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R E I Z E N

De man van in de vijftig schrikt op
uit diep gepeins als de deur van de
St.-Gerarduskapel open zwaait.
Vlug komt hij overeind, loopt naar
het gipsen beeld van de Italiaanse
heilige, slaat een snel kruisje en
beent de kapel uit. Zijn gedachten
verdragen blijkbaar geen gezel-
schap. Dat hij vandaag niet de eer-
ste bezoeker is, bewijzen de verse
bloemen en de vele noveenkaarsen
die ter ere van Gerardus Majella
branden.

Het redemptoristenklooster in
het Zuid-Limburgse Wittem is een
perfect startpunt voor wie religi-
euze verdieping zoekt. Sinds de
vroege achttiende eeuw biedt het
grote, uit donkerbruin steen opge-
trokken complex plaats aan vele
devoties: van OLV van Goede
Raad, OLV van Altijddurende Bij-
stand, de heilige Antonius,
Nepomuk, Franciscus en Jozef.
Ook minder bekende heiligen
strekten ter voorbeeld en inspira-
tie zoals Alfonsus van Liguori,
Theresia van Avila, Aloysius van
Gonzaga en Clemens Hofbauer.
De meeste vereringen zijn uit de
mode geraakt, of verdrukt door de
massale verering van de achttien-
de eeuwse Italiaanse redemptoris-
tenbroeder en helderziende St.-
Gerardus Majella. Hij krijgt nog
jaarlijks circa 150.000 pelgrims op
de been, zonder dat hij zelf ooit
een voet in Wittem heeft gezet.
Wel beschikt het klooster over een
botreliek.

660 BEDEVAARTSOORDEN
St.-Gerardus is dan wel populair,
maar geenszins een uitzondering.
Aan bedevaartoorden is in Lim-
burg geen gebrek, de provincie
ligt er mee bezaaid. Het Meertens
Instituut, dat de Nederlandse cul-
tuur en taal documenteert, heeft
inmiddels al 660 bedevaartoorden
in Nederland uitgebreid gedocu-
menteerd en de databank online
beschikbaar gesteld. Veruit de
meeste ‘cultusobjecten’ liggen in
Limburg en Noord-Brabant, wat
gezien de afwijkende staatkundi-
ge en religieuze geschiedenis niet
opmerkelijk is. Ieder afzonderlijk
herbergen ze meer bedevaartob-
jecten dan de rest van Nederland
bij elkaar. Sommigen zijn eenvou-
dig, een simpele ‘Lourdesgrot’
met een klein Mariabeeldje. Rond-

om andere heiligen zijn complete
kloostercomplexen, dorpsfeesten
en processies geconstrueerd.

Opvallend is, zegt het Meertens
Instituut, dat veel bedevaarten in
Limburg nog levend zijn en hun
lokale, regionale en soms ook in-
ternationale aantrekkingskracht
behouden. Ook komen er nog
steeds nieuwe bij. Op 27 juni 1995,
om half elf ’s avonds, begon ineens
het plastic Mariabeeldje van de fa-
milie Coumans in Brunssum rode
tranen te wenen. Een wonder, al
gaat de Katholieke Kerk ervan uit
dat het beeld te dicht bij een
warmtebron heeft gestaan. Nog
steeds bezoeken ongeveer vijftig
gelovigen per week het huiskame-
raltaar, waaronder om onduidelij-
ke redenen opvallend veel zigeu-
ners uit Duitsland die de vloer van
de familie Coumans kussen.

De komende tijd kan de pel-
grimsstroom naar al die heiligen
nog wel eens aanzwellen. Vandaag
komt het boekje Pelgrimswegen in
Limburg uit. Stichting Pelgrimswe-
gen & Voetpaden heeft zestien
routes van tussen de 8 en 17 kilo-
meter uitgezet in de provincie die
de wandelaar door het rijke room-
se leven voert. Want pelgrimeren
is meer, belooft de stichting. Het is
‘wandelen plus’. „Wa n d e l e n
maakt beschouwingen in je wak-
ker die in het drukke leven van al-
ledag niet zo gauw naar boven zul-
len komen. Wandelen wordt be-
zinnen”, weten de schrijvers.

Het boekje maakt het in ieder
geval een stuk makkelijker om de
vaak fraai gelegen kappellen, ker-
ken en kloosters te bezoeken. Tot
nu toe was het vaak een heel ge-
hannes met de databank van het
Meertens Instituut en Google
Maps om een mooie wandelroute
uit te zetten die ook wat vertelt
over de sociale geschiedenis van
Limburg. Het boekje geeft sum-
mier, maar voor leken voldoende
uitleg over wat ze al wandelend te-
genkomen. De zestien wandelin-
gen zijn telkens opgehangen aan
een heilige die dominant is in dat
stukje Limburg, in veel gevallen
Maria.

