
1

Mijn Pokemon Go; langs 7 
kathedralen en 25 basilieken in NL.

Op 11 juni j.l. liep ik zomaar even naar binnen bij 
reisboekhandel Pied á Terre aan de Overtoom in 
Amsterdam. Als ik in de buurt ben, ga ik er altijd even 
naar deze prachtig gesorteerde winkel.  Deze keer liep 
ik tegen het net uitgegeven boek ‘Alle kathedralen en 
basilieken van Nederland’ aan. Geschreven door arts/ 
bouwkundige Hugo Kolstee.
Ik had ooit bedacht dat ik wel Santiago wilde lopen. 
Maar ik las ‘Ik ben er even niet’ van de Duitse Hape 
Kerkling, een geweldig boek, maar ik had al snel in 
de gaten dat bed wantsen en hostels niets voor mij 
waren. Geef mij maar ‘n 4 sterren tocht. Toen ik 
thuis was gekomen en het overzicht van kathedralen 
en basilieken uit het boek van Kolsteeg bekeek, was 
mijn besluit snel genomen. Deze 25 basilieken en 7 
kathedralen ga ik in 1 jaar tijd bezoeken, te beginnen 
per direct. Dit wordt mijn Pokemon Go, dit wordt 
mijn Santiago. Hugo Kolsteeg heeft achterin zijn 
boek ruimte gemaakt voor het plaatsen van stempels 
van de diverse basilieken en kathedralen. Toen mijn 
man uit Santiago terugkwam, had hij zo’n heroïsche 
volle stempelkaart vanuit allerlei denkbare locaties. 
Dat was jaloersmakend, maar nu kon ik ook mijn 
eigen stempels gaan halen. 
Maar het is ook Pokemon Go, want er zitten locaties in 
dit boek waar ik nog nooit van gehoord heb. Natuurlijk 
ken ik de St. Jan in Den Bosch, maar Oudenbosch 
of Odilienberg? En en ook al ben ik keurig R.K 
opgevoed, ik weet niet wat het verschil is tussen een 
kathedraal en een basiliek? Een kathedraal blijkt een 
bisschopsstad te zijn. Een kerk wordt basiliek door 
een soort pauselijke benoeming. Een basiliek herken 
je omdat er binnen een soort rood-gele parasol op het 
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Twee kerken zijn kathedraal en basiliek tegelijk. Wat is ei-
genlijk een kathedraal of een basiliek? Bij elk gebouw wordt 
in het kort iets over de plaatselijke geschiedenis, architec-
tuur, interieur, klokken en orgels verteld. Patroonheiligen en 
oude tradities zoals processies en ommegangen komen aan 
de orde. Het beeldmateriaal nodigt uit om met eigen ogen te 
gaan zien waarover verteld wordt. Met dit boek in de hand 
wordt een bezoek een ontdekkingsreis. Voor iedereen met 
interesse in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis. Stap 
eens naar binnen…! 

Hugo Kolstee (1942) studeerde enige jaren bouwkunde en 
daarna geneeskunde. Hij werkte als arts in en buiten Neder-
land. Toen hij bij ‘toeval’ in een basiliek kwam, ging er een 
wereld voor hem open. Vanwege zijn interesse voor bouw-
kunde en geschiedenis besloot hij ze allemaal te bezoeken 
en te beschrijven.

Zeven kathedralen en vijfentwintig 
basilieken telt ons land. 
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Blog 
door Christina Dullaert  n.a.v. het boek

Alle kathedralen en basilieken van Nederland 
(auteur Hugo Kolstee)

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 kathedralen en 25 basilieken 
zoals beschreven in het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in dit boek 
is er de mogelijkheid een stempel te laten plaatsen van de bezochte kerken. In 
deze columns doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van stempels, 
een soort Pokemon Go).

altaar staat.
Inmiddels heb ik 1 kathedraal bezocht (de nieuwe 
St. Bavo in Haarlem) en 4 basilieken. De eerste 
basiliek was het makkelijkst; de St Nicholaaskerk in 
Amsterdam. Maar de eerste teleurstelling kwam ook 
al direct. Niks stempel aanwezig, die moet ik gaan 
halen via de pastorie die alleen op bepaalde tijden 
open is. De nieuwe St Bavo in Haarlem was prachtig 
en had ook een prachtige stempel, want het bleek 
een Santiago vertrekpunt te zijn. Bij de St Nicolaas 
basiliek in IJsselstein was een stempel niet makkelijk 
voorhanden. Na wat omzwervingen kreeg ik via een 
vriendelijke parochie vrijwilliger een poststempel 
van de basiliek. De St Jan in Laren deed ik aan na 
een dag wandelen als onderdeel van de Larense 
wandelvierdaagse. In de basiliek was men bezig 
bloemstukken voor de grote processie die zondag 
daarop voor te bereiden en de vrijwilligers daar wisten 
niets van een stempel. Indrukwekkend waren allerlei 
vaandels die al klaar stonden in de basiliek voor deze 
St. Jans processie.
Op 20 juli j.l.  was ik met mijn man bij 34 C in 
Oudenbosch in Brabant, tegen de Zeeuwse grens. Het 
leek wel een fata morgana; in de hitte aankomen rijdend 
zagen wij twee op de St Pieter gelijkende koepels 
opdoemen. In de hitte schitterde de basiliek, een 
kleinere versie van de St Pieter in Rome. Ongelofelijk 
wat je hier aantreft in dit kleine stadje. Mijn man en ik 
gingen samen langs de werveltrap naar boven en het 
zicht van uit de koepel in de kerk is adembenemend. 
Toen door naar het gewelf waar een kleine, goed 
gesorteerde winkel is. Ik kocht een zwarte Madonna. 
Waar vind je die tenslotte!? En je moet toch een 
beetje ‘spenden’ om zoiets moois in stand te houden. 
Vervolgens nog een rondgang door de kerk aan de 
hand van Kolstee’s deskundige boek. Mijn man was 
intussen al naar de horeca aan de overkant gevlucht. Ik 



2

keek nog bij een zeer mooie, kleine tentoonstelling 
over de 7 werken van barmhartigheid (o.a. zieken en 
gevangenen bezoeken) en werd daar aangesproken 
door een vriendelijke vrijwilliger. ‘Wilt u soms door 
de heilige deur de kerk binnen treden’? Hoe zat dat 
ook weer met die heilige deur? Paus Fransiscus heeft 
2016 tot een heilig jaar  uitgeroepen met als thema 
barmhartigheid. Speciaal in 2016 heeft de Sint 
Pieter in Rome een heilige deur geopend maar er 
zijn ook enkele ‘lokale’’  deuren, waaronder die van 
Oudenbosch, als heilige deur aangewezen. Die kans 
heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen! De 
poorten werden voor mij geopend, de hitte stroomde 
met mij naar binnen toen ik opnieuw de basiliek 
betrad. Mijn dag kon niet meer stuk, ik hoef niet 
meer naar Rome!
Mijn man was al gevlucht naar het tegenover 
gelegen Tivoli (aan het Jezuitenplein!). Ook hier 
Italiaanse sferen. Daarna nog naar de tweede koepel 
gegaan van Saint Louis. Minder groot, maar prachtig 
gelegen aan plein met wit gepleisterde huizen en een 
klaterende fontein. De bewoners van Oudenbosch 
mogen wel blij zijn met de bouw-pastoor voor wie 
ooit  the sky the limit was.
Zoals gezegd, dit is mijn Santiago vanwege de 
stempels, maar het is ook mijn Pokemon Go. Ik 
vond het geweldig om uiteenlopende lokaties als 
Oudenbosch of IJsselstein te ontdekken. Je hoeft 
geen R.K. te zijn of te zijn geweest om de schoonheid 
van deze gebouwen te zien. Ik las dat Alexander 
Pechthold (D66) en Gert- Jan Segers (Christenunie) 
de handen ineen willen slaan om kerkelijk erfgoed 
te bewaren. Geheel mee eens, en daarom roep ik 
bezoekers ook op een bijdrage á raison van in ieder 
geval 2 a 3 cappuccino’s achter te laten bij een 
bezoek aan deze schoonheden. 
Wat betreft het vervolg; op weg naar ons vakantie 
adres staat komende week Limburg op het 
programma. Eén kathedraal en vier basilieken. Het 
wordt hard werken deze zomer!

Christina Dullaert
Amsterdam, 21 juli 2016
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Deel II Limburg, dierbaar oord

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 kathe-
dralen en 25 basilieken zoals beschreven in het boek 
van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in dit boek is 
er de mogelijkheid een stempel te laten plaatsen van 
de bezochte kerken. In deze columns doet zij verslag 
van haar tocht (met het plaatsen van stempels, een 
soort Pokemon Go)

Dit is de titel van een boek van Bertus Aafjes. Ik las 
het ooit en vond het toen heel herkenbaar. Opnieuw 
was Limburg voor een paar dagen een dierbaar oord. 
Het is de zomer van 2016 en het is voor een paar 
dagen prachtig, zomers weer (later werd een het een 
van de koudste zomers ever…). Wij zijn op weg naar 
Parijs en we zouden op de heenweg wel ‘even’ de 
basilieken en kathedralen van Limburg doen, want 
ik probeer de 25 basilieken en 7 kathedralen, zoals 
door Hugo Kolstee1 beschreven, in een jaar tijd te 
bezoeken. We zouden beginnen in Roermond bij de 
Christoffelkathedraal en aansluitend naar de basiliek 
van Odilienberg gaan. De ‘rest’ konden we dan vanuit 
Maastricht doen. 
In totaal zou ik dan alle 7 locaties in Limburg zoals 
door Hugo in zijn boek beschreven, hebben bezocht. 
Maar het liep anders, zoals op elke pelgrims- of, zo 
je wilt, levenstocht de dingen anders lopen. Onze 
vakantie begonnen we in Eijsden aan de Maas, 
vlakbij Maastricht. De eerste basiliek in Limburg 
werd daardoor niet die van Roermond maar de Sint 
Almerga basiliek van Susteren. Van Sint Almerga 
had ik nog nooit gehoord. De basiliek was een beetje 
verscholen in een woonwijk aan een nieuw verbouwd 
plein. Alleen het voorportaal van de basiliek was 
open. Op het nabijgelegen kerkhof kwamen wij de 
pastoor tegen die gehaast was omdat hij ‘een doop 
moest doen’, maar ik mocht een stempel komen halen 
in de sacristie. Mij bekroop het gevoel; moet ik dit 
wel schrijven over deze tocht. Stel dat anderen dit 
(inderdaad) als een soort Pokemon go gaan zien en 
als een idioot achter stempels gaan jagen, die achter 
in het boek van
Kolstee geplaatst kunnen worden.2 Wat schiet een 
drukke pastoor in Susteren daar mee op? 
1 Hugo Kolstee, Alle kathedralen en basilieken van Nederland, Berne 
media 2016 
2 Kolstee heeft laten weten dat de Portugese camino naar Santiago 
hem inspireerde tot de stempelkaart achter in zijn boek. Sommige 
basilieken en kathedralen zijn ook een Nederlands Santiago punt, die 
beschikken meestal wel over een (mooi) stempel. 
 

