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Op woensdag 25 mei maken enkele wetenschappers de balans op van jarenlang 
onderzoek naar bedevaarten binnen de landsgrenzen van Nederland, maar ook 

daar overheen. Initiatiefnemers voor dit symposium zijn het Meertens Instituut en het 
Katholiek Documentatie Centrum (KDC).
 
Gedurende zeven jaar (1993-2000) is er door een team van ruim honderd werknemers 
gewerkt aan de totstandkoming van het vierdelige lexicon Bedevaartplaatsen in 
Nederland, onder redactie van Peter Jan Margry en Charles Caspers.

 
Het project kende drie doelen: de samenstelling van een database van alle Nederlandse 
bedevaartplaatsen in verleden en heden, de aanleg van materiële documentatiedossiers 
met betrekking tot die plaatsen, en op basis van de verkregen gegevens de uitgave van 
het lexicon.
 
In 2022 wordt de bedevaartcollectie door het Meertens Instituut overgedragen aan het 
KDC. Voortaan werken beide instellingen samen aan het beheer en het onderhoud van 
de database. Tijdens het symposium nemen de onderzoekers u mee in hun werkproces 
en schetsen zij nieuwe perspectieven voor verder onderzoek.

U kunt de bedevaartdatabase online raadplegen op www.meertens.knaw.nl/bedevaart
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Cultus en Devotie in en om Nederland 



Programma

12.30u  Ontvangst met koffie en thee in Café C (EOS, begane grond)

13.00u  Opening door Hans Krabbendam (KDC / Radboud Universiteit)

13.15u   Peter Jan Margry (Meertens Instituut / Universiteit van Amsterdam)   
  BiN-BoL en de stand van het bedevaartonderzoek

13.45u   Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut)
  De plaatsvervangende bedevaart oftewel het filiaal-pelgrimeren

14.15u   Q&A tussen sprekers en publiek

14.35u   Pauze met koffie en thee in Café C

15.05u   Hans Geybels (KU Leuven)
  Nederlanders op bedevaart in België: groepsbedevaarten naar 
  O.L. Vrouw van Scherpenheuvel.

15.30u   Paul Post (Tilburg University)
  Van bedevaart naar pelgrimage: over de opkomst van pelgrim-wandelen

15.55u   Catrien Notermans (Radboud Universiteit)
  Limburgse Mariaverering in de bedevaart naar Lourdes

16.20u  Q&A tussen sprekers en publiek

16.45u  Ondertekening Meertens-KDC convenant inzake  
  de bedevaartdatabase en -collectie

17.00u-18.00u Afsluiting met hapjes en drankjes in Café The Yard (EOS, 1e etage)

Locatie:	  Theaterzaal C, Elinor Ostrom Building (EOS), Radboud Universiteit
  Dit programma kan ook gevolgd worden via Zoom.



Praktische	informatie

Deelname is gratis. Wel vragen we u vriendelijk om u aan te melden door 
een mail te sturen naar info@kdc.ru.nl en daarbij aan te geven of u naar 
de fysieke bijeenkomst in Nijmegen komt, of via Zoom deelneemt. 

Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst kan t/m woensdag 18 mei. 
Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan t/m vrijdag 20 mei. De 
Zoom-link ontvangt u op dinsdag 22 mei. 

Datum:						25 mei 2022  Tijd:      12.30u - 18.00u
Telefoon:   (024) 361 24 57  Locatie:				Elinor Ostrom Building (EOS)

E-mail:								info@kdc.ru.nl            Heyendaalseweg 141 
             6525 AJ Nijmegen

Websites:	www.ru.nl/kdc en www.meertens.knaw.nl 

       


