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Het eerste woord

Wanneer ik het zoveelste fotoboek over de Camino de Santiago inkijk, ben 
ik vaak verrast over het feit dat heel wat bezienswaardigheden er in wer-
kelijkheid helemaal anders uitzien dan op de foto. We vergeten vaak dat 
(goede) fotografie een vorm van kunst is, net als schilderkunst bijvoorbeeld. 
En de bedoeling van kunst is niet de werkelijkheid weer te geven zoals ze 
is, maar er juist die elementen uit te halen die voor de toeschouwer iets 
kunnen betekenen. Maar het gaat mij in dit stukje niet om dit soort van 
beschouwingen. 

Wat ik zeer vaak vaststel is dat foto’s veel meer aan het licht brengen dan ik 
ooit met mijn ogen kan zien. Dit is zeker het geval wanneer het gaat over 
monumenten, schilderijen, enz. In dit geval vestigen foto’s onze aandacht op 
details die zeker aan onze aandacht zouden ontsnappen wanneer we ze zelf 
gaan bekijken. Kunstboeken en allerlei audiovisuele presentaties hebben nog 
een ander belangrijk voordeel: ze zijn altijd beschikbaar. Ik kan ze bekijken 
wanneer ik wil en waar ik wil: bij voorkeur in mijn luie zetel. Ik sta nooit 
voor een gesloten deur en ik hoef nooit de regen, zon of wind te trotseren. 
Kortom: als het zo is dat zoveel materiaal over de Jakobswegen beschikbaar 
is in de vorm van literatuur, reisgidsen en fotoboeken, zou men zich gerust 
de vraag kunnen stellen of het dan nog zin heeft om  daadwerkelijk op stap 
te gaan. 
Het is een vraag die het overwegen waard is. De Franse auteur Carl 
Huysmans verwerkte dit thema in zijn roman A rebours (Tegen de keer) uit 
1884. Duc des Esseintes, het hoofdpersonage, heeft een grondige afkeer van 
de maatschappij en leeft teruggetrokken in een villa aan de rand van Parijs. 
De lectuur van het werk van Dickens bracht hem op de gedachte een bezoek 
te brengen aan London. Toen hij bij het station was aangekomen, merkte hij 
dat hij nog over wat tijd  beschikte  vooraleer de trein zou vertrekken. Hij 
besloot een Engelse boekhandel binnen te stappen en schafte zich een gids 
van London aan waarin hij onmiddellijk begon te bladeren. De beschrijving 
van de bezienswaardigheden bracht hem zodanig in de sfeer dat hij eerst 
een Engels wijnhuis opzocht en daarna een taverne. Wat hij daar zag beant-
woordde volledig aan de personages van Dickens. Toen het uur van vertrek 
eindelijk was aangebroken, bedacht hij dat hij zich de moeite van een reis 
kon besparen. Wat hij in London nog te zien zou krijgen, zou ervaringen 
die hij reeds had opgedaan, niet kunnen overtreffen. Des Esseintes  nam zijn 
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koffers bij elkaar en keerde naar huis terug.
Duc des Esseintes is natuurlijk een zeer uitzonderlijk geval. Hij is een men-
senhater die zich in zijn villa heeft teruggetrokken om zich over te geven aan 
allerlei geraffineerde pleziertjes. Het is uit pure berekening dat hij tot het be-
sluit komt dat het beter is om nooit op reis te gaan. Toch kan men ook vanuit 
een andere invalshoek tot inzicht komen dat een imaginaire tocht in verge-
lijking met een werkelijke tocht veel voordelen biedt. Tijdens de Reformatie 
kwam er veel kritiek op de misbruiken waarmee het pelgrimeren gepaard 
ging. Had Erasmus al zijn twijfels over het vereren van relieken, Calvijn en 
Luther verwierpen de bedevaart helemaal. De Kerk reageerde hierop door 
de misbruiken aan de kaak te stellen. In de lijn van wat tijdens het Concilie 
van Trente over het vereren van relieken was vastgelegd, werd in de tractaten 
over het pelgrimeren vooral de geestelijke betekenis van de pelgrimstocht 
benadrukt. Men begon over de pelgrimstocht ook meer en meer te spreken 
in allegorische zin. Als het menselijke leven zelf wordt opgevat als een pel-
grimstocht, wordt het onderscheid tussen een fysieke pelgrimstocht en een 
geestelijke tocht in de vorm van meditatie of een retraite kleiner. Om een 
beter christen te worden hoeft men dus strikt genomen niet meer op tocht 
te gaan. Voortbouwend op deze gedachtegang wezen vele pastoors en bis-
schoppen vanaf het begin van de 17e eeuw het pelgrimeren ronduit af. 
Duc des Esseintes vond dat reizen inspanningen vergde die niet loonden. De 
Kerk wees na het Concilie van Trente pelgrimstochten af omdat ze beducht 
was voor de gevaren die ze met zich konden meebrengen. Beide houdingen 
zijn een reactie op hetzelfde fenomeen: in het reizen, in het op tocht gaan 
zit iets verborgen dat ons aangrijpt maar dat ons ook kan meeslepen en uit 
evenwicht brengen. Iets waarvoor sommigen menen beducht te moeten 
zijn.