Het brengt geen enkele extra kerkganger, waarschijnlijk 
laten velen geen bijdrage voor onderhoud achter, dus 
geeft het niet alleen maar overlast? 
Onze tocht werd hierna voortgezet naar de basiliek 
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in 
Sittard. Deze basiliek vond ik ontroerend mooi. 
Hugo beschreef al dat er vele ‘wens tegels’ in de 
basiliek zijn aangebracht. Dat maakte het bijzonder, 
maar ook het feit dat deze basiliek zo klein is, 
althans vergeleken met vele andere basilieken. Het 
was daarom een warme deken. Een zeer aardige 
vrijwilliger hier haalde desgevraagd al spoedig een 
stempelkussen boven water. En hier dacht ik; toch 
goed dat ik een stempel vraag. De man zat er maar in 
een bankje terwijl velen de kerk in en uit liepen. Zo 
was er tenminste nog een praatje. Toen ik aangaf dat 
ik op zoek wat naar het leeuw- beeldje dat herinnerde 
aan de binnenkomst van een leeuw in de kerk tijdens 
een volle processie-mis (zie Hugo’s boek) vertelde 
hij dat in zijn dorp een 92 jarige man woonde die 
ten tijde van het binnenlopen van de Leeuw bij de St 
Rosa mis, misdienaar was. Als ik nog iets fanatieker 
was geweest, was ik die man gaan bezoeken. Het 
is een prachtig verhaal hoe de circusleeuw tijdens 
een mis naar binnenliep, maar niemand verwondde. 
Was dat niet een wonder!? De leeuw was overigens 
binnengelopen in de naast gelegen Michielskerk, 
waar ook het beeldje naast de ingang is aangebracht.
In Sittard liggen de goede dingen vlakbij elkaar. 
Naast de prachtige kerken is een markt met vele cafés 
en restaurants. Een koele Chardonnay doorbrak even 
de warme deken.

Christina Dullaert
26 juli 2016
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Deel III, Maastricht, geeft een 
heilig graf kracht? En welke 
dode heilige werkt het best?

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in 
het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in 
dit boek is er de mogelijkheid een stempel te laten 
plaatsen van de bezochte kerken. In deze columns 
doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van 
stempels, een soort Pokemon Go)

Op maandagochtend zou ik naar de mis in de Sint 
Servaes basiliek gaan, want alleen op maandag is er 
aansluitend aan deze korte mis een processie naar het 
graf van Sint Servaas. Merkwaardig genoeg was ik 
nooit in deze basiliek geweest, terwijl ik toch vaak 
in Maastricht was. Misschien omdat deze kerk voor 
mijn gevoel met de rug naar het Vrijthof staat. Er is 
een entree aan de linkerzijde van het Vrijthof, maar 
de echte entree bleek aan het Sint Pieter Plein, aan 
de rechterzijde vanaf het Vrijthof bezien. Daar was 
ik nooit geweest. Vanuit de dag kapel die via deze 
entree te bereiken is, was er een eenvoudige mis onder 
leiding van een redelijk jonge pastoor. Na de mis ging 
men onder het zingen van een eenvoudig, Maastrichts 
lied naar de tombe van Servaes.

‘O Sint Servatius, beschermer van Maastricht. 
Bewaar in dit gewest, het heil door u gesticht.

Ik vond het ontroerend mooi. Is het niet geweldig een 
eigen, lokale heilige met lied te hebben die het beste 
voor de regio Maastricht wil!? Temeer als je bedenkt 
dat een dag later in een onschuldig dorp in Frankrijk 
een 86 jarige priester werd vermoord. Is het niet 
simpelweg zo, dat een ieder de rust, ‘het heil’ in zijn 
gewest bewaard wil zien?! 

Bij het graf van de heilige Servatius werden de intenties 
van Compostella gangers, eerder achtergelaten in de 
kerk, neergelegd. 

Van het bezoek aan de Sint Servaas had ik hoge 
verwachtingen. Want ik had niet alleen over de Sint 
Servaas gelezen in het boek van Hugo Kolstee, maar 
Susan Smit (populair journalist voor o.a. Happiness) 
had ook over deze kerk geschreven in haar boek ‘100 
spirituele plekken die je gezien moet hebben’3.

3 Susan Smit, 100 spirituele plekken die je gezien moet hebben, uitge-

Voorts kwam de Sint Servaas ook voor in een boek 
van Sietze van der Tuin over het bestaan van leylijnen 
en leycentra 4. 
Volgens Van der Tuin zou de reliek houdende sleutel in 
de schatkamer van de Servaas een ley energie straling 
hebben. Misschien waren mijn verwachtingen te 
hoog gespannen? Want los van deze mooie gang naar 
het graf van de heilige, raakte de imposante Servaas 
basiliek mij toch niet in het bijzonder. De Sint Servaas 
heeft overigens prachtige kunstschatten die via de 
museum entree te zien zijn. Via deze (betaalde) entree 
komt men normaliter ook de Servaas in. Ik vind het 
overigens logisch dat je iets moet betalen, de basiliek 
zal toch onderhouden moeten worden. 

Een stempel kreeg ik vanuit het naastgelegen 
pastoriehuis (alleen open tussen 10.00-12.30) en 
de stempel van Sint Servaas kwam op z’n kop in 
het boek. ‘Ach, Petrus hebben ze ook op z’n kop 
opgehangen’ lachte de vrijwilligster mij toe. Is dit 
niet symbolisch voor Maastricht; de stad waar tijdens 
de carnaval alles op z’n kop staat. Waarom dan ook 
niet deze voortvarende heilige.
Bij Maastricht hoort ook nog de Onze Lieve vrouwe 
basiliek met de Sterre der Zee . Deze kerk staat in het 
boek van Hugo Kolstee bij de kathedralen, maar het 
is eigenlijk geen echte kathedraal. De bisschop van 
Roermond is titulair ook bisschop voor Maastricht en 
dat maakt deze kerk een kathedrale basiliek maar dan 
zonder bisschop. Even bezocht ik ‘volledigheidshalve’ 
de Sterre der Zee, zoals altijd beeldschoon, maar een 
beetje overlopen door vele dagjesmensen. Voor deze 
kerk staat in Hugo’s boek geen stempel mogelijkheid.
Aansluitend fietsten wij naar Meerssen naar de 
basiliek van het Heilig Sacrament. Daar was niemand 
aanwezig en de kerk oogde wat somber. Er hing een 
bordje dat bezoekers verzocht werden met respect 
de kerk te betreden en niet hun etenswaren daar te 
nuttigen. Ja, er zijn weliswaar houten banken in een 
kerk, maar dat zijn natuurlijk geen picknicktafels 
van de benzinepomp. En wederom dacht is, ‘moet ik 
dit wel schrijven’? Wat voor goeds komt er uit het 
toeristisch basiliek bezoek? 

Ik raakte in de basiliek uiteindelijk in gesprek met een 
dame die ooit even non was geweest. Zij wees ons 
op een mooi fietspad naar Sint Gerlach/ Houthem en 
adviseerde vooral het kerkje daar te bezoeken. Daar 
aangekomen was er de grootste verassing van de dag. 
Geen basiliek, maar een beeldschoon, licht kerkje,  
met prachtige fresco’s. Bovendien enorm vriendelijke 

verij Prometheus 2009.
4 Drs Sietze van der Tuin, Fysica van de Heiligheid, Free Musketiers 
2009. 
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en behulpzame vrijwilligers. Vanuit de kerk kun je 
ongeveer rechtsreeks lopen naar het idyllische terras 
van het restaurant van Chateau St Gerlach. Wij zagen 
dat er op het zelfde terrein een refugio (slaapplek) 
uitsluitend voor Santiago gangers was, voor ongeveer 
6 euro per nacht. Een refugio betekent dat er ook 
een stempel is…..die kon gehaald worden bij de 
receptie van het vijfsterren hotel Sint Gerlach. Mooi 
een vijfsterren hotel en een bargain slaapplek voor 
pelgrims ongeveer naast elkaar.

Hotelier Camille Oosterweghel, geboren in Houthem 
heeft hier fantastisch werk verricht. Het geheel van 
kerk, refugio en vijfsterrenhotel omgeven door een 
prachtige tuin is geweldig. Houthem is geen basiliek, 
maar heeft in de kerk een graf van een heilige; St 
Gerlachus. Wat mij  betreft is deze kerk basiliek- 
waardig. Misschien moet er eens iemand (Camille?) 
een briefje naar Rome schrijven voor een speciaal 
verzoek.
Als een graf van een heilige een plaats met een 
bijzonder soort energie is, dan was het voor mij op deze 
dag toch Gerlachus en niet Servatius. De wereld op 
z’n kop dus; niet de koninklijke allure van de basiliek 
van Servaas in Maastricht, maar de eenvoudige kerk 
in Houthem. Het gaat mij om de ontroering, en die 
was daar het sterkst.
Ik sluit Limburg nu voorlopig af met mijn top 3;
- De basiliek van Sittard
- de Sint Gerlachus kerk van Houthem, een basiliek in 
wording wat mij betreft, 
- en een bezoek aan het Graf van Sint Servaas in 
Maastricht
Susan Smit, die ik hiervoor al noemde, geeft aan dat 
vele kerken of bedevaartoorden een speciale energie 
kunnen hebben. Zij adviseert de reiziger rust en de 
tijd te nemen voor een bezoek en te kunnen ervaren 
wat een plek ‘doet’. Dan moet het natuurlijk geen 
Pokémon- achtige stempeljacht worden. Ik neem dus 
ook maar even rust en zal Roermond en Odiliënberg 
deze ronde overslaan. Zoals al gezegd; een (pelgrims) 
tocht loopt meestal anders…

Christina Dullaert
1 augustus 2016
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Toen ik begon aan de tocht langs kathedralen en 
basilieken in Nederland, zag ik dat er 1 basiliek in 
Zeeland was, in Hulst. Ik vroeg met destijds af hoe 
ik dat zou gaan doen, want er leek ook geen combi 
te maken met iets in de buurt. Maar daarin had ik mij 
gelukkig vergist, want ik had op 30 augustus jl. een 
afspraak in Terneuzen. Gelukkig was het mooi weer, 
het Openbaar vervoer verliep voorspoedig, maar het 
was een hele tocht vanaf Amsterdam. 

