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Weinig religieus,
maar wel meer dan
150 kruiswegen
Tsjechië is een weinig religieus land. Martha Hofman was dan
ook verrast toen ze te horen kreeg dat er in het land toch heel
wat bedevaartplaatsen en kruiswegen te vinden zijn. Ze zijn vaak
oud en vervallen, maar worden nu weer opgeknapt.

Martha Hofman

T sjechië is een van de
minst religieuze lan-
den ter wereld. Binnen
het communistische
systeem kon je maar

beter niet gelovig zijn. Geloof was
niet echt verboden, maar het was
niet bepaald gunstig voor carrière
en studiemogelijkheden. Ook na de
val van het communisme in 1989,
toen ik er woonde met mijn Tsje-
chische echtgenoot, merkte ik
weinig van religiositeit.

Ik was dan ook verrast toen een
Tsjechische vriendin mij vertelde
over bedevaartplaatsen en kruiswe-
gen, en toen ik ontdekte hoeveel
dat er zijn: meer dan 150 kruiswe-
gen verspreid over het hele land.
Het intrigeerde me en ik zag een
mooie rondreis voor me; een mooie
gelegenheid om een andere kant
van Tsjechië te leren kennen.

Een kruisweg verbeeldt de weg
die Jezus aflegde van het paleis van
Pilatus tot Golgotha waar hij ge-
kruisigd werd. De meeste kruiswe-
gen bestaan uit veertien ‘staties’,
plekken waar je letterlijk en fi-
guurlijk even stil kunt staan bij
een van de momenten van die gang
naar het kruis. Meestal zijn dat
kapelletjes met schilderingen of
afbeeldingen in reliëf van de be-
treffende fase in de kruisgang van
Christus. De eerste statie verbeeldt
de veroordeling van Jezus tot de
kruisdood, bij de tweede statie
neemt hij het kruis op, de volgende
staties beelden zijn tocht naar het
kruis uit, en de laatste statie toont
hoe hij wordt gekruisigd. Soms is
er een vijftiende statie met zijn
herrijzenis.

Zo’n kruisweg werd vroeger
gelopen met Pasen, soms vaker.
Hoewel de meeste Tsjechische
kruiswegen tegenwoordig vooral
een culturele en toeristische func-
tie lijken te hebben, zijn er ook
gelovigen die ze lopen. Een Tsjechi-
sche kennis vertelt mij hoe hij als
kind op het platteland wekelijks de

Vaak wordt de
restauratie
gefinancierd door
kerken. Ook zijn er
particuliere
initiatieven

plaatselijke kruisweg liep met zijn
oma. Bij een van de kruiswegen die
ik bezoek, gebeurt het elke eerste
vrijdag van de maand, om zes uur
’s avonds.

Wonder
Een bedevaartplaats met een kruis-
weg ontstond vaak naar aanleiding
van een wonder. Zo waren er in
1724 twee vrienden die na een
voetreis terugkeerden naar huis.
Het werd nacht, het begon mistig
te worden en ze waren moe. Daar-
om besloten ze om in de vrije na-
tuur te overnachten. ’s Ochtens
bleek dat ze allebei gedroomd
hadden dat een wezen - half mens,
half engel - hun opdroeg op die
plek een kruis op te richten. In de
jaren erna werden er bij dat kruis
rond Pasen passiespelen opgevoerd
- toneelvoorstellingen over het
lijden van Christus. Ook werd er
een kruisweg gebouwd. Later, in de
strijd van reformatie en contrare-
formatie, werden de passiespelen
verboden en ook de staties van
deze kruisweg mochten niet meer
worden onderhouden. Eind negen-
tiende eeuw zijn er met geld van
particulieren nieuwe staties ge-
bouwd. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en het communisme raakte

de kruisweg opnieuw in verval, in
1991 heeft de gemeente hem weer
laten opknappen.

Ook andere bedevaartplaatsen
en kruiswegen worden of zijn al
opgeknapt. Vaak wordt de restaura-
tie gefinancierd door kerken. Het
benodigde geld komt dan uit de
inkomsten van bezittingen, vooral
onroerend goed, die het commu-
nistische bewind in beslag had
genomen en die na de politieke
omwenteling van 1989 teruggege-
ven zijn. Ook zijn er particuliere
initiatieven. Zo pacht een bewo-
nersvereniging een bedevaartcom-
plex met kruisweg. De landelijke
en regionale overheid draagt finan-
cieel bij aan het opknappen ervan,
net als stichtingen en particulie-
ren. Er worden benefietconcerten
en inzamelingsacties georgani-
seerd.

Ik kom ook bij een kruisweg die
helemaal is betaald door particulie-
ren. De staties zijn hier keien in de
berm langs de weg en in het bos. In
die keien zijn de taferelen van de
kruisgang gebeiteld. Een informa-
tiebord vertelt welke familie welke

Niet ver van Praag
is een kruisweg
met klassieke
kapelletjes
met moderne
schilderingen

Heel bijzonder is
een kruisweg waar
de staties zijn
uitgehakt in de
wanden van een
groepje steile rotsen

kei voor haar rekening heeft geno-
men.

Ontdekkingstocht
Een van de charmes van de Tsjechi-
sche kruiswegen is dat ze vaak zo
onopvallend zijn. Ze liggen buiten
een plaatsje, naast een veld of bos,
en er is bijna nooit iemand. Mijn
hond kan mee en ik kan hem rus-
tig los laten lopen. Die rust en de
overwoekerde paden, de struiken
die niet in toom worden gehouden
en de hoge brandnetels geven me
het gevoel dat ik iets aan het ont-
dekken ben. Vaak begint een kruis-
weg beneden en staat de laatste
statie boven op een heuvel; een
ontspannen wandeling van een
minuut of twintig. Bovenaan staat
dan een kruis of een kerkje of
kapel, en een graf van Christus.

Sommige zijn langer. De mooi-
ste kruisweg die ik ontdek, duurt
zo’n twee uur en gaat deels door
een dorpje maar vooral langs een
riviertje en door velden en bos. Op
een open plek in het bos stuit ik op
een biddende Jezus in een tuin van
Getsemane met achter hem drie
slapende apostelen - stenen figuren
op de grond in een bed van blade-
ren.

Veel kruiswegen zijn in hun

oude staat hersteld, met klassieke
kapelletjes. Aan het eind van één
ervan is er, naast een kapel en een
graf van Christus, ook een beeld
van Christus met doornenkroon in
een tuintje met groene planten.
Even verderop staat Maria, ook in
een tuintje. Iemand heeft bloemen
voor haar neergezet, kunstbloe-
men en echte. Op een bankje zit
een vrouw te bellen over bood-
schappen die ze voor iemand moet
halen.

Vogelhuisjes
Regelmatig is er ook gebroken met
de traditie en hebben nieuwe sta-
ties een heel andere vorm. Bij één
kruisweg lijken ze op vogelhuisjes.
Mijn Tsjechische vriendin Zuzana,
kunstenares, vindt ze maar niks. Ik
vind ze ook niet erg geslaagd. Mooi-
er zijn de staties van een andere
kruisweg: grote bontgekleurde
bouwwerken in jugendstil. Ook
heel bijzonder is een kruisweg
waar de staties zijn uitgehakt in de
wanden van een groepje steile
rotsen.

Niet ver van Praag is een kruis-
weg met klassieke kapelletjes met
moderne schilderingen. De staties
staan in twee rijen verspreid over
het terrein en aan weerskanten van
een nieuw aangelegd vijvertje. Ze
verbinden het klooster met een
barokkerkje. Het kerkje wordt net
schoongemaakt als ik er ben. Mijn
hond mag gerust mee naar binnen,
zegt de schoonmaakster, helemaal
geen probleem. Ze nodigt me uit
om ook de expositie in het klooster
te bekijken. Als ze klaar is in de
kapel, zal ze me opendoen. Daar
mag mijn hond ook best mee naar
binnen: ,,Er komen wel vaker men-
sen met honden.” Op de foto’s is te
zien hoe het complex bijna hele-
maal opnieuw is opgebouwd. ,,Al-
leen de muren stonden er nog”,
zegt de schoonmaakster. ,,Het gras
stond zo hoog.” Ze wijst naar haar
middel.

Een bedevaartplaats
met een kruisweg
ontstond vaak
naar aanleiding
van een wonder
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