renkum
8o Rhenen

Provincie Overiissel
8r Schalkhaar
8z Colmschate
83 Enschede
84 Overdinkel
85 Oldenzaal
86 Zwolle
87 Hasselt

Provincie Drenthe
88 Barger-Oosterveld

Provincie Friesland
89 Bolsward
9o Leeuwarden
9r Dokkum

@ Cartographic studio


