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OP BEDEVAART IN RENKUM 
door Jeanne van Poppel 
 
Op dinsdagochtend 9 december 2008 vertelt Willemien Velthuis enthousiast over haar 
herinneringen aan de bedevaart in Renkum. Het is mijn eerste interview in het kader van 
het project Religieus Erfgoed in het Landschap* van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland. Willemien Velthuis, in 1927 geboren in Renkum, werkt er graag aan mee, dat 
het transcript van dit interview en het audio-document opgenomen worden in het Gelders 
Archief. Een korte samenvatting van dit interview is met andere verzamelde verhalen uit 
heel Gelderland opgenomen in een boekje met als titel Religieus Erfgoed in het 
Landschap. 
 
Religieus Erfgoed in het Landschap is het eerste thema van de werkgroep Oral History 
van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Doel is 'het vastleggen van de persoonlijke 
getuigenis van mensen in hun omgeving met het landschap. Centraal staan ervaring en 
beleving van hun eigen tijd in het leven van alledag.' (Folder Oral History, Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland). Sinds 2008 ben ik actief in deze werkgroep. In dit artikel 
komt Willemien Velthuis aan het woord over haar ervaringen als bruidje van de 
Renkumse bedevaart. 
 
Renkum is bekend met bedevaarten. Momenteel wordt er jaarlijks een ziekenbedevaart 
gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei. Ook vindt al een aantal jaren een 
Maria-bedevaart in het najaar plaats. In de kerk aan de Dorpstraat 1 in Renkum staat een 
Mariabeeld uit de 14e eeuw. Vanaf die tijd wordt er al gesproken over bedevaarten naar 
Renkum. En er is ook het verhaal dat het beeld zoek geraakt is en via omwegen in 1928 
weer terug kwam in Renkum. 
 
 Afbeelding: Mariabeeld van de Onze Lieve Vrouw 
Ten Hemelopneming parochie te Renkum. 
(Afbeelding: Historisch Documentatiecentrum Renkum). 
 
 
 
 
In de jaren 30 van de vorige eeuw zijn er vele 
bedevaarten gehouden. Vanuit de verschillende 
regio’s kwam men naar Renkum. Uit programma’s 
van de bedevaarten van groepen van parochies uit 
o.a. de Betuwe, Arnhem spreekt een degelijke 
organisatie. Dit blijkt uit de vermeldingen van 
opgave, routeaanwijzingen, aankomst en 
vertrektijden op deze programma’s. Mensen uit de 
Betuwe en Arnhem die aan de bedevaart deelnamen 
maakten o.a. gebruik van het Renkumse veer, dat er 
toen nog was. 
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Willemien Velthuis: 
‘Mijn ouders verhuisden in 1927 van Driel naar Renkum. In juli van dat jaar ben ik 
geboren. Mijn vader werkte bij de HEVEA en ging met het Drielse veer over tegenover 
de Westerbouwing. In de winter wanneer de Rijn dicht zat, kreeg hij geen geld en dat 
konden mijn ouders er niet bij hebben met vijf kinderen. Hij wilde daarom graag naar 
Renkum, zodat hij voor zijn werk van die pont af was. Mijn vader kocht een boerderijtje 
aan de Hoge Kamp met een stuk grond erbij, dat hij bewerkte. We hadden alles zelf zoals 
groenten en aardappels en dat scheelde natuurlijk een stuk. Voor ons als kinderen was het 
wel ver lopen naar de school aan de Groeneweg. Maar voor familie in Heteren kwamen 
we dichterbij te wonen, omdat we met het Renkumse veer over konden. 
 
Door foto’s op het prikbord in de kerk in Renkum herinnerde ik me weer wat mijn ouders 
vertelden over de feestelijke gebeurtenis in 1928. Het was in mei 1928, dat het 
Mariabeeldje ingehaald werd in Renkum. Vanaf het oude Campman-gebouw trokken 
rijtuigen met onder andere het kerkbestuur en de pastoor naar de kerk aan de Dorpstraat. 
Het werd gevierd als een processie met bruidjes en zo. Het was een heel feest. 
 

 
 
Afbeelding: Op weg naar de bedevaart in Renkum, overtocht met de pont vanuit de 
Betuwe. (Bron: Parochiearchief O.L.V. ten Hemelopneming.) 
 
Elke zondag in de meimaand was er toen een bedevaart met processie. De tweede zondag 
kwam de Betuwe, de derde zondag kwam Wageningen en de vierde zondag kwam, dacht 
ik Arnhem en die omgeving. Meestal hadden deze groepen zelf wel bruidjes bij. Als dat 
niet zo was, zorgden de zusters uit Renkum daarvoor.  
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De mensen kwamen veelal lopend naar Renkum toe. Fietsen waren er ook wel, maar de 
mensen liepen toen over het algemeen veel meer. Zelf leerde ik pas in de 7e klas fietsen. 
Bovendien konden we de auto’s tellen. De dokter had een auto en de burgermeester en 
misschien de agent een motor. Als we naar school gingen, kon je ook gewoon over de 
straat lopen. 
Bij andere bedevaarten mochten mijn oudere zusjes van mijn ouders naar het Renkumse 
veer gaan kijken, omdat er familie bij was. Weer thuis vertelden mijn zussen van de 
tantes en de ooms die ze gezien hadden en naar wie ze gezwaaid hadden. De mensen 
kwamen in groepen met de pont over. Daarna liepen zij in stoet door naar de kerk. Ze 
gingen naar binnen toe en stelden ze zich op, zoals dat ook gebeurde bij de Renkumse 
bedevaart. Bij deze bedevaarten mochten wij niet mee in de kerk, want Renkum had de 
bedevaart op de eerste zondag van mei. 
 
Ik ben wel elk jaar totdat de oorlog uitbrak bruidje geweest tijdens de Renkumse 
bedevaart. Deze bedevaart was ook bestemd voor parochianen uit Heelsum, want in 
Heelsum was toen nog geen katholiek kerkgebouw. Ik ben de jongste van de meisjes en 
mijn moeder had voor mijn oudste zussen jurkjes gemaakt voor de processie. Wanneer 
mijn zussen uit hun jurkje waren gegroeid, kon ik bruidje zijn. In de klas vroeg de zuster: 
“Wie wil er met de Maria-processie bruidje zijn?” Ik gaf me op en dat betekende dat ik ’s 
zondags met het jurkje op tijd aanwezig moest zijn. Voor oudere meisjes maakten de 
zusters van het klooster jurken. De meisjes kleedden zich dan vooraf om. Toen ik wat 
ouder was droeg ik ook zo’n jurk. 
Het ging zo. De bedevaart was op de eerste zondag van mei. Bij het gebouw “Lemgo” dat 
bij de kerk hoorde stelden ze ons op en dan liepen we in schoolverband naar de kerk toe. 
Aan de mooie hekjes buiten om het particuliere terrein hingen allemaal vlaggen, geel met 
wit. Wanneer iedereen binnen was gingen de hekjes dicht. De bruidjes kwamen allemaal 
in de kerk. De kerk zat stampvol. In de stoet met het Maria-altaar liepen de bruidjes 
tussen groepen parochianen. Dat werd gewoon aangegeven. Allerlei groepen en 
verenigingen liepen met de vlag mee van hun groep zoals de Kajotters. Eigenlijk was 
iedereen erbij betrokken. 
 