Hoe kunnen we dit onder woorden brengen? Wellicht nog het best door na 
te gaan wat er essentieel is aan een geslaagde reis. Waarom is de ene tocht 
die we maken meer geslaagd dan een andere? Dat heeft vaak te maken met 
toevalligheden, met gebeurtenissen die ons zijn overkomen en die we ook 
niet hadden voorzien. Ik heb een sterk vermoeden dat datgene wat des 
Esseintes – en met hem iedereen die er tegenop ziet om op reis te gaan – het 
meest verontrust, precies dat onvoorspelbare is dat inherent is aan de echte 
reis. Vandaag kan een reiziger zich hoe langer hoe beter indekken tegen het 
onvoorspelbare. Dat geldt ook voor een tocht langs de Jakobswegen: steeds 
meer refugio’s, steeds betere signalisatie, nu ook al GPS: het wordt steeds 
moeilijker om een spannende pelgrimstocht te maken. 
Het kan uiteraard nooit kwaad zich goed voor te bereiden om op tocht 
te gaan. We moeten er ons echter van bewust zijn dat de essentie van het 
reizen elders ligt. Indien we enkel op tocht gaan om datgene wat we in onze 
reisgids hebben gelezen of in ons kunstboek hebben gezien te toetsen aan 
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kelijkheid, dan is het wellicht beter om thuis te blijven. Om op een pel-
grimstocht veel te ontvangen moeten we bereid zijn om veel achterwege te 
laten. Daarbij denk ik niet alleen aan spullen die ons vaak verhinderen om 
echt contact te zoeken met onze medepelgrims, maar ook aan een openheid 
van geest: loskomen van het idee over onze tocht zoals we ons die hadden 
voorgesteld in de voorbereidingstijd.

De Kerk had het vroeger nogal moeilijk met het onvoorspelbare karakter van 
een dergelijke manier van reizen. Ze was bang dat de pelgrim uit evenwicht 
zou worden gebracht. Zoveel betutteling kunnen we vandaag niet meer 
verdragen. De gastvrijheid, de onverwachte ontmoetingen met mensen van 
de meest verscheiden pluimage en de vaak diepzinnige gesprekken die ons 
onderweg te beurt vallen, zijn in de eerste plaats kansen om als mens te 
groeien en geen bedreigingen. 
Laat ons dus maar op tocht vertrekken en ons inspireren op volgende strofe 
van een oud pelgrimslied:

Als jij in ’t zomertij
Naar Sint-Jacobus moet
Ga lichtbepakt op weg,
Marcheer met licht gemoed
Zelfs weinig vracht maakt moe
Voor reizigers te voet

D. Aerts
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Berichten en zoekertjes van leden

Eddy De Cuyper fietst in mei van 
Kampenhout naar Santiago. Hij vat 
dit op als een sponsortocht voor 
“Ons Tehuis Brabant” (OTB) waar 
hij vrijwilliger is. Er kan worden 
gesponsord voor € 0,01 of 0,02 per 
km in totaal dus € 23 of 46. Natuurlijk 
kan om het even welk bedrag worden 
gestort op rekening 734-1350620-01 
van het Solidariteitsfonds Ons Tehuis 
Brabant vzw, Perksesteenweg 128, 1910 
Berg-Kampenhout met vermelding 
“Gift Actie Compostela”. Voor giften 
vanaf € 30 ontvangt u een fiscaal attest.
Hugo De Laere zoekt een tochtgenoot 
om van Astorga naar Santiago te stappen. 
In 2004 was hij reeds onderweg langs 
de camino. Contact: Odegemstraat 69, 
8310 Assebroek, tel. 0498/105 806
Paul Joné is op zoek naar de nummers 
11 en 12 van “De Pelgrim”. Wie helpt 
hem eraan? Contact: Geelvincklaan 110, 
2940 Stabroek, tel. 03 568 74 49.
Alfons Mees, vertrekt rond half 
mei met de fiets uit Antwerpen naar 
Santiago. Hij wil de tocht doen vanuit 
een gelovige overtuiging. Ook wil hij 
het overleven van het dorpje Doel 
tijdens zijn tocht een plaats geven. Doel 
is (was) dat lieflijke dorpje in de polders 
dat door onze politici verkwanseld 
werd aan de economische belangen van 
de haven. 
Contact: Engelse lei 33, 2950 Kapellen, 
tel. 0478/626889, e-post: brigmar@
skynet.be.

eredoctoraat voor een pelgrim

Sigiswald Kuycken werd op 2 februari 
2007 aan de K.U.Leuven tot doctor 
honoris causa benoemd. Hij kreeg 
dit eredoctoraat uiteraard voor zijn 
muzikale verdiensten maar hij is ook 
lid van ons genootschap en hij trok op 
pelgrimstocht naar Sint-Jakob.
Wij feliciteren hem gaarne van harte.
Sigiswald Kuycken (1944) behaalde aan 
de conservatoria van Brugge en Brussel 
een eerste prijs viool. Aanvankelijk 
legde hij zich zowel op hedendaagse 
creaties als op oude muziek toe. Sinds 
de herontdekking van de barokke 
viooltechniek (spelen met het instrument 
los op de schouder) legt hij vooral de 
nadruk op barokmuziek. Hij treedt op 
over de hele wereld onder andere met 
zijn broers en met de bekende Gustav 
Leonhardt. In 1972 richtte hij La Petite 
Bande op en in 1983 het Kuycken String 
Quartet. Hij is intussen een bekende 
Bachuitvoerder geworden en hij treedt 
op met gerenommeerde ensembles. 
Sigiswald Kuycken gaat op zoek naar 
de bronnen van de muziek door ze te 
ontdoen van latere toevoegingen. Is ook 
dat niet een soort van pelgrimstocht? 

te voet naar compostela vanuit astorga

Velen dromen van een pelgrimstocht 
naar Compostela maar misschien 
ontbreekt de tijd om vanaf thuis te 
vertrekken of vanaf de Pyreneeën. Toch 
blijft de droom. Omnia reizen biedt 
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de kans die droom voor een stuk waar 
te maken via een tocht die uit Astorga 
vertrekt en dus de laatste 250 km van de 
pelgrimsweg aflegt. Gemiddeld wordt 
een 25 km per dag gestapt. Na elf dagen 
wordt Compostela bereikt.
De tocht is opgevat als een pelgrims-
tocht. Maximaal 16 deelnemers delen 
niet alleen hun brood maar ook hun 
ervaringen en maken tijd voor bezinning 
en gebed. Tijdens de tocht dient enkel 
een dagrugzak te worden gedragen.
.
De tocht wordt begeleid door Daniël en 
Elfriede De Klerck, leden van het Vlaams 
Compostelagenootschap. Daniël is 
tevens lid van de permanentieploeg in 
Leuven.
Meer inlichtingen bij Omnia Reizen, 
bedevaarten Landelijke Beweging 
KVLV, LG en KLJ, Parijsstraat 50, 3000 
Leuven of www.omnia.be.

infonamiddag drongen 14 april 2007

Op zaterdag 14 april 2007 wordt in “De 
Oude Abdij”, Drongenplein 27, 9031 
Drongen de laatste infomiddag van dit 
seizoen georganiseerd.
Een panel ervaren pelgrims geeft er 
gedurende een tweetal uur allerlei 
info omtrent de Jacobstocht. Er is een 
sessie voor stappers en een andere voor 
fietsers. 
De Oude Abdij is te bereiken als volgt:
Met het openbaar vervoer: 
Vanuit Gent-Sint-Pieters met L-trein 
naar Brugge (bijv. om 13.46 uur). Eerste 
halte uitstappen, tunnel onder het 
spoor nemen en ca. 7’ te voet richting 
Drongen-Dorp.
Rechts voor de kerk ligt de ingang van 
de tuin. Van Station Drongen naar Gent 

is er een trein op het uur + 08 minuten.
Met eigen vervoer:
-  autoweg E40 Brussel-Oostende afrit13
- richting Drongen tot aan rotonde 
(3km)

- rechtsaf “centrum” tot het einde 
(300m)

- rechtsaf “Drongenplein” (100m)
-  linksaf de tuin in via het hek van de 

abdij na het monument van de 1e 
wereldoorlog.