GEMOEDELIJKE HEUVELS
Gezien de populariteit van Gerar-
dus nemen wij de proef op de som
in Wittem. De route voert over de
Gulpenerberg, door de natuurge-
bieden rond de gehuchten Beert-
senhoven en Cartils, langs Wijlre
en het Miljoenenlijntje weer terug
naar het klooster. Een wandeling
die twee kenmerken van Zuid-
Limburg combineert: de grondige
verwevenheid van religie met de

omgeving en de prachtige gemoe-
delijk rollende heuvels.

Want die omgeving mag er zijn.
Je loopt over drassige weilanden
waar kleine riviertjes pittoresk
doorheen kronkelen. Naast oude
hoeves kijken bruine grazende
koeien verstrooid op. Tussen de
heuvels hangt vandaag een mie-
zerregen die de verlatenheid ac-
centueert. De suikerbieten liggen
al hoog opgestapeld naast de don-
kere, pas gerooide velden. Sommi-
ge bieten wachten vermoedelijk
op Sint Maarten, de dag dat ze ge-
bruikt worden om lampionnen
van te maken. We lopen door de
holle wegen, uitgesleten door re-
gen en waterstroompjes.

Op de top van de Gulpenerberg
wacht het eerste devotie-object.
Het is een simpel houten kruis, zo-
als je dat op ieder plattelands-
kruispunt in Limburg ziet. De lij-
dende Jezus heeft gezelschap van
een kraai die boven op een tak wie-
belt. Dit zogenoemde missiekruis
herinnert aan de grote Volksmis-
sie van begin 1834. Een aantal we-
ken lang, zo legt het boekje uit,
werden hier grote preekbijeen-
komsten gehouden ter vernieu-
wing van het geloof. Dat werd
hoognodig geacht want de Franse
Revolutie had de geloofsuitoefe-
ning ernstig geschaad. Op het
hoogtepunt, op 9 januari 1834,
woonden 15.000 gelovigen de
preekbijeenkomst vrij.

Dit ‘devotionaliseringsoffen-
sief’ in de negentiende eeuw zou
in deze contreien met frisse moed
worden opgepakt en veel sporen
nalaten. De kerkelijke structuren
(her-)introduceerden heiligen die
populair waren bij de boerenbe-
volking. Ze verwierven relieken en

bouwden vele Lourdesgrotten in
het Mergelland, die als ‘filiaalhei-
ligdommen’ van de bekende Lour-
desgrot in Zuid-Frankrijk dien-
den. Ook dit plaatselijke ‘Lourdes’
werd geneeskrachtige gaven toe-
g e s ch r e v e n .

VOS TUSSEN DE BIETEN
Vanaf de berg dalen we af naar
Gulpen en steken het stadje, na
een kop warme chocomel, snel
door in de richting van de natuur-
gebieden die aan de noordkant
liggen. Daar doorkruisen we via
‘stegelkes’, draaihekjes, verschil-
lende dalen die zijn uitgesleten
door de Geul en de Eyserbeek. We
lopen langs de dorstopwekkende
Brand bierbrouwerij en het fraaie
kasteel Wijlre. We lopen over oude
kerkepaden, dwars door de gewas-
sen heen. Een vos steekt zijn snuit
tussen de bieten door.

Met het ritme van de passen
wordt niet alleen de aarde, maar
ook het denken omgewoeld. Wan-
delen is immers bezinnen, maar
hoe doet een atheïst van boven de
rivieren dat in dit roomse land-
schap? De kruizen en Christussen
dwingen mijn gedachten terug te
gaan naar eind jaren tachtig, de
brugklas van het Utrechtse St.-
Gregorius College, naar de lessen
van frater Roland. Naar de dropjes
die je van hem kreeg als je het juis-
te antwoord wist. Naar het hoofd-
gebouw op de Kromme
Nieuwegracht met dezelfde ge-
welven en beelden die je hier te-
genkomt. Aan de kwaliteit van de
school heeft het niet gelegen,
maar de roomse beleving is niet
beklijfd of geïnternaliseerd.

Dat schijnt niet zo vreemd te
zijn, als we het Meertens Instituut

mogen geloven. Bedevaart is sinds
eind jaren zestig verstrengeld ge-
raakt met recreatie. Vooral in het
zuiden liepen de kerken leeg: het
rijke roomse leven kon immers
ook erg verstikkend zijn. „Een
meerderheid van de deelnemers
en de toeschouwers blijkt nauwe-
lijks meer in de religieuze compo-
nent geïnteresseerd”, schrijft het
instituut. „Vaak nemen zij deel
aan een ‘h i s t o r i s ch e ’, toeristische
attractie. De sinds de jaren tachtig
steeds sterker wordende invloed
van ‘folklorisering’, ‘musealise-
ring’ en nostalgie heeft dergelijke
bedevaartplaatsen in hun muse-
aal-toeristische functie alleen
maar versterkt.”