Vanaf Terneuzen ging ik met de bus verder naar Hulst. 
Dat ging met een gangetje van ongeveer 30 km per 
uur, want op de (land)weg naar Hulst waren allemaal 
sluisjes aangebracht om hardrijders te ontmoedigen. 
Goeie help. Met dit mooie weer had ik die 30 km beter 
op de fiets kunnen doen! Enigszins doorreisd, kwam 
ik aan in Hulst. Een prachtig vestingstadje met een 
mooie Willibrord basiliek. Grappig waren de ruim 
bemeten parkeerplaatsen opzij van der kerk, waarvan 
1 voor de koster. Goed zo, ere wie ere toe komt. 
De basiliek was deels afgesloten, het Librije deel 
waar onder andere een prachtige piëta staat, was 
niet geopend. Maar dat maakte niet uit, er bleef 
genoeg over om te zien. De kerk oogde bovendien 
zeer levendig. Overal hing tekst en uitleg; van het 
katholieke geloof, van de geschiedenis van de kerk 
en van de belangrijkste kunstwerken. In andere delen 
van de kerk was veel te vinden over het jaar van 
barmhartigheid 5. Ergens trof ik tekst en uitleg over de 
aardse en de geestelijke werken van barmhartigheid. 
Weer wat geleerd, want deze geestelijke werken 
kende ik niet. Ik legde mezelf langs de lat van de 7 
geestelijke werken van barmhartigheid:
1. De zondaars vermanen; Mooi, want dat doe ik graag. 
Alle slingerende fietsers en vuilnis weggooiende 
toeristen spreek ik graag even vermanend toe. Zou 
dat eronder vallen?
2. De onwetenden onderrichten; Check, daar ben ik 

5  Paus Fransiscus riep het Jaar van Barmhartigheid in 2016 uit.

Deel  IV   
Zomer in Zeeland 

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in 
het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in 
dit boek is er de mogelijkheid een stempel te laten 
plaatsen van de bezochte kerken. In deze columns 
doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van 
stempels, een soort Pokemon Go) 

druk mee bezig (of beledig ik nu de lezer?).
3. Bidden voor overleden en levenden; ja, ook dat doe 
ik beslist. Met en zonder kaarsen.
4. Goede raad geven; dat doe ik graag en veel.
5. Bedroefden troosten; ja hoor. Kom maar hier, ik 
geef graag knuffels
6. Onrecht geduldig dragen; mmmm, tja dat moet 
beter
7. Beledigingen vergeven; ook dat is duidelijk een 
work in progress.
Zouden kinderen dit tegenwoordig op school leren? 
Met of zonder een religieus predicaat, zijn dit toch 
hele goede menselijke lessen. Ze kunnen misschien 
wat hedendaagser geformuleerd worden, maar in 
de kern zijn het goede leefregels. Net als de aardse 
werken van barmhartigheid (hongerigen voeden, 
naakten kleden, vreemdelingen opvangen e.d.).
Buiten gekomen, werd in Hulst ‘Zomer in Zeeland’ 
gevierd. Alle terrassen zaten stampvol. Een stempel 
had ik misschien kunnen krijgen in het parochiehuis, 
maar dat was alleen op enkele dagen ’s ochtends 
geopend. Teruglopend naar de bushalte, liep ik bij 
een speelgoedwinkel tegen een levensgroot bord 
‘POKemon Go, powerrr inside’ aan. Ook al was de 
terugreis met de bus van Hulst naar Terneuzen weer 
tergend langzaam, ik had inmiddels wat POWERRR 
INSIDE opgedaan en kon er weer even tegen.

Christina Dullaert
1 september 2016
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voorjaar mogen bepaalde plantjes in de grond want 
de nachtvorst wordt dan geacht voorbij te zijn.

Wij lopen nog wat rond en gaan vervolgens de hitte 
weer in en rusten bij het naast de kerk gelegen terras. 
In een van mijn vorige blogs schreef ik al dat ik een 
deel van de reis makkelijk op de fiets had kunnen doen. 
Zo was het vandaag in feite ook tussen Tubbergen en 
Oldenzaal. Het was prachtig fietsweer, en qua afstand 
ook prima te doen.

In Oldenzaal staat een zeer oude, bijna Italiaans 
aandoende kerk. De rust daalde over ons neer bij 
binnenkomst, wellicht ook door de prachtige muziek 
die werd gespeeld en de hartelijke vrijwilligers die 
ons een lijst met bezienswaardigheden
van de kerk
overhandigden. 
De stempel lag paraat, dus dat was een makkie. 
De uitleg van de lijst was zeer goed en de bekende 
zilveren buste van Plechelmus was  bijzonder. 
Herman Finkers wordt hier op handen gedragen, want 
hij heeft een actieve bijdrage in het (voort)bestaan 
van deze basiliek.
Heel mooi was ook doopvont naast de preekstoel 
achter in de kerk. Een bijzondere plek. Later las ik 
dat volgens Chris Zoet51bij de preekstoel een 

5 Chris Zoet e.a., Langs mystieke plekken in Zuid-West Drenthe, pag. 
42 

Doopfont en preekstoel in Oldenzaal

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in 
het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in 
dit boek is er de mogelijkheid een stempel te laten 
plaatsen van de bezochte kerken. In deze columns 
doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van 
stempels, een soort Pokemon Go) 

De septembermaand blijft maar mooi, ook als ik 
begin september met mijn broer Peter, theoloog die 
in het oosten des lands woont, afreis naar Tubbergen 
en Oldenzaal. In Tubbergen is het net vakantie, door 
de zon, de gezellige markt pal voor de deur van de 
kerk en de terrassen om de hoek. Door al het felle 
zonlicht oogt de kerk bij binnenkomst aanvankelijk 
wat donker en somber. Maar dat komt wellicht door 
de taferelen in glas-in-lood. De apocalyptische ruiters 
die afgebeeld zijn in enkele ramen zijn niet echt van 
de ‘goed- nieuws-show’. Zij vertellen over honger, 
oorlog en andere ellende.

Maar Tubbergen mag zich rijk rekenen met een unieke 
collectie ramen, zeer deskundig gemaakt.  Maar 
liefst vijf generaties van de familie Nicolas hebben 
aan deze ramen gewerkt. Terecht dus dat achterin 
de kerk een soort kleine tentoonstelling te vinden is 
over deze bijzondere familie die ook internationaal 
echt vermaard is. Ik heb geluk met mijn stempeljacht, 
want de Diaken van de kerk komt net binnen lopen, 
gevolgd door een camera man van TV Oost die hem 
ging interviewen. De stempel is snel gehaald en 
geplaatst. 

De echte held van de Pancratius basiliek is natuurlijk 
de 14 jarige Pancratius. Hij werd op jonge leeftijd 
christen. Hij leefde rond 300 na Christus.  In het 
toenmalige Romeinse rijk werd hij geacht de 
Romeinse Goden en niet de Christelijke Goden te 
eren. Dat weigerde hij. Omdat hij uit een gegoede 
familie kwam, probeerde men hem nog wel een soort 
‘omweg’ aan te bieden, maar dat weigerde hij ook 
en dat moest hij met de dood bekopen. Pancratius 
was dus bepaald geen ijskonijn. Hij is wel een van 
de 4 IJsheiligen… pas na zijn gedenkdag in het 

Deel V  
Een jonge held, de geest van 
Herman Finkers en een haver-
zak; op basilieken-tocht in het 
oosten van Nederland.
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leycentrum is waar wel 10 leylijnen op uitkomen. 
Een soort ‘oplaadpunt’ van energie. Wij verlaten 
de Plechelmus basiliek in ieder geval opgeladen en 
hebben (daardoor?) nog energie voor een laatste 
basiliek; die van Raalte.

Wat een enorme kerk voor toch een relatief kleine 
stad! Mijn broer vertelt dat de versieringen van het 
oogstfeest Stoppelhaene net zijn opgeruimd. Hij wijst 
op een paneel in een zij- altaar waarop een soort 
parabel van een biddende ezel wordt afgebeeld. Het 
betreft een, zo zou je kunnen zeggen, weddenschap 
tussen  Sint Antonius in het bezit van een monstrans 
met hostie en een heidense Karthaar in het bezit van 
de ezel. ‘Geef de ezel drie

 dagen geen eten en kijk waar hij voor kiest; voor 
de Heer (de monstrans) of de haverzak’. U ziet ‘m 
al aankomen: de ezel knielt na drie dagen vasten 
neer voor de de monstrans van Antonius en laat de 
haverzak links liggen.
De stempel verkregen wij in het naastgelegen parochie 
kantoor. Het was een drukke dag geweest met veel 
indrukken. De winnaar van de dag was beslist de 
Plechelmus basiliek in Oldenzaal. Kwam het door het 
‘oplaadpunt’, het zilveren beeld van 
Plechelmus of door de energie van Herman Finkers 
die hier rondwaart?! We zullen het niet weten, maar 
wij waren inmiddels wel toe aan een gevulde haverzak 
(en een koud biertje).