Graag vooraf telefonisch aanmelden 
bij Toon en Mia Cornelis-Lanckriet 
nummer 050 31 48 80.

gerard Bodifee   +   lentewandeling 
sportacentrum tongerlo – 12 mei 2007

Dit wordt weer een leerrijke en 
afwisselende dag. ’s Voormiddags luis-
teren we naar Gerard Bodifée voor 
velen zeker geen onbekende.
Als gewaardeerd wetenschapper staart 
hij zich niet blind op de almacht van de 
positieve wetenschappen, maar blijft 
hij vol verwondering kijken en zoeken 
naar zingeving in het leven van mensen. 
Hij heeft dan ook veel oog voor het 
spirituele en voor de religieuze dimensie 
van het bestaan.
Spiritualiteit en religie zijn tevens twee 
elementen waar pelgrims onderweg 
moeilijk onderuit kunnen. Alhoewel 
ieder van ons de beleving ervan op 
zijn/haar manier invult, voelen we 
ons doorheen die gevoelens toch zo 
vertrouwd met mekaar.
De namiddag wordt dan wat luchtiger. 
We stappen een deel van de abdijentocht 
die de abdijen van Averbode en 
Tongerlo verbindt. Niet alleen ideaal 
om uit te waaien, maar misschien ook 
om de indrukken van de ochtend te 
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laten bezinken en samen van gedachten 
over te wisselen.
Het is goed dat wij als vrienden-
pelgrims weer een dagje met elkaar 
mogen optrekken. 

Programma
09.00 uur (vanaf ): verwelkoming met 

koffie
10.00 uur: voordracht door Gérard 

Bodifée, mogelijkheid tot 
gedachtewisseling met de spreker.

12.00 uur: middagmaal - zie praktische 
punten

13.00 uur: vertrek met de bus naar het 
beginpunt van de wandeling.

16.30 uur: mogelijkheid tot nakaarten 
in het cafetaria van Sporta.

Praktische punten
Datum: Zaterdag 12 mei 2007
Plaats: Sportacentrum Tongerlo
Middagmaal
Warme maaltijd à € 11 indien tijdig 
besteld. Eigen boterhammen eten in het 
cafetaria kan.
Niet-leden en de voordracht
Niet-leden kunnen de voordracht van 
Bodifée bijwonen tegen betaling ter 
plaatse van € 5.
Reisweg
Het Sportacentrum, Geneinde, Westerlo 
ligt nabij de abdij van Tongerlo en is te 
bereiken als volgt:
-  E313 Antwerpen-Hasselt afrit 22 

Herentals-Oost
-   Linksaf N152 richting Herselt–

Aarschot via Olen
-  Na ca. 3 km “Carrefour” aan de 

rechterhand
-  Net voor Total benzinestation schuin 

links 
- Na ca. 3 km links Sportacentrum

Inschrijving en betaling
Om organisatorische redenen vereist 
(formulier p. 12). De inschrijvingen 
worden afgesloten op zaterdag 5 mei.
Betaling door storting van het passend 
bedrag op de rekening van het Vlaams 
Genootschap (binnenland 280-
0562003-22, buitenland IBAN BE 06 
280-0562003-22 BIC: GEB A BE BB)

compostelas 2006

Op blz. 10-12. vindt u de namen van de 
leden die ons een kopie bezorgden van 
de Compostela die ze vorig jaar kregen in 
Santiago de Compostela. We zijn ervan 
overtuigd dat nog veel meer mensen 
een kopie van dit document aan ons 
willen bezorgen. Dit kan ten allen tijde 
aan ons adres: Etienne Van Wonterghem 
Weldadigheidsstraat 66, 8730 Beernem. 
Ook van voorgaande jaren kregen we 
nog graag kopies toegestuurd. We 
zorgen ervoor dat ze bewaard blijven 
voor het archief van het genootschap 
en dat de namen gepubliceerd worden. 
Voor het eerst vermelden we nu ook de 
woonplaats.
In sommige gevallen ontbreekt die 
omdat wij niet bij machte waren ze te 
achterhalen. Daarom willen we vragen 
op iedere kopie het lidnummer te 
vermelden, dat bespaart ons zoekwerk.
In totaal zijn hier nu 175 namen 
gepubliceerd. Er springen heel wat 
zaken in het oog. Van de 14 leden van 
de raad van bestuur trokken er vijf naar 
Compostela: Hugo Morael (voorzitter), 
Yvonne Roelof (ondervoorzitter), Marc 
Patrouille (webmaster), Nelly Teirