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Still uit de trailer van de film Lourdes.Afbeelding: YouTube 

Bedevaart en bezinningstoerisme gaan goed samen. En ook tijdens een 
pelgrimage mag je het leven vieren, zei Matheu Bemelmans van het 
jubilerende Huis voor de Pelgrim zondag bij de nabespreking van de film 
‘Lourdes’ in filmhuis De Domijnen. 

Om op bedevaart te gaan hoef je niet gelovig te zijn. Steeds meer mensen zoeken naar 

zingeving. Daarvoor is dan ook een groeiend aanbod op het gebied van 

bezinningstoerisme. En daar is niks mis mee, zegt Matheu Bemelmans van het Huis 

voor de Pelgrim, dat dit jaar een eeuw bestaat. 

Bemelmans spreekt deze zondagavond in het filmhuis in Sittard na de vertoning van 

de documentaire Lourdes. In de zaal zitten enkele tientallen bezoekers, waarvan meer 

dan de helft Lourdes ook zelf bezocht. Dat is overigens niet het enige bedevaartsoord, 

integendeel. Ooit was Sittard zelf een stad, waar met name de basiliek vele duizenden 

pelgrims trok. Aan de vele pelgrims dankt het Sittardse station zijn lange perron, legt 

Bemelmans uit. Dat was nodig om de vele reizigers, die vaak met bedden richting 

Lourdes gingen, op te vangen. 



 

               Matheu Bemelmans Foto: De Limburger 

Zelf was Bemelmans tientallen keren in Lourdes. De afgelopen anderhalf jaar kon dat 

vanwege corona niet, wellicht dat de film over het bedevaartsoord hem mede daarom 

nu weer zo aangrijpt. De documentaire schetst in vaak snelle beelden de verhalen van 

zieken, gehandicapten, zigeuners, hoeren en andere bezoekers aan Lourdes. Maar ook 

van de geestelijken en de vrijwilligers die hen verzorgen. Daar zijn opvallend veel 

jongeren bij. En die willen net als iedereen ook wel eens uit de band springen. Ze 

kletsen, drinken op zijn tijd een biertje (of twee), zingen en dansen. „Ook in Lourdes is 

het soms een beetje carnaval”, lacht Bemelmans. 

Kritiek 

Hij heeft ook een puntje van kritiek bij de film. Daarin ligt veel nadruk op de zieken en 

gehandicapten, die hopen op een wonder. Dat geldt volgens Bemelmans voor de 

meeste bezoekers niet. „Iemand die met één been naar Lourdes gaat, weet dat hij niet 

met twee benen terugkomt. De meeste mensen zoeken daar naar zingeving, naar troost 

en dankbaarheid.” 

Saamhorigheid 

Het Huis voor de Pelgrim ontstond precies een eeuw geleden als Organisatie 

Limburgse Bedevaarten. In de hoogtijdagen gingen vele duizenden mensen mee, nu 

zijn het er buiten coronatijd nog twee- tot drieduizend per jaar. Wat er zo bijzonder is 

aan een pelgrimage? „De saamhorigheid. Iedereen praat met elkaar. Mensen die je niet 

kent vertellen je hun hele levensverhaal. En het feit dat het daar gewoon is om naar de 

mis te gaan. In Nederland is dat tegenwoordig wat bijzonder. Maar Nederland is een 

uitzondering. In Lourdes kom je de wereldkerk tegen, mensen uit allerlei landen waar 

de kerk nog groeit.” 

Vanwege corona lagen de bedevaarten afgelopen tijd stil, nu komen ze weer langzaam 

op gang. 

Normaal gaan er drie miljoen mensen per jaar, afgelopen jaar waren dat er volgens 

Bemelmans 100.000, dit jaar dubbel zoveel. Hij hoopt dat de bedevaarten komend 

najaar of volgend jaar weer op gang komen. 

https://huisvoordepelgrim.nl/