Christina Dullaert
Oktober 2016, Amsterdam.
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Deel VI  Zwolle en Utrecht

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 kathe-
dralen en 25 basilieken zoals beschreven in het boek 
van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in dit boek is 
er de mogelijkheid een stempel te laten plaatsen van 
de bezochte kerken. In deze columns doet zij verslag 
van haar tocht (met het plaatsen van stempels, een 
soort Pokemon Go) 

Beknopter kan ik het niet zeggen. De kathedraal 
van Utrecht was potdicht, in Zwolle was de basiliek 
open. Maar in Zwolle was er ook grote gastvrijheid, 
schoonheid en een bijzondere ontmoeting.
Eerst maar waar het mis ging. Natuurlijk had ik vooraf 
op de website van de Kathedraal van Utrecht gekeken 
naar openingstijden. Daar kwam ik niet helemaal uit 
(Katholiek Nederland lijkt überhaupt de digitale boot 
gemist te hebben), maar ik las dat de Mariakapel altijd 
geopend was. Ik durfde dus wel een gokje te wagen, 
temeer omdat ik toch een afspraak in Utrecht had.
Het gebouw van de kathedraal valt eigenlijk direct 
al een beetje tegen. Het ligt haast wat ielig naast 
het prachtige Catherijne convent. Dat is een hele 
mooie, levendige plek als museum met prachtige 
tentoonstellingen. Ik probeerde bij de kathedraal de 
voordeur, de zijdeur, sprak een beveiligingsman aan 
die in de naastgelegen steeg de wacht liep voor een 
soort van daklozenopvang. Hij beaamde ook dat de 
kapel open zou moeten zijn. Maar aan welke deur ik 
ook trok, er gebeurde niets. Dit had ik nog nergens 
mee gemaakt. Bij iedere basiliek of kathedraal was 
er altijd wel een kleiner (kapel)deel open. Na 3x 
rondlopen en drie maal de beveiligingsman gevraagd 
te hebben, gaf ik het op. Ik heb maar een foto gemaakt 
van het plakkaat aan de voorgevel van de kathedraal 
als een soort bewijs dat ik er geweest ben. 
Later die week was ik in Zwolle bij de Onze Lieve 
Vrouwe basiliek, beter bekend als de Peperbus. 
Weliswaar van grote afstand te zien, maar die  qua 
ligging wat verscholen ligt in een woonwijk.  Door 
een prachtige, moderne toegangsdeur kom je in een 
geweldig goed onderhouden kerk. Ik werd hartelijk 
verwelkomd door een van de vrijwilligers die mij een 
boekje met bezienswaardigheden overhandigde. Ik 
vroeg hem waar de kist met de relieken van Thomas 
a Kempis stond.

Sinds ik in het boek van Sietze van der Tuin (Fysica 
van de Heiligheid) heb gelezen dat relieken ook 
energie kunnen uitstralen, snap ik beter waarom 

mensen reliekschrijnen, aan willen raken. De kist 
met de gebeenten van Thomas a Kempis stond aan 
de overkant van de entree. “Daar ligt íe, hij is lekker 
rustig vandaag”; de stemming zat er gelijk in. Naast 
deze reliek van A Kempis, beschikt de basiliek over 
een werkelijk beeldschoon zilveren Maria beeld, 
ingelegd met
edelstenen. Ik werd geraakt door deze Maria.
In de basiliek raakte in gesprek met een jonge man 
die stilletjes in een van de kerkbanken zat. Het bleek 
een soort helderziende jongen. Hij vertelde dat hij 
daar kwam om even kracht op te doen voor school. In 
zijn jeugd had hij een bijna- dood ervaring gehad en 
sindsdien bezat hij deze bijzondere gave. We spraken 
over de leylijnen die volgens ons bij het Mariabeeld 
liepen. Hij voelde dat. Het was een fascinerende 
ontmoeting met een soort hedendaagse Engel. 
Utrecht was misschien mislukt, maar Zwolle 
daarentegen des te meer geslaagd. Compleet met een 
prachtige stempel voor in mijn boek.

Christina Dullaert
November 2016
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een prachtig particulier bewoond landgoed (http://
www.uitinalmelo.nl/zien-doen-almelo/natuur/13748-
Gravenallee/ ). Een heerlijke wandeling in de vroege 
vrieskou. Ik zag voor me hoe de heren hier vroeger op 
hun paard naar de jacht gingen terwijl de geursluier 
van houtkachels als lage mist over het land hing. 
Verderop werd bij een van de pachtboeren haardhout 
op een kar geladen en nog weer verder wandelend zag 
ik hoe een kerstboom werd opgetuigd. Er daalde een 
diepe rust in mijn Randstad-hart.
Ik werd gebeld, dit keer ging mijn broer Ricus mee 
en wel naar de basiliek van Hengelo. Of ik hem bij 
het station van Hengelo wilde ophalen, snel reed ik 
daarom door het prachtige winterse landschap van 
Almelo naar Hengelo. Hoewel ik een aantal dagen 
van te voren naar de Sint Lambertus basiliek had 
gemaild dat ik voor een bezoek zou willen komen, 
troffen we ook hier een dichte deur en alleen toegang 
tot de kapel waar een Oost-Europese vrouw licht 
huilend hartstochtelijk aan het bidden was. Mijn 
broer probeerde haar enigszins te troosten, terwijl 
ik wederom via de pastorie, een achterdeur toegang 
probeerde te krijgen. Er hing ook hier nog net geen 
touwtje uit de pastoriedeur, maar  er was wederom 
enorm veel hartelijkheid. De gastvrouw nodigde 
mij onmiddellijk binnen uit: ‘het is zo koud buiten’! 
En toen ik de reden van mijn bezoek aan gaf, riep 
ze onmiddellijk de koster,  die aan de koffie zat. De 
vriendelijke koster deed de lichten in de kerk aan, 
opende de poorten en leidde ons rond. De basiliek zag 
er goed verzorgd uit en na een half uur stonden wij 
weer buiten met een fraaie stempel. We dronken iets 
warms bij het tegenover gelegen grand Cafe Feijn. 
Prima, vriendelijke bediening en de lolbroeken hebben 
daar een ‘echtgenoten-crèche’ bedacht; parkeer je 
echtgenoot zodat je zelf rustig kunt winkelen. Goed 
plan.
Hoe zou het met deze steden of basilieken de 
komende 20 jaar gaan? Worden zij slachtoffer van 
de leegloop naar de grote steden, het gebrek aan 
arbeidsplaatsen? Of is dat prima?! Bij een bezoek van 
de  ‘Hokjesman’ aan Drenthe (april 2016, VPRO) zei 
een van de geïnterviewden dat er wat hem betreft niet 
genoeg mensen uit de regio naar de randstad konden 
vertrekken. Bleef er des te meer ruimte voor hen 
over. Hoe rustiger hoe beter. Kijk dat is nog eens een 
origineel standpunt. En de hechte groep die blijft, kan 
de lokale normen en waarden goed in stand houden. 
Waaronder die prachtige gastvrijheid aan vreemden. 
Oppassen dat het niet te druk gaat worden in het land 
waar het leven goed is.

Christina Dullaert
December 2016

Deel VII  Op het land waar het 
leven goed is, de basilieken van 
Hengelo en Almelo

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in 
het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in 
dit boek is er de mogelijkheid een stempel te laten 
plaatsen van de bezochte kerken. In deze columns 
doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van 
stempels, een soort Pokemon Go) 

Vooraf had ik me afgevraagd, wanneer zal ik deze 
basilieken zal gaan bezoeken. Voor mij, komend 
vanuit Amsterdam, is het toch wel een eind rijden 
en ik heb bij beide plaatsen geen associatie van 
schoonheid of andere zaken waardoor ik een combi 
zou kunnen maken.
Maar soms wordt er voor je bepaald wanneer je een 
bepaalde kant uit moet en nu bracht het overlijden 
van een 98 jarige oom mij naar de omgeving Delden. 
En dus besloot ik een dag eerder af te reizen zodat ik 
de basilieken van Hengelo en Almelo kon bezoeken. 
Van Almelo had ik gelezen dat er ‘s ochtends een 
Lauden was om 8.45 uur, gevolgd door een mis. De 
kerk, Georgius ofwel Joris, moest dus wel open zijn.
Door het verkeer vertraagd, kwam ik even na negenen 
aan. Het hek binnen in de kerk was daardoor dicht, al 
hoorde ik nog wel verderop in de kerk de ijle zang van 
priester en kerkgangers. De Maria kapel was gelukkig 
wel open en door het hek heen kon ik nog het beeld 
van naamgever St Joris zien. Wat nu, hoe krijg ik hier 
mijn begeerde stempel? Ik besloot bij de parochie te 
gaan kijken of ik iemand aantrof en zowaar, via de 
achterdeur, kwam ik een zeer vriendelijke gastvrouw 
van de kerk tegen met wie ik prompt om 9.15 aan de 
de koffie zat. Op het land waar het leven goed is…. 
Dit is wat Jan Terlouw bedoelde met zijn ’touwtje 
uit de brievenbus- pleidooi’ bij De Wereld Draait 
Door. Het vertrouwen, de gastvrijheid, het was er 
in volle glorie. De vriendelijke dame had ook een 
prachtige stempel voor mij, met een afbeelding van 
de Sint Joris. Ik vertrok letterlijk en figuurlijk weer 
opgewarmd, de boodschap van St Joris wordt hier 
nageleefd. Ik liep nog even Almelo in. Wanneer kom 
je daar nu, tenslotte? Het zag er niet heel levendig 
of mooi uit. De gastvrouw had mij verteld dat haar 
twee kinderen niet meer hier woonden, vertrokken 
naar het westen, en waarschijnlijk geldt dat voor meer 
gezinnen in Almelo. Maar even doorwandelend, trof 
ik een 20-minuten-wandeling rond Huize Almelo aan, 
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Deel VIII  Een dagje wintersport 
in Nederland: langs  de be-
schermheilige van de schaatsers 
in Schiedam en naar Rotterdam 
voor winterse warmte.