Daar is niets mis mee, zeggen
ook de schrijvers van Pe l g r i m s w a n -
delingen in Limburg. Ze verwijzen
ook uitgebreid naar die andere be-
loning die op het einde van de
tocht wacht: goed eten en drinken,
het andere belangrijke aspect dat
de Limburgers haast tot religie
hebben verheven. Na afloop van
een mooie wandeling is het met
een bord in reuzel gebakken friet
met zoervleis (zuurvlees) en een
glas Gerardus Wittems Klooster-
bier ook uitstekend denken en
spreken over het leven.

Pelgrimswandelingen in Limburg.
ISBN/EAN: 978-90-78407-22-5. 9,90
euro. De site van het Meertens Insti-
tuut: www.meertens.knaw.nl/bede-
vaart.

E T E N

In Limburg wemelt het van de
bedevaartsoorden. Dmitri Tokmetzis trok
wandelschoenen aan en nam een nieuw boekje
mee waarin pelgrimstochten staan beschreven

DEVOTIONALISERINGSOFFENSIEF: Aan bedevaartsoorden is in Limburg geen gebrek, de provincie ligt ermee bezaaid Foto Sake Elzinga

A A N  D E  WA N D E L

Je mag ook niks meer eten. Nu
weer zijn rood vlees en worst in de
ban gedaan. Er blijft niet veel over
voor de bewuste eter die gezond-
heid, milieu, dierenwelzijn en eer-
lijke handel wil respecteren.

Zou een pannekoek eigenlijk
nog mogen? Het etenteam gras-
duint in de gids Waar pannenkoeken
eten? van de Vereniging van Erken-
de Pannekoekenrestaurants. Dat
levert opmerkelijke statistische
gegevens op. Zo telt Gelderland
negentien erkende pannekoeken-
restaurants, terwijl er in Friesland
geen enkele is. In het Japanse Osa-
ka kan men daarentegen weer wel
terecht voor een erkende panne-
koek, bij restaurant Oude Kaas op
een steenworp afstand van metro-
station Yodoyabashi.

Bijna roerend is de waardering
die een volgens ‘grootmoeders re-
cept’ gebakken pannekoek vol-
gens de aanprijzingen bij voorbaat
zou verdienen, terwijl het geens-
zins zeker is dat oma een passabele
pannekoek kan bakken.

We kiezen voor ’t Pannekoek-
huis in Borne, de naam is ontwa-
penend ter zake. Het exterieur en
het interieur beschikken over de
vereiste rusticiteit. Aan het pla-

fond hangt een collectie onge-
poetste koperen pannen, potten
en ketels. Wagenwielen hebben
een tweede leven als verlichtings-
armatuur. Een koekoeksklok be-
wijst goede diensten en de ramen
zijn getooid met rood-wit geblok-
te gordijntjes.

Om een uur of half zes loopt de
zaak rap vol. Veel families van oma
tot en met kleinkinderen maken
hun opwachting, maar er zijn ook
wat 55-plus gezelschappen. Die
moeten kindbestendig zijn. Eer-
der dan een restaurant is ’t Panne-
koekhuis een eetspeeltuin, voor-
zien van kleurfaciliteiten en een
ballenbak. Met bewonderings-
waardige lichamelijke en geeste-
lijke souplesse manoeuvreert de
bediening tussen de spelende kin-
deren door.

’t Pannekoekhuis voert tachtig
verschillende pannekoeken. Dat is
minder indrukwekkend dan het
lijkt. Met slechts vier ingrediënten
zijn al vijftien verschillende pan-
nekoeken te maken.

Anders dan pannekoeken is er
niet veel te krijgen. Dat valt te bil-
lijken, ’t Pannekoekhuis is ten-
slotte een pannekoekenhuis. We
proberen de uiensoep, met veel

zachtgegaarde snippers ui in een
eenvoudige bouillon, en een mul-
ti-interpretabele tomatensoep, die
probleemloos ook voor papri-
kasoep of rundvleessoep zou kun-
nen doorgaan.

De Hubertuspannekoek is het
Nederlandse neefje van de Itali-
aanse pizza calzone. In het dicht-
geklapte deel bevindt zich een roy-
ale portie wildragout. De panne-
koek staat het hele jaar op de
kaart, vermoedelijk helpt de
groothandel een beetje met ragout
maken. Het is een acceptabele ra-
gout en de pannekoek is goed
g a a r.

