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De route langs de ‘luxe’ refugioDe route langs de ‘luxe’ refugio
PELGRIMS Houthem-St. Gerlach aangesloten op bedevaartroute naar Santiago de Compostela

door Jeroen Geerts

N

Met een nieuwe schelpen-
route is Sint Gerlach nu offi-
cieel opgenomen in de bede-
vaartroute naar Santiago.
Pelgrims kunnen in Hout-
hem ‘luxe’ overnachten.

N iet geheel toevallig ver-
schijnen in het jaar
waarin 850 jaar St. Ger-
lach gevierd wordt, di-

verse ronde, bronzen schelpen in
de straten van Houthem. Het Ja-
cobsgenootschap heeft besloten
het heiligdom van Sint Gerlachus
op te nemen in de wereldberoem-
de pelgrimsroute naar Santiago de
Compostela. Ook bij Haasdal,
Schimmert, Sibbe en Vilt zullen
stenen zuilen met ‘ Santiagoschel-
pen’ verrijzen, die talloze pelgrims
de weg zullen wijzen tijdens hun
bedevaart naar Spanje.
Want ooit, zo meent de St. Jacobs-
broederschap uit Roermond, moe-
ten er in onze regio twee routes ge-
weest zijn. Eén die van noord naar
zuid de Maas volgde, en één van
oost naar west, door het Geuldal.
Het Jacobsgenootschap, de broeder-
schap en zo’n honderd pelgrims
die de bedevaart willen onderne-
men, bezoeken zaterdag Hout-
hem-St. Gerlach voor de officiële
opening en wijding van de route.
Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse re-
giobijeenkomst van de broeder-
schap, die bij gelegenheid voor het
eerst in Houthem wordt gehouden,
in de totaal vernieuwde refugio, de
pelgrimsherberg, pal naast de Ger-
lachuskerk. Gelovigen op door-
tocht kunnen hier voor een zachte
prijs overnachten. Ironisch genoeg
moeten ze de sleutel ophalen in
het van luxe overlopende Chateau
St. Gerlach. Van Camille Oostwegel

krijgen ze bovendien een kop pel-
grimssoep.
De refugio is het werk van kerk-
meester Wiel Gelissen. Het onder-
komen was tot voor kort een sober
gebouwtje met zes stapelbedden
en minimale sanitaire voorzienin-
gen. Sober is het nog altijd. „Dat
hoort ook bij een refugio”, meent
Gelissen. Maar met een splinter-
nieuwe keuken inclusief magne-
tron en koelkast, een centrifuge,

douches en toiletten is het er fiks
op vooruit gegaan. Nog altijd een
sober onderkomen, maar toch:
„Dit is luxe vergeleken met wat je

verder op de route tegenkomt”,
weet Gelissen die een paar jaar gele-
den zelf ook de tocht naar Santiago
de Compostela ondernam.
De refugio bestaat officiëel al tien
jaar. Van meet af aan was het de
bedoeling de refugio naar een ho-
ger plan te tillen. Maar met onge-
veer veertig overnachtingen per
jaar, was het volgens Gelissen on-
mogelijk rendabel te maken. Totdat
zich een tweede kans voordeed:

een nieuwe berging voor vaandels
en processiekleding. Die berging
kwam er; in een aan de refugio toe-
gevoegde nieuwbouw. „Toen is in
één moeite ook de refugio aange-
pakt.” Het meeste werk werd door
Gelissen en vrijwilligers opgepakt.
Het pand dient tevens als parochie-
zaaltje en is geschikt voor vergade-
ringen, presentaties en de koffiebij-
eenkomsten na de missen in de
kerk.

De refugio is sober, maar
luxe vergeleken met wat je
elders op weg naar Santiago
de Compostela ziet.
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In de vernieuwde refugio worden de laatste puntjes op de i gezet.  foto Diana Scheilen


