
 

KLEINE BEÊWEG 

       

 

Wij staan op een voetstuk en staren.  

  

Ze schuiven hier voor onze voeten,  

eerbiedig voorovergebogen voorbij: 

de schippers en hun gebeden, 

met hun moeizaam verleden en heden.  

En wij op ons voetstuk aanschouwen. 

 

En je denkt bij jezelf dan: Wat zien ze? 

Waar kijken ze naar? Zijn het 

de voeten voor hen op de koppige grond, 

of de zuigende kuiten, de volgzame benen  

of hoger misschien wel die stevige kont?  

 

Moeilijk te zeggen … 

 

Maar ze komen in staat van genade  

en dragen hun smeekbeelden binnen. 

En buiten de muren der heerlijkheid  

weerklinkt het aloude gerijmel van vrouwen 

– hoor, ze prijzen hun koopwaren aan: 

 

Allee baosjke of pachtèske, möet ‘r niks 

köewepe vëur ’t offere in de kapèl? 

Een hujet of een hèt, nen èrrem of e biejen, 

öewege of hande. Bëuste, ruggestrank 

of eejesdèrrem, ne mont vol tande. 

Köeje, kallevere, vèrrekes, peejede, veules, 

al was ‘t mor e kèske van vaaf sèns. 

Mè e klaan zédder dèkkes vëur e gröewet gollepe. 

Ich zal et zèllef binnedraoge, 

ge kunt oech de moeite spaore … 

 

En wij, wij hervatten het staren;  

en zij hun schijnheilige gebaren. 
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De Allerheiligenkapel 

 
is een neoclassicistische bedevaartskapel op de Allerheiligenberg (de weg van de 

Grote Markt naar de Citadel). 

 

In Diest is de Allerheiligenkapel al eeuwen een monument voor volksdevotie. In 

1307 is er reeds sprake van een begankenis in de novemberdagen. 

 

De dagen rond Allerheiligen kwamen de mensen uit den lande en de wijde 

omgeving op begankenis naar de kapel. Die stond vol met beelden van 

volksheiligen. Men kwam bidden voor vee en kinderzegen, tegen kleine en grote 

kwalen, voor huis en tegen onweer, in oorlogstijd en bij vrede. Men offerde wassen 

ex-voto’s (beeldjes) en deed de grote beeweg rond, of de kleine beeweg in de 

kapel. 

 

Ernest Claes beleefde de bedevaart naar de Allerheiligenkapel op 1 november als 

jonge knaap. In ‘Jeugd’ schreef hij: “Bijna ieder jaar mocht ik met moeder op die 

dag mee naar Diest. Op de weg naar de kapel stond het vol kramen, en de 

verkopers schreeuwden de voorbijgangers toe wat ze bij hen krijgen konden voor 

weinig geld. Naar de weiden toe, achter de kapel, stonden een paar kalfjes die 

geofferd waren voor bijzondere gevallen, en die na de mis verkocht werden. 

Moeder ging daar iedere keer naar kijken. Aan bijna alle kramen verkocht men 

wassen beeldjes, armen, benen, koppen, en naar gelang daaraan thuis iemand leed 

moest men het gepaste lichaamsdeel offeren…” 

(bron: www.toerismehageland.be) 

 

 

http://www.toerismehageland.be/

