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Voorstel:    naamgeving verbindingsweg bouwplan Don Bosco       

 



Aan:  het College van B&W van de gemeente Renkum en De Bunte Vastgoed 

Afschrift:  Bestuur PzTB, LR/PG Renkum-Heelsum 

De Bunte Vastgoed ontwikkelt een voormalige bedrijfslocatie met daaraan grenzend 
gronden van de Gemeente Renkum, Woningcorporatie Vivare en de Rooms Katholieke 
Parochie (PzTB Wageningen). De gemeenteraad van Renkum vergaderde op 3 november 
2021 over de kaders van het bouwplan Don Bosco en ging in meerderheid akkoord met 
de geadviseerde besluiten. Uit de tekening blijkt, dat er een nieuwe verbinding komt van 
de Don Boscoweg naar de Groeneweg. Onduidelijk is of er t.z.t. sprake zal zijn van twee 
straatnamen of één. Dit laatste zou logischer zijn. 

Hoe dan ook, bij deze doen we u voorstellen voor de naamgeving.  In willekeurige volg-
orde denken wij aan: 

1. Pelgrimsoord 
2. Maria van Gelre of Maria van Gelreweg 
3. Tituspad 
4. Mariaweg 

Alle namen doen recht aan de ligging t.o.v. de katholieke kerk, de historie van Renkum en 
de actualiteit. 

Pelgrimsoord 

Het is een gegeven, dat Renkum,  van oorsprong een kerspel- of kerkelijk dorp,  sinds 1380 
een bedevaartsoord is. Ook vandaag aan de dag bezoeken groepen pelgrims Renkum. Zo 
kwamen  in 2021 de Katholieke Young Professionals vanuit Utrecht met de trein naar 
Ede-Wageningen om dan te lopen naar Maria van Renkum om vervolgens te voet naar 
Wolfheze te gaan en met de trein huiswaarts te reizen. 
 
  
Pelgrimage naar Renkum - 2021 
 

 



Wat te denken van zes Belgische jongemannen vanaf de leeftijd van 14 jaar, die zich vorig  
jaar meldden bij de gastvrije pastorie van de kerk van Maria van Renkum. Zij maakten een 
vijfdaagse fietstocht van Antwerpen naar de kapel en kerk van St. Bonifatius in Dokkum. 
Het Mariabedevaartsoord Renkum werd als een mooie halte- en slaapplaats op hun 
fietsbedevaart ervaren. 

Wie wonen er straks aan de Pelgrimsoord te Renkum? 
 
Maria van Gelre of Maria van Gelreweg 
 

De oudst bekende bedevaartgangster van Renkum was Marie d’Harcourt, later Hertogin 
van Gelre. Zij behoorde tot het Franse Hof en kwam o.a. op 17 augustus 1407 met 
hovelingen uit Frankrijk bidden tot Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er komt een 
standbeeld met uitleg van Marie aan de rand van het kerkplein. Zij staat wat ons betreft 
symbool voor alle pelgrims die door de eeuwen heen Maria van Renkum bezochten en 
nog bezoeken. De onthulling van het beeld in 2023 wordt t.z.t. hopelijk door de 
ambassadeur van Frankrijk gedaan. Deze actie heeft een hoge attentiewaarde in het 
kader van de naamsbekendheid van Maria van Renkum ook gerelateerd aan recreatie & 
toerisme. Met de voorbereiding van dit project is gestart. Een straatnaam naar haar 
vernoemd  sluit bij de hier vermelde ontwikkeling aan. 
 
Terzijde: Marie d'Harcourt, na haar huwelijk hertogin van Gelre, had een bewogen leven. 

Geboren in 1380, opgegroeid in de omgeving van het Franse hof, getrouwd met een 

aanzienlijke hertog, opdrachtgeefster van een uitzonderlijk gebedenboek. We weten dat 

de kopiist, een Oosterbeekse monnik, in 1415 klaar was met het noteren van de tekst. 

Het is niet ondenkbaar dat hij er een jaar of vijf aan had gewerkt. Pas jaren na 1415 moet 

het boek in alle pracht gereed zijn geweest. Het gebedenboek bevindt zich in Berlijn en 

wordt gezien als één van de meest waardevolle laatmiddeleeuwse schatten. Maria van 



Gelre bezocht Renkum zeker 4 keer dat met 

bewijsstukken aan te tonen valt. Zelf over-

leed Marie kinderloos in of na 1428.   

Miniatuur van Maria van Gelre (Berlijn, SBB-PK, 

mgq42), fol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Tituspad 

Titus Brandsma (geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster bij Bolsward, 23 
februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmelieten pater, hoog-
leraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf 
mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied 
van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. 

Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters en in concentratiekamp Dachau na zware 
mishandelingen om het leven gebracht. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1985 
als martelaar voor het geloof zalig. Op 25 november 2021 
werd bekend dat paus Franciscus de pater karmeliet heilig 
zou verklaren.  

Titus Brandsma kwam als pelgrim naar Renkum en schreef in 

1933 ook in het Gulden boek (zie zijn tekst als kopie in de 

vitrinekast in de kerk). Het boek zelf werd in 1928 geschonken 

door Cornelia Elisabeth Bosman en is eigendom van de ge-

loofsgemeenschap. Het is het eerste boek van een reeks 

waarin tot op de dag van vandaag  kerkbezoekers woorden 

van troost, dank of beweegredenen kunnen opschrijven. De 

geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum is onderdeel van de 

Parochie zalige Titus Brandsma. Het te verkopen/verkochte 

grondgebied t.b.v. woningbouw is/was eigendom van de kerk. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_emancipatie_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_school
https://nl.wikipedia.org/wiki/Journalistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dachau_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaar_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaligverklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus


Mariaweg 

Last but not least past een naam als Mariaweg. De katholieke kerk is opgedragen aan 

Maria, de moeder van Jezus. De Mariakerk is doordeweeks altijd op de dag open. Het is 

een gastvrije kerk, in 2020 door het publiek uitgeroepen tot de meest gastvrije kerk van 

Overijssel en Gelderland. Buiten mensen van de lokale geloofsgemeenschap komen 

wekelijks veel inwoners uit de regio en soms van veraf het gebouw binnenlopen om bij 

het devote beeld Maria van Renkum een kaars aan te steken, te bidden, te mediteren of 

in stilte aan moment aanwezig te willen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reactie wachten we met belangstelling af,  

vriendelijke groet, namens de Stichting MvR, voorzitter,  

 

Overhoff 15 6871CZ te Renkum /  www.stichtingmariavanrenkum.nl / stichtingmariavanrenkum@outlook.com 

 
Promotiefilm Kerk van Renkum: 

https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA 
 

Leden van het Comité van Aanbeveling t.w. 

1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, destijds Eurogroepvoorzitter en minister van   Financiën van Neder-
land  

2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magni-
ficus etc. 

3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit 
Nijmegen 

4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van 
Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004) 

5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud 
Universiteit Nijmegen 

6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit 
van TilburgPaul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum 

7. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum 

 

http://www.stichtingmariavanrenkum.nl/
mailto:stichtingmariavanrenkum@outlook.com
https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA