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in 
het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in 
dit boek is er de mogelijkheid een stempel te laten 
plaatsen van de bezochte kerken. In deze columns 
doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van 
stempels, een soort Pokemon Go) 

Het was een mooie dag om naar de beschermheilige 
van de schaatsers te gaan; koud, vorst en stralende 
zon. Met dit wintersportweer trok ik naar de Lid-
uina basiliek in Schiedam. Ik bemerk dat het vaak 
moeilijk is op een doordeweekse dag een basiliek te 
bezoeken omdat ze veelal dicht zijn. Maar ik had ge-
lezen dat in Schiedam, na een vroege mis op vrijdag, 
de kerk open was tot 11.00  ‘voor de aanbidding van 
het allerheiligste’. Zo kwam ik dus op deze zonnige 
vrijdag in de basiliek en tegenwoordig vraag ik al 
gelijk bij binnenkomst naar de stempel. Dat oogt 
misschien nogal gehaast en weinig eerbiedig, maar 
in vele basilieken is de stempel goed opgeborgen 
en  niet iedereen weet waar… Zo ook in Schiedam, 
volgens de gastvrouw bestond er geen stempel, maar 
na enig aandringen werd ik doorverwezen naar een 
vrijwilliger en die nam mij mee naar de koffiekamer 
van de pastorie waar een groep vrijwilligers gezel-
lig aan de koffie zat. Dat werd mij ook aangeboden. 
De stempel was er wel, maar niet in de kerk. Ik heb 
het maar pragmatisch opgelost; ik ga een enveloppe 
sturen met mijn adres e.d., dan gaat de vrijwilligster 
er een stempel op plaatsen en het geheel gaat dan 
weer per post terug naar mij. Geen echte stempel in 
mijn boek, maar je moet roeien met de riemen die je 
hebt niet waar.
Vervolgens ben ik de kerk rustig gaan bekijken. Het 
zag er allemaal heel verzorgd uit, maar het is een 
wat nieuwere kerk en daardoor wellicht beroerde 
die mij wat minder. Ik stak bij het beeld van Lid-
uina een kaars op voor mijn man en zijn vrienden 
die binnenkort de ‘Elfstedentocht’ gaan schaatsen 
op de Weissensee. Een stoere tocht met de nodige 
voorbereiding. Liduina is beschermheilige van de 
schaatsers. Misschien wat eigenaardig, want na een 
val op het ijs werd zij ziek en verlamd voor de rest 

van haar leven. Toch niet de juiste persoon voor de 
bescherming van schaatsers zou je denken. Maar 
deze Liduina kreeg het voor elkaar anderen te troos-
ten en te helpen terwijl zij zelf patiënt was. Dat is 
natuurlijk lovenswaardig. Het ging door mij heen dat 
ik vroeger ook vaak bezoeken aan een zieke, inva-
lide vriend bracht en dat ik menigmaal, als ik daar 
vandaan kwam, ik een goed humeur had omdat hij 
mij had opgevrolijkt. Ja, degene die dat kan ondanks 
zijn eigen deplorabele positie, dat is toch wel een 
bijzonder mens.
In de vrieskou liep ik terug naar Station Schiedam 
om door te reizen naar de kathedraal van Rotterdam, 
ik was nu toch in de buurt. Hugo Kolstee beschrijft 
in zijn boek hoe de RK kerk in Rotterdam ook letter-
lijk geraakt werd tijdens de WO II, daarvoor verwijs 
ik dus graag naar zijn boek.  De kathedraal is geves-
tigd aan de Matthenesserlaan. Als je aan komt lopen 
zoals ik deed, zie je geruime tijd geen kerkgebouw 
totdat je ongeveer op de stoep van de kathedraal 
staat, want dit kerkgebouw zit tussen de woonhui-
zen. Ook hier een vrij nieuwe kerk die mij niet direct 
beroerde. Er werd ook nog stevig verbouwd achter 
het altaar. Na ook hier weer wat omzwervingen en 
opnieuw de hulp van enorm aardige vrijwilligers, 
kwam ik in een ruimte achter de sacristie waar een 
prachtige stempel tevoorschijn werd getoverd. Pront 
werd die in mijn boek geplaatst en zelfs van een dag-
tekening voorzien. Een dagtekening had ik nog niet 
eerder gehad, het zal de Rotterdamse zakelijkheid 
zijn.
In ieder geval toch maar mooi een basiliek en een 
kathedraal gedaan vandaag. Het is  wel een hele in-
spanning om alle basilieken en kathedralen te bezoe-
ken en soms valt het me niet mee. Wel is iedere keer 
de ‘speurtocht’ weer spannend; waar kom ik terecht? 
Hoe ziet het gebouw er uit? Kan ik echt wel naar 
binnen en zo ja door welke deur? Ik kom op plaatsen 
waar ik anders nooit zou komen en alle vrijwilli-
gers die ik tegenkom, mogen wat mij betreft in een 
gouden lijst en als het hun tijd is mogen ze van mij 
rechtsreeks naar de hemel. 
Vandaag werd ik door een van de vrijwilligers, die 
belangstellend naar mijn toer luisterde, aangemoe-
digd om vooral deze verhalen in boekvorm uit te 
geven. Dat geeft de burger moed.
Niet alle basilieken en kathedralen kunnen wellicht 
beroeren, maar de vrijwilligers die er rondlopen wel. 
Dat zijn ware engelen.

Christina Dullaert
Januari 2017
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Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in 
het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in 
dit boek is er de mogelijkheid een stempel te laten 
plaatsen van de bezochte kerken. In deze columns 
doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van 
stempels, een soort Pokemon Go) 

Van Blokker kocht ik een dagkaart voor de trein 
(€14,50) en ik plande twee dagen vrij. Ik zou wel 
kijken waar mijn voeten mij zouden brengen. Me-
nigeen wordt misschien zenuwachtig als er niets 
gepland is, maar ik vind het heerlijk om over alle 
(stempel)mogelijkheden na te denken. Ik kan naar 
Groningen gaan, die kathedraal staat nog open, ik 
moet nog wat stempels in het Zuiden halen en ook 
Groenlo staat nog open.
Maar op de dag zelf besloot ik dat Groenlo en 
Groningen zouden afvallen. Als je Groningen hebt 
gedaan, kun je niet ‘even’  doorreizen naar Groen-
lo of omgekeerd. Ik besloot naar de St Jan in Den 
Bosch te gaan, die is vrijwel altijd open. Ik was er 
ook al eerder geweest, maar had toen geen stempel 
bemachtigd. Aankomend in Den Bosch zag ik dat 
de stad zich al opmaakte voor het Carnaval. Overal 
de Bossche stadskleuren, winkels met carnavalskle-
ding en op het station met grote letters ‘Oeteldonk’. 
De St Jan was (wederom) zeer mooi. Via een vrij-
williger kwam ik bij de koster en de stempel was 
snel geplaatst. Ik vertelde de koster over mijn reis 
aan de hand van het boek van Kolstee: ‘dat geeft je 
een doel’ zei hij wijs. En zo is het, anders was ik de 
Blokkerreis misschien wel erg open begonnen. Ik 
stak nog een kaars op bij Onse Soete Lieve Vrouwe 
van Den Bosch, een vol in het leven staande Grande 
dame, omringd door een massa bloemen. Wat een 
gezegende plek. Buitengekomen liep ik nog langs de 
bibliotheek van Den Bosch, ook zeker een bezoek 
waard.
Toen maar door naar Roermond. Daar aangekomen 
trof ik een dichte kathedraal. Maar ik zag dat er de 
volgende dag een mis om 9.00 uur was. Dan ga ik 
dat wel proberen. Door met de trein naar Maastricht. 
Voor de derde keer was ik bij OLV Sterre der Zee, 
maar er was wederom niemand te zien van wie ik 

een stempel kon krijgen. Ik was er in de zomer ge-
weest, met Kerst en dan nu in februari voor de derde 
keer. Nu besloot ik maar aan te bellen bij de pastorie, 
want weer zonder stempel terugkeren werd te gek. 
Ik had geluk, de pastoor zelf gaf mij een stempel. 
Uiteindelijk had ik die dag dus een stempel van een 
kathedraal en een basiliek gescoord. Tegenwoordig 
word ik gelukkig van zo’n dag.
De volgende ochtend ging ik vroeg op weg van 
Maastricht naar Roermond, voor de mis van 9.00. 
Er zat toch een man of 40 in de kerk en het was een 
beknopte, maar zeer mooie mis. Na afloop vroeg ik 
een stempel. Wat bleek, ik zat in de Munsterkerk en 
helemaal niet bij de Christoffelkathedraal. Wat een 
beginnersfout! Omdat ik ‘zomaar’ op pad was ge-
gaan, had ik me niet goed ingelezen. En wandelend 
in Roermond leek mij de Romaanse Munsterkerk 
zondermeer basiliek-waardig. Overigens een prach-
tige kerk, met een van de oudste graven van Europa  
de graftombe van de Graaf en Gravin van Gelre. 
Ik had helemaal geen spijt dat ik hier was geweest, 
maar moest nu wel wachten tot 14.00 totdat de Chri-
stoffel Kathedraal open zou gaan.
Voor redding werd gezorgd. Een vriendin, die ik al 
ken van de kleuterschool, had even tijd voor koffie 
en het bleek dat zij mij op weg naar haar werk in 
Heerlen bij de basiliek van Odiliënberg kon afzetten. 
Die basiliek van notabene 3 heiligen (Wiro, Ple-
chelmus en Otgerus) stond immers ook nog op mijn 
lijst. We maakten eerst nog een wandeling door het 
stadspark van Roermond en bekeken het mooie NH 
hotel in een voormalige gevangenis. 
In het boek van Hugo Kolstee, maar ook in andere 
literatuur wordt de ligging van de Wiro basiliek van 
Odiliënberg geprezen. Volkomen terecht. Zelfs op 
deze koude en mistige dag zie je dat dit een uniek 
gelegen basiliek is op een heuvel, vlakbij het rivier-
tje de Roer. Bij Odiliënberg kreeg ik assistentie van 
zuster Angelique van ‘de zusters van Thabor’ die in 
topvaart de stempel ging zoeken en mij ook be-
hulpzaam was met een bezichtiging van de basiliek. 
Omdat ik er nu toch was, woonde ik de ‘sext’ bij, het 
middaggebed van de zusters om 12.00. Een prachti-
ge, knusse moderne kapel was het podium. Waarom 
zijn jongeren niet tot de klooster levenswijze aan-
getrokken? Geen merkenkleding- stress, geen soci-
al-media- juk, geen tinder, nooit meer alleen, rust 
en geen selfie cultuur. Wel mooie huisvesting voor 
weinig geld, er is altijd werk en je hoeft geen carri-
ère te maken. Zelfs de doden hebben het hier goed. 
De beroemde glazenier Joep Nicolas is hier met zijn 
vrouw begraven in een graf aan de heuvel van de 
basiliek. Dat snap ik wel. Dit is een magische locatie 

Deel IX: Het kost wat (tijd), 
maar dan heb je ook wat: 
vier stempels in twee dagen.
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en vanaf die plek sta je al met 1 been in de hemel..
Op de terugweg dan toch nog de Christoffelkathe-
draal van Roermond bezocht. Een kundige vrijwilli-
ger loodste mij doorkathedraal en een andere vrijwil-
liger voorzag mij vlot van een stempel. Ook in deze 
kathedraal is er weer prachtig glas- in- loodwerk van 
de familie Nicolas te zien. Rijks- of ander museum; 
moeten jullie niet eens aandacht aan deze familie 
gaan besteden?
Voor mij zijn veel van de bezochte kathedralen en 
basilieken oplaadpunten. Ik voel me zo nu en dan net 
een elektrische fiets of auto. Na deze twee reisdagen 
kwam ik weer volledig opgeladen en met vier stem-
pels terug. Mijn week kon niet meer stuk.

Christina Dullaert
Februari 2017
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Deel X: Een sterke vrouw en 
leuke cafés. 
Utrecht, Breda en Oosterhout

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in het 
boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in dit 
boek is er de mogelijkheid een stempel te laten plaat-
sen van de bezochte kerken. In deze columns doet zij 
verslag van haar tocht (met het plaatsen van stempels, 
een soort Pokemon Go) 

Naarmate deze pelgrimstocht langs de kathedralen 
en basilieken vordert - ik heb nog 7 locaties te gaan 
tot mijn zelfbedachte deadline van 11 juni a.s.- wordt 
het misschien lastiger om je nog echt goed open te 
stellen voor de gebouwen op je pad. Zo was er de 
kathedraal van Utrecht, waar ik al een paar keer voor 
de deur had gestaan. Niet een kerk waarvan direct 
een kathedraal-karakter van afstraalt. Toen ik op een 
zaterdagmiddag bij een openstelling van de kathedraal 
aankwam, op de terugweg van een ‘Veggiebeurs’ 
in de Jaarbeurs, liep ik direct na binnenkomst op de 
vrijwilliger af om een stempel te vragen. Boter bij 
de vis; alsof mijn geduld volledig op was. Omdat de 
stempel gezocht moest worden, werd ik gedwongen 
op toch even geduldig door de kathedraal te lopen. 
Mijn dochter Nina was mee en zij ging in een van de 
kerkbanken studeren. Alle tijd dus. Utrecht is ‘slechts’ 
kathedraal en geen kathedrale basiliek. Het gebouw 
haalt het qua uitstraling niet met een St Jan in Den 
Bosch, maar toch vond ik het een ‘meevaller’ ten op-
zichte van de bescheiden buitenkant. Het is een mooie 
kerk, met een prachtige Maria kapel bij de entree.

Natuurlijk moest ik als jurist 
(oud advocaat) en filosoof wel 
pas op de plaats maken bij de 
sterke vrouw van deze kerk; De 
Heilige Catharina van Alexan-
drië. Beschermheilige voor o.a. 
filosofen, advocaten en… am-
bachtslieden met ‘draaibewe-
gingen’!? Aha, denk aan spin-
sters, touwslagers en wevers. 
Deze Catharina was naamgever 
voor het Catharijneconvent, 
maar ook voor Hoog Catha-

rijne. Hoewel er verschillende legendes over haar de 
ronde doen, is het duidelijk dat dit in haar tijd een 

bijzonder intelligente en geëmancipeerde dame 
was. Een echte sterke vrouw.  Ik moest denken 
aan de drie hoofdrolspeelsters van de film ‘Hidden 
Figures’, over hyper intelligente dames die in de 
gesegregeerde zestiger jaren bij NASA in de VS 
werkten. Ze hadden geen makkelijk leven, net als 
deze Catharina.  
Een week later zat ik, enigszins ongepland op weg 
naar een zakenafspraak, in Oosterhout bij de St Jan 
de Doper basiliek. Deze basiliek was bijkans twee 
keer zo groot als de kathedraal van Utrecht, maar 
helaas gesloten. De iets verderop gelegen -prach-
tige- pastorie kon ook geen hulp bieden voor een 
stempel; men kon deze niet vinden.
Dan maar aan de koffie op het plein naast de 
basiliek in de stralende zon. Het halve dorp zat bij 
café Hugo en dat is geen wonder, want het was hier 
goed toeven. Een van mijn onderzoeksvragen op 
mijn tocht is: kun je een kerkgebouw ook fysiek er-
varen en zo ja, komt dat wellicht omdat de kerk op 
een leycentrum of leylijn staat (een soort energie-
baan in de aarde). Ik heb het ter plekke niet geme-
ten, maar wat mij betreft liep de energiebaan van 
de basiliek rechtsreeks naar het terras van Hugo. 

Soms wordt een pelgrim buiten de kerk opgeladen. 
Mijn echte zakelijke afspraak die dag was in 
Breda, dus ik ben toch ook maar naar de Sint 
Antonius kathedraal gegaan. Daar had ik ook al 
eens voor een dichte deur had gestaan. Ook hier 
geen kathedraal-achtig gebouw, maar een mooie 
bescheiden kerk. Er was een mis gaande om 12.00 
en de vrijwilliger achterin de kerk wist niets van 
een stempel. Na even rustig in de kerk gezeten te 
hebben, vertrok ik en belde buiten nog even bij de 
pastorie aan. Daar werd ik door een andere vrijwil-
liger geholpen en kon ik toch mijn stempel sco-
ren. Ook hier -dat is vast Brabants- lag de energie 
meer in het naastgelegen café; Tante Betsie is een 
prachtige plek met een mooi terras aan de achter-
kant. Vernoemd naar een tante van de eigenaresse, 
vooral als symbool voor het huiselijke gevoel van 
een gezellige tante. 
Op deze route dus geen bijzondere ervaring met de 
bezochte kerkgebouwen, maar wat maakt dat uit. 
Je kunt ook energie krijgen van een rolmodel als 
Catharina van Alexandrië of van een café naast de 
kerk. Het Roomse leven is rijk, op vele manieren 
en op vele plekken.

Christina Dullaert, 
Maart 2017
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Deel XI: Laren, Groenlo en Box-
tel, de middenstand heeft een 
zelfde probleem.

Ik hoor u denken; wat is de logica achter de route 
Laren, Groenlo en Boxtel? En heeft de middenstand 
hetzelfde probleem?
Laat ik beginnen met Laren. Ik kom regelmatig in 
Laren omdat ze daar een geweldige wandelvereniging 
hebben die hele mooie tochten organiseren en ook 
jaarlijks een vierdaagse organiseren langs plaatsen als 
‘s Graveland, Blaricum en het lieflijke stadje Laren. 
Tijdens die vierdaagse kun je ieder jaar weer de voor-
bereidingen aanschouwen voor de St Jans processie 
en er wordt flink uitgepakt, kan ik u verzekeren. Hele 
triomfbogen, bloemschikkingen en een parcours met 
geelwitte vlaggen. Het is echt indrukwekkend. Na 
één van mijn wandelingen was ik al eens de St Jan in 
gewandeld voor een stempel, maar toen was men te 
druk met alle voorbereidingen voor de processie. Ik 
was er ook nog eens keer op een doordeweekse dag, 
maar toen was men net druk met een doop. Dus nu 
probeerde ik het nog eens en gelukkig trof ik nu een 
medewerker in de pastorie die mij snel van een stem-
pel voorzag. Die was binnen. De basiliek had eerder 
ik al gezien.
De Calixtus basiliek in Groenlo bezocht ik omdat ik 
er toch al in de buurt moest zijn. Ik had mijn komst 
aangekondigd en een afspraak met de koster gemaakt. 
De weg naar de Basiliek was prachtig: overal mag-
nolia, kersenbloesem, Japanse kers en wilde krent 
in bloei. Bij de Calixtus trof ik niet alleen de koster, 
maar een hele schoonmaakploeg die de kerk piekfijn 
in orde maakte voor Pasen. Ik werd hartelijk ontvan-
gen, kreeg een stempel en alle tijd om de basiliek te 
bekijken. Het beeld met een reliek van Calixtus is 
prachtig en volgens mij loopt daar ook een leylijn 
als ik mijn wichelroeden mag geloven. De kerk had 
jaren geleden een renovatie met schoonmaakbeurt 
ondergaan en een van de vrijwilligers vertelde mij 
dat er destijds voor 6000 euro aan schuursponsen was 
besteed. Wat een monnikenwerk is daar verricht.
Naast de basiliek is een soort verzorgingshuis, annex 
Grand Cafe en daar had mijn man zijn heil gezocht. 
Toen ik verlicht uit de basiliek kwam, had hij al een 
paar oudjes opgefleurd (of zij hem).
Later in die week besloot ik spontaan naar Boxtel te 
gaan. Het was de Goede week voor Pasen en genoeg 
basilieken of kathedralen waar in die week veel te 
doen is. Ook in Boxtel had ik mijn komst vooraf laten 

weten en daarom was er voor de mis van witte 
donderdag een kosteres met een stempel in de aan-
slag. Ik bleef voor de mis en was onder de indruk 
van het prachtige koorgezang. Een koor van 30-40 
personen, denk ik. Intrigerend was de speciale 
‘bloedkapel’ waar de bloeddoeken worden be-
waard die eens per jaar met de Drievuldigheids 
processie worden rondgedragen. Het schijnt dat 
dan heel Boxtel leegloopt.
En nu over ‘hetzelfde probleem’; de middenstand 
heeft een zelfde probleem…als wie? Als de R.K. 
kerk?
Op mijn tocht is het me al meermalen op geval-
len hoe slecht de R.K kerk digitaal aangesloten 
is. Ik wilde op Witte Donderdag eigenlijk naar de 
basiliek van Boxmeer, maar kon op de site niets 
vinden. Alleen maar oude berichten uit 2016. 
Boxtel was daarentegen keurig up to date met veel 
en heldere info. Het is dus vaak maar net van het 
toeval afhankelijk of er lokaal iemand handig is 
in de digitale wereld. De meeste vrijwilligers zijn 
dat helaas niet en de pastores hebben teveel ander 
werk op hun bord. Ik krijg ook niet de indruk 
dat de basilieken en kathedralen een vorm van 
onderlinge samenwerking hebben. Het zou toch 
goed zijn als er een gemeenschappelijke site zou 
bestaan. 
Dan de middenstand, regelmatig kom ik tijdens 
mijn tocht in een middelgrote stad waar een enor-
me winkelleegstand is. Hulst deed me zeer aan 
mijn ogen, bij Boxtel kreeg ik wandelend naar de 
basiliek haast buikpuin en de Schiedamse binnen-
stad is om naar van te worden. Ook hier krijg ik 
niet de indruk dat dit soort steden elkaar opzoeken 
om hetzelfde probleem op te lossen. Ieder opereert 
maar lokaal naar beste vermogen. Weliswaar zijn 
veel panden particulier bezit, maar gemeentes 
kunnen wel degelijk ingrijpen met bestemmings 
wijzigingen of APV bepalingen.
Het lijkt dat zowel de middenstand als de RK 
kerk denken of hopen: deze crisis waait wel over,  
daarna zien we weer verder. Maar een aantal 
problemen is structureel en daarvoor zal je een 
toekomst visie moeten ontwikkelen. Ik heb niet de 
indruk dat RK Nederland zo’n visie heeft, maar ik 
trof wel een mooi rapport ‘winkelgebied van de 
toekomst’ aan…uit 2014. Van de RK kerk kom ik 
ook goede stukken tegen uit 2012 en 2014. Maar 
ik vind niet echt wat ik hoopte te vinden: een in 
onderlinge samenwerking tot stand gekomen en 
onderbouwde toekomstvisie.
Ik zou het wijsheid vinden als de basilieken (en 
kathedralen) gaan samen werken. En als je dan 
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aan het samenwerken bent, waarom dan niet ook 
met de middenstand. Ontwikkel een app en mooie 
website met een ‘alle basilieken en kathedralen route 
van NL’, verbindt er een echte pelgrimstocht aan. Zet 
wandel en fietsroutes uit en een apart stempelboek 
(of geef het boek van Hugo Kolstee als onderdeel van 
de inschrijving cadeau). Leegstaande winkels op de 
locaties worden refugio’s (goedkope overnachtings-
mogelijkheden) en meditatiecentra. Dat geeft leven in 
de brouwerij, op twee fronten waar men het leven kan 
gebruiken. Laat een aantal bekende Nederlanders deze 
tocht lopen of fietsen en er een vlog verslag van ma-
ken. Antoine Bodar, Conny Palmen, Arie Boomsma, 
Herman Finkers, Humberto Tan en Linda de Mol zijn 
de eersten die op pad gaan. Tot zover mijn Deltaplan 
(onderdeel) voor RK en middenstand.
Mijn tocht brengt mij dus niet alleen spirituele, maar 
ook commerciële ingevingen. Is dat erg? Nee hoor, de 
ene sfeer heeft de andere hard nodig. Met alleen spi-
ritualiteit houd je de boel niet in stand en met alleen 
maar commerciële gedachten is een mens leeg. Maar 
hand in hand zijn ze een mooie, toekomstbestendige 
optie.

Christina Dullaert
April 2017
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Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 
kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in het 
boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in dit 
boek is er de mogelijkheid een stempel te laten plaat-
sen van de bezochte kerken. In deze columns doet zij 
verslag van haar tocht (met het plaatsen van stempels, 
een soort Pokemon Go) 

Nu het einde van deze pelgrimstocht in zicht komt 
(nog 3 basilieken te gaan) merk ik dat deze reis me  
dierbaar is geworden. Ik ga mijn verslag daarom een 
beetje uitrekken door een special over de Groningen 
te schrijven. In voorgaande stukken besprak ik meest-
al drie kerken tegelijk.
Nu viel de tocht naar de kathedraal van Groningen 
ook niet te combineren met een andere basiliek in de 
buurt, dus ik maakte er een tweedaags uitje van. Ik 
had de treinreis bekeken, een hotel gereserveerd en 
het weer was prachtig. Alles onder controle. 
Nog maar amper onderweg vanuit Amsterdam, kreeg 
ik in Almere te horen dat de trein niet verder ging 
dan Hoogeveen. Maar geen paniek,  even later zat 
ik in een mooie door NS geregelde touringcar vanaf 
Hoogeveen rechtsreeks naar Groningen. Het voelde 
als een schoolreisje en ik had enorme pret met mijn 
bus-buurvrouw. Bij het uitstappen vertelde ik haar 
over de missie van mijn reis en het bleek dat haar 
echtgenoot in het Latijnse koor van de Groningse 
kathedraal zong. Een kleine wereld. 
Het gereserveerde hotel aan de lage de Aa was prach-
tig, de Aakerk mooi als altijd en de daar naastgele-
gen AH (in een voormalige graanbeurs) is denk ik 
de fraaiste AH van het land. De vooravond was dus 
veelbelovend.
Ik had mijn komst bij de kathedraal niet aangekon-
digd, er was immers iedere dag om 12.30 een mis, 
dus het zou wel goed komen. De volgende dag ging 
ik toch zekerheidshalve vroeg bij de kathedraal langs. 
Die was open en een pastoor leidde een lagere school-
klas rond. Hij liep met de kinderen langs de kruisweg 
en vertelde hen met smaak waarom de soldaten na het 
overlijden van Jezus aan het kruis toch nog even met 
een lans in zijn lichaam prikten. De beelden kwamen 
bij de kids geheel tot leven.  
Omdat ik in de kerk geen vrijwilliger aantrof, bel-
de ik bij de pastorie aan waar een aardige dame mij 

vroeg vlak voor de aanvang van de mis nog even 
terug te komen voor de door mij begeerde stempel. 
Intussen ging ik nog een keer de kathedraal in om 
deze op mijn gemak te bekijken. Bijzonder zijn de 
geschilderde 10 geboden op de pilaren. Dat heb 
ik eigenlijk nog nooit ergens zo gezien. Zou het 
helpen als je iedere keer bij een andere pilaar gaat 
zitten en dan een gebod als thema van de week of 
van de maand neemt?
Sommige van de 10 geboden zijn redelijk makke-
lijk. ‘Gij zult niet doden’ heeft mij eigenlijk nog 
nooit voor een dilemma gesteld. Maar gedenk de 
sabbatdag, niks van je naaste begeren of geen valse 
getuigenis afleggen (daarin is ook begrepen rod-
delen). Tsja, daar ga ik met enige regelmaat door 
het ijs.  Heel mooi vind ik altijd de interviews in 
Trouw waarbij bekende Nederlanders op deze 10 
geboden bevraagd worden. Het levert prachtige 
interviews op. 
Ik ging weer op pad en kwam na twaalven terug 
voor de stempel, die ik van een hartelijke pastoor 
kreeg. Hij had voor zijn komst naar Groningen 
jarenlang gewerkt voor de OLV Sterre der Zee 
in Maastricht. Wat een overgang! Weliswaar zijn 
Groningen en Maastricht toplocaties, maar wat een 
werelden van verschil. Knap toch hoe een pastoor 
als deze dat doet.
Ik fietste verder en kwam bij het Zuiderpark. Een 
prachtige, stille enclave vlak naast het station. Dat 
geeft mij gelijk een wandeltip voor een bezoek 
aan de kathedraal, tenminste als u met OV komt. 
Verlaat het Groninger station dan aan de achterzij-
de, loop naar het Zuiderpark, loop daarna door naar 
theater de Oosterpoort en steek daar de fietsersbrug 
over naar de Radesingel waar de kathedraal is. 
Zo komt u eens op een andere manier Groningen 
binnen dan de inmiddels over populaire route langs 
het Groninger museum.
Tenslotte, als u wat langer in Groningen blijft en 
u wilt in de R.K. sfeer dineren, ga dan naar res-
taurant de Biechtstoel. Dat is gelegen in een leuke 
wijk, net iets naast het centrum. Ingesloten door 
vele heiligen en engelen moet u de dag dan wel 
gezegend kunnen afsluiten.
 
Leylijnen feest.
Een van mijn doelstellingen op mijn pelgrim-
stocht langs alle basilieken en kathedralen was te 
onderzoeken of een basiliek of kathedraal ook als 
gebouw  ‘wat met mij deed’. Zou het zo zijn dat er 
van de locatie, met name als deze zich op een ley-
lijn zou bevinden, een bijzondere energie uitgaat?.
Ik weet wel dat ik uit Groningen totaal happy en 

Deel XII: Een special over Gro-
ningen: een kathedraal, een 
biechtstoel en heel veel energie



18

opgeladen terugkwam, maar de euforie over mijn 
Gronings bezoek kwam naar mijn idee niet in het 
bijzonder van de kathedraal.
Bij het schrijven van deze column raadpleegde ik 
nog weer eens het boek Fysica van de Heiligheid van 
Sietse van der Tuin. Groningen stikt van de leylijnen 
en leycentra. Bij de Martini toren, bij de Lutherse of 
Zwaantjeskerk, bij een verborgen doopsgezinde kerk 
in de Oude Boteringestraat, bij een voormalige Joodse 
synagoge in de Folkeringestraat en er is een vrij sterke 
leylijn bij de Aakerk, volgens van der Tuin. 
Ik was tijdens mijn 2-daags verblijf geloof ik wel 8 
keer bij de Aakerk geweest, ik was door de Folkerin-
gestraat binnengekomen, had koffie gedronken in de 
Oude Boteringestraat. De Martinitoren had ik overge-
slagen, want die kende ik al. De leylijnen waren mij 
ongeveer tegemoet gesprongen. 
Bewijzen kan ik dit allemaal niet. Er is maar één 
oplossing; u moet gewoon wel zelf gaan. Minstens 
een nachtje blijven en al deze punten af. Het spijt me 
echt dat ik u met deze opdracht moet opzadelen en dat 
terwijl u niet jaloers mag zijn op mijn reis ( 1 van de 
10 geboden!).
Christina Dullaert
Amsterdam, mei 2017

Overnachten; appartementenhotel Miss Blanche, 
www.missblanche.nl  met o.a. kamers aan de Hoge 
der Aa. Hotel de Ville, Oude Boteringestraat 43
Nog n tikkeltje luxer overnachten; de Prinsenhof, vlak 
achter de Martinitoren.
Restaurant de Biechtsstoel, Damsterdiep 22-24. http://
www.debiechtstoel.com/ 
De Herbivoor, Zuiderdiep; voor vegetariërs en vega-
nisten.
A-kerk, A Kerkhof 2.
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Deel XIII: Drie Brabantse basilie-
ken, de laatsten van mijn pel-
grimstocht.