Vanuit de kerk liep de stoet over het kerkplein om een soort van perkje versierd met 
mozaïeksteentjes heen en wandelde rechtsom over een pad naar het park, dat achter de 
kerk lag. Dit park was een hele mooie vierkante tuin met veel gras en bomen er rond 
omheen. Je zag elkaar goed en je zou bij wijze van spreken een hand op kunnen steken 
als je een bekende zag. Ik herinner me iemand met een band om waarop stond: “Eerbied 
in Godshuis”. Hij liep de rozenkrans voor te bidden. We gingen helemaal vierkant rond. 
En dan hoorde ik een echo, wanneer de eerste groep bijna bij de kerk weer terug was, 
terwijl een andere groep in de verte nog aan het bidden was. Dat was zo iets moois. Je 
kunt nagaan door die hele tuin heen, hoe druk het dan was met al die mensen. Buiten 
werd alleen maar de rozenkrans gebeden als ze door het park liepen. Ze zongen geloof ik 
niet, wel in de kerk. De processie duurde een paar uren hoor, zoals ik me dat kan 
herinneren. Na afloop had ieder een blij gevoel. Ik weet niet precies hoe ik dat zeggen 
moet. 
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Ik herinner me dat mensen na afloop van de processie het beeld van Maria in de kerk 
gingen vereren. Toen was Maria heel erg bekend. Iedereen nam een toevlucht tot haar en 
dat kon ook door de week. Ik herinner me daarvan een voorbeeld van mijn ouders. De 
laatste baby van mijn moeder bleek niet meer te redden. Mijn moeder voelde dat deze 
bevalling anders was. Mijn vader was ongerust, omdat de bevalling niet opschoot en al 
enkele dagen duurde. Misschien had de vroedvrouw te lang gewacht. Uiteindelijk ging 
mijn moeder naar het ziekenhuis en werd geopereerd. Zij was er ernstig aan toe door 
trombose en bloedvergiftiging. Mijn vader was hier ondersteboven van en regelde met 
een nichtje, tante en oom hulp voor hun zeven kinderen. Iedere keer als hij van zijn werk 
uit de fabriek kwam fietste hij langs de huisarts en langs Onze Lieve Vrouw van Renkum 
en dan naar huis. Het duurde zes weken voor haar toestand licht verbeterde. Pas na drie 
maanden kwam mijn moeder thuis. De hoofdzuster van het ziekenhuis had bij dit moment 
gezegd: “Nou moedertje van den Dam, ik kan u wel vertellen dat Onze Lieve Vrouw van 
Renkum een wonder heeft verricht, want anders was u niet meer bij uw kindertjes 
gekomen.” Mijn vader was zo blij dat hij dat hoorde, want hij had het lang volgehouden 
om elke keer uit het werk naar Onze Lieve Vrouw van Renkum te gaan. Van die tijd 
herinner ik me ook dat er in de meimaand elke avond een lof was met Maria-liedjes. De 
liederen O reinste der schepselen, Wees gegroet o Sterre, Gebenedijd zijt gij, Maria te 
Minnen en Gij komt van ver en zijt weer thuis werden veel gezongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: Openlucht 
mis in de tuin van de 
Katholieke kerk in 
Renkum, vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. 
(Foto: Collectie 
Willemien Velthuis). 
 
In de oorlog is het een beetje verwaterd. Het was ook gevaarlijk, jongeren werden 
opgepikt, anderen waren ondergedoken en weer anderen moesten naar Duitsland gaan 
werken. In 1944 evacueerden we en alleen wanneer je een vergunning had mocht je het 
spergebied in. Later hoorden we dat onze pastoor Wolters het beeldje van Maria uit de 
kerk haalde en naar het Kröller-Müller op de Veluwe bracht. Direct na de oorlog 
begonnen de bedevaarten niet meteen weer. De kerk was stuk. Aan de Nieuweweg in een 
soort van gemeentezaal volgden we de dienst. In de tuin achter de kerk stond in die tijd 
een kapelletje en daar is nog lang een dienst gedaan totdat de kerk weer klaar was. Mijn 
oudste zus was in 1944 in ondertrouw en in de zomer 1945 trouwde zij in dit kapelletje, 
waar de banken nog waren blijven staan.  
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Afbeelding: Huwelijk in het processiepark, Katholieke kerk van Renkum, juli 1945.  
(Foto: Collectie Willemien Velthuis). 
 
Maar echt die processies van toen, zo de hele kerk vol zien zitten, dat heb ik nooit meer 
meegemaakt na de oorlog. Ik hoor me nog tegen mijn man zeggen, dan kan mijn oudste 
dochter die in 1958 is geboren nog bruidje zijn. Maar dat is nooit gebeurd.’ 
Jeanne van Poppel 
 
*) Het oral history project van Landschapsbeheer Gelderland was onderdeel van het 
festival Geloven in Gelderland in 2008, een festival met allerlei publieksactiviteiten over 
het religieus erfgoed in Gelderland. Het festival sloot aan bij het landelijk jaar van het 
Religieus Erfgoed. 
 
 Bronnen: 

 www.mariavanrenkum.nl onder historie met foto’s over de Bloesemprocessie 
naar Renkum in 1929, en een foto van het kerkplein in 1935. 

 Programma’s van bedevaarten jaren 30:  parochiearchief O.L.V. van Renkum. 
 Oral history interview mw Velthuis, 9 –12- 2008, J. van Poppel. 
 Op bedevaart in Renkum, in: Religieus erfgoed in het landschap, Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland, 2009. www.landschapsbeheergelderland.nl. 
 Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen: 1875 - 1975, A.B. de Jong, 

A.G. Steenbergen, J.J. ter Steeg. 
 
 