De gaarheid van de appelspek-
pannekoek is kwestieus. Het mid-
dendeel is vochtig en tegen het
melige aan. Het spek is niet te
zout, maar de appel zou ten
gunste van een aangenaam smaak-
contrast iets meer zuur mogen
hebben.

We hebben aan het eten nog
geen tientje per persoon uitgege-
ven, er kan nog een ijsje af. De cou-
pe Soleil, met advokaat en de coup
Ginger zijn even fors van formaat
als weinig verfijnd van smaak.

’t Pannekoekhuis is geen we-
reldzaak, maar je eet er onbekom-
merd.

’t Pannekoekhuis, Bornerbroeksestraat
89, Borne, 074-2661392, www.pannen-
koekhuis.nl

Erkende pannekoeken
In Borne bespaart Joep Habets
zich een reisje naar Osaka

In de morgen wordt de jachthaven
van Menton bepaald door grote
grijze mannen met kleine hondjes
aan de lijn. De vrouwen zitten op
bankjes de krant te lezen. De luie
herfstzon kust alles, de alumini-
um masten, de palmen met tros-
sen dadels rond hun halzen en de
oude gevels, oker en roze als zalm-
mousse, beschermd door zware
bergen.

De Méditerranée is zo-blauw-
zo-blauw, de zon besproeit haar
met sterretjes. Scheepjes zijn dei-
nende silhouetten.

Een wandeling heeft recht op
een duidelijk begin, vindt man.
Hij kiest voor de vuurtoren aan
het eind van de borstwering, een
roodgemutste dwerg met Moors
smeedwerk. We zullen de zee vol-
gen tot aan de vuurtoren in Mona-
co, heeft hij bedacht.

We volgen de Promenade du So-
leil, vandaag gesloten voor ver-
keer. Skaters en fietsende kinde-
ren hebben vrij spel. Aan het
strand baden badgasten in zon en
zee, op de rotsen krijgen sterns

brokjes aas van de vissers, de ter-
rassen pronken met hun verscho-
ten parasols.

Als teken van beschaving is er
een apart strand ‘réservée aux
ch i e n s ’. Onder een stranddouche
in een hoekje wast een landloop-
ster haar borsten terwijl ze haar
losjes in een doek gebonden bezit-
tingen in het oog houdt.

Flaneren is de norm. Gelukkig
zijn we trage wandelaars (wande-
len is geen sport, dat nooit), moei-
teloos zetten we het op een slak-
kengang .

En ja hoor, de Méditerranée
blijft steeds die plens azuur met
het licht als haar poederdons, ook
onderlangs het Sentier Le Corbu-
sier, voorheen het Pad van de Dou-
aniers. Het wandelpad voert Men-
ton uit. Het rondt de Cap Martin,
op en neer zwalkend onder knik-
kebollende grove dennen – heer-
lijk te belopen in de herfst, zwaar
bij hoog-zomerzonnewarmte,
lijkt me.

We passeren Roquebrune-Cap-
Martin, hier volgt het Sentier de

spoorlijn. Het daalt af naar ‘Plage
le Beach’ (dat blauw, dat zoute
blauw!) en kruipt weer omhoog,
tussen takken met blaadjes van
leer en zwermen wespgele bloe-
men.

Er is een station, we kunnen nu
de trein terug nemen. Nee, ben je
mal, het Prinsdom Monaco is het
doel.

Een vergissing.
In Monte-Carlo wordt het zicht

op zee afgeschermd door hotel-
complexen van gepleisterd beton.
De wandelaar wordt slechts ge-
doogd als hij betaalt met wandel-

corvee langs auto-asfalt.
Ha, de zee, eindelijk. Het helpt

niet. Rijk is hier equivalent aan
vulgair, de haven een nest vol sma-
keloosheid. Zo is lopen een last.

„We moeten nog tot die vuurto-
ren”, wijst man, die een voorkeur
heeft voor oorspronkelijke voor-
n e m e n s.

Ik moet niks. Ik wil weg. Terug
naar Menton. Nu meteen.

12,5 km. Wandeling op basis van Carte
de randonnée 3742 OT: Nice Menton.
Uitg. Institut Géographique National.
www.ign.fr .

Joyce Roodnat wandelt door
Nederland en de rest van de
wereld. Deze week aan de
Middellandse Zee

Menton – Monte- Carlo

Op 27 juni 1995 begon het
plastic Mariabeeldje

ineens rode tranen te wenen
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POPULAIR: De heilige Gerardus Majella Foto Vincent van den HoogenCULTUSOBJECT: Kruisbeeld in Heijenrath Foto Bas Czerwinski

Tussen de heuvels hangt
vandaag een miezerregen die
de verlatenheid accentueert

Als pelgrim door het rijke roomse leven