Het zit er op; ik heb alle basilieken en kathedralen 
bezocht, binnen 1 jaar. Het boek van Hugo Kolstee 
kocht ik op 11 juni 2016 en  op 4 juni jl. bezocht ik de 
laatste basiliek die ik nog moest doen. Scherpe plan-
ning hè?
Nu ik dit doel bereikt heb, vind ik het bijkans moeilijk 
deze blog te schrijven. De tocht zit er immers toch al 
op en wie staat er bij de eindstreep te wachten? Maar 
goed, een mens kan ook een afspraak met zichzelf 
hebben. Op mijn lijst stond nog Oosterhout, Oirschot 
en Boxmeer. Ik merkte dat ik op moest letten ze niet te 
verwarren: Boxtel met Boxmeer en de Brabantse basi-
lieken met een O (Oisterwijk, Oosterhout, Oirschot).
Ik bemerkte ook nog hoe uitgestrekt Brabant is. Je 
zou denken dat doe ik wel even in één keer, maar 
Oudenbosch en Boxmeer bijvoorbeeld liggen toch een 
goed eind uit elkaar. Dan nog eens het goede moment 
zien te vinden waarop de kerken open waren. Maar 
gelukkig waren er de feestdagen na Pasen. Op Hemel-
vaartsdag was ik in Oosterhout en op 1e Pinksterdag 
was ik in Oirschot. In Oosterhout had ik al eens voor 
de dichte deur gestaan en in Oirschot had ik al twee 
keer voor een dichte deur gestaan. Ik had ‘voor de 
deur staan’ zeker goed gerekend als ik het voor 11 juni 
niet gered had, maar dat zou smokkelen zijn geweest. 
Maar nu heb ik ze echt allemaal van binnen gezien en 
heb ook van alle kerken een stempel. Missie geslaagd 
en schouderklopje voor mezelf.
Boxmeer: hier was ik op een willekeurige doorde-
weekse dag naar toe gegaan. Weinig hoop op een open 
kerk dus, maar ik had even de tijd. Het loopje naar 
de kerk was niet erg gelukkig makend. Ik berichtte al 
eens eerder over winkelleegstand en ook hier hadden 

de Action e.d. hun sporen 
nagelaten. Maar gelukkig 
werd het snel beter; ik zag 
vrijwilligers die bezig waren 
met bloemstukken voor de 
kerk. Die lieten mij de kerk 
zien, maar wezen mij ook 
op het klooster van de naast-
gelegen karmelietessen. De 
basiliek heeft een prachtige 
oude poort naast de kerk.

  
Ik kreeg een stempel en ging vervolgens nog eens 
op mijn gemak de basiliek bekijken. De vrijwil-
ligers wezen mij nog op de crypte waar ook een 
klein altaar stond. Voorts de bijzondere ‘Bloedka-
pel’ met de relikwie die met de Boxmeerse Vaart, 
een belangrijke processie, wordt meegedragen. 
Hemelvaartsdag ging ik naar Oosterhout, de stem-
pel had ik al dus ik hoefde allen maar naar binnen. 
Er was een prachtige (Gaudet gezongen) mis met 
een goed koor. Enige minpunt hier is dat er geen  
kerkbank meer staat, maar alleen gewone houten 
stoelen. Een vriendelijke koordame liep met mij 
mee naar de imposante pastorie en vond na wat 
zoeken een stempel. Veel dank nog. 
 

(natuurlijk was deze bierwagen niet door de pas-
torie van Oosterhout besteld, maar door het tegen-
overgelegen café).
En dan het slot, ik had het mij niet mooier kunnen 
bedenken. 
Het was dus de derde keer dat ik in Oirschot was 
en nu was de kerk open voor Pinksteren. Een 
prachtige zonnige dag en wat een mooie basiliek! 
De Pauselijke banieren hingen boven het altaar 
Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen deze din-
gen aan het plafond te bevestigen? De kerk heeft 
een soort klein museum in een van de zijkapellen 
en er zijn gewone kerkramen zonder glas in lood. 
Deze eenvoud is ook wel weer eens mooi. Na de 
mis kwam ik buiten op een zonovergoten plein, 
met fietsers, kinderen, toeristen. Een drukte van 
jewelste. Hier geen nare leegstand maar prachtig 
onderhouden historische panden. Ook wanneer je 
net even buiten het plein wandelt ziet alles er even 
goed uit.
Wij gingen daarna nog even naar Maria van de 
Heilige Eik, een ingetogen, zeer mooie buiten ka-
pel, in het bos een paar kilometer buiten Oirschot. 
Een magische plek, een aanrader dus.
En als je dan midden in het aspergeseizoen bent, 
dan mag de ijverige reiziger – maar natuurlijk ook 
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de loyale meereizende echtgenoot- beloond worden 
met een aspergelunch en een wijntje. Het lokale fami-
lie hotel de Kroon (aan de Rijkeluisstraat, ik bedoel 
maar) maakte de Brabantse gastvrijheid goed waar. 
Daarna een room(s)ijsje bij ‘De Dames’ aan de andere 
kant van het dorpsplein. Ja, Oirschot is een dorp, maar 
heeft beslist de rijkdom en de schoonheid van een 
mooie stad. 
Cheers op een voltooide reis. Hugo, dank voor je 
mooie boek. Berneboek uitgeverij, dank voor het 
plaatsen van mijn blogs.
Christina Dullaert (hieronder in Oosterhout)
Juni 2017
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Op 11 juni 2016 kocht ik, om precies te zijn, om 
16.25 uur, bij reisboeken winkel Pied à Terre op de 
Overtoom in Amsterdam het boek ‘Alle kathedralen 
en basilieken van Nederland’. Hoewel ik katholiek 
ben, wist ik het verschil tussen die twee niet. Nu 
weten katholieken over het algemeen niet veel over 
de eigen kerk, maar toch intrigeerde mij dit. Toen ik 
achter in het boek de stempelkaart zag die lijkt op de 
stempelkaart van de Santiago-Peregrinos, was mijn 
belofte ter plekke gemaakt. Ik ga binnen één jaar al 
deze 32 kerkgebouwen bezoeken. Inmiddels heb ik de 
tocht er op zitten en het is begin juni 2017. De stem-
pelkaart is een bonte verzameling geworden.    
Iedere keer was het een uitdaging om een stempel te 
verkrijgen, want de kerken zijn lang niet altijd open 
en niet iedere vrijwilliger of medewerker weet de 
stempel van de eigen kerk te vinden. 
Ik heb jarenlange schrijfervaring (6 boeken en 10 jaar 
als columnist) over management issues in de juridi-
sche wereld. Maar dit is nieuw terrein en schrijven 
over deze pelgrimstocht voelt haast als een coming 
out.  Welke gek schrijft er nog positief over iets wat 
rond katholicisme hangt?  Dan ben je wel goed lijp 
als je daar je mooi opgebouwde LinkedIn profiel mee 
te grabbel gooit. Toch deed ik het, zij het voorzich-
tigheidshalve als Christina Dullaert . Mijn blogs zijn 
geplaatst bij Bernemedia https://www.berneboek.com/
pdfs/blog-christina-dullaert.pdf.  Maar nu durf ik wat 
meer en bied ik mijn top 3 van deze reis aan.
1. De Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Voor het 
gemak: de basiliek ‘van Herman Finkers’. Het ge-
bouw is prachtig Romaans, de reliek van Plechelmus 
indrukwekkend en de vrijwilligers daar waren hart-
verwarmend. Herman Finkers heeft mij overigens al 
een woord van aanbeveling gegeven voor een eventu-
ele bundeling van mijn columns.
2. De Basiliek van Odiliënberg, de geboorte 
plaats van Conny Palmen. Mysterieus gelegen op een 
heuvel aan de Roer. De wereldberoemde glazenier 
Joep Nicholas, die heel wat basilieken van prachtig 

glas in lood heeft voorzien, ligt hier begraven. Met 
één been al in de Hemel heeft hij wellicht gedacht, 
dit is namelijk een magische plek.
3. De Sint Servaas in Maastricht met een 
miniprocessie iedere maandag ochtend. Of toch de 
kathedraal St Jan van Den Bosch? Of de basiliek 
van Zwolle, Oirschot of de mini-Sint Pieter in Ou-
denbosch?? Voor de derde plaats kan ik haast niet 
kiezen.
De café-bijvangst was ook zeer aantrekkelijk. 
Naast vele kathedralen en basilieken zit beslist 
goede horeca. Café Tante Betsie naast de kathe-
draal van Breda, een café op de zonnige markt van 
Sittard na een bezoek aan de basiliek daar of café 
Hugo vlak naast de basiliek van Oosterhout. Ande-
re kerkbijvangst; de Munsterkerk van Roermond 
en de kerk van Houthem, pal naast Chateau Sint 
Gerlach.
Gaandeweg de reis schoot mij vaak de titel van het 
geweldige fotoboek van Jimmy Nelson te binnen 
‘Before they pass away’. Hij fotografeerde bijzon-
dere volksstammen over de hele wereld, voordat ze 
verdwenen zijn. 
De Nederlandse kathedralen en basilieken worden 
gerund door een handvol uiterst lieve vrijwilligers, 
maar hoe lang houden zij deze gebouwen blijvend 
in stand?! Op vele plaatsen werd ik uitgenodigd 
voor de koffie en op andere plekken had ik kunnen 
overnachten, wat een lieverds, maar digitaal zijn de 
parochies amper aangesloten. Trouwe kerkgangers 
lopen terug. Hoe gaat dit verder?!
Dan de winkel leegstand in vele van de bezochte 
plaatsen. Kan de lokale middenstand niet in samen-
werking met de basilieken een pelgrimstocht op 
zetten en de lege winkels bestemmen voor logeren-
de pelgrims. Dan zijn meerdere vliegen in 1 klap 
gevangen.
Mijn zelfbedachte pelgrimstocht is voorbij. Het 
was goed dat ik mijzelf een deadline heb gesteld, 
anders had ik dit waarschijnlijk niet afgemaakt. 
Het was een mooi Hollands avontuur, een Santiago 
maar dan zonder slaapzalen met snurkers. Het was 
een viersterren tocht.

Christ’l Dullaert
 juni 2017

Deel XIV: Basilieken- jacht- tafe-
relen, met een Top 3
Mijn pelgrimstocht langs alle 
basilieken en kathedralen van 
Nederland (en de bijbehorende 
kroegen).


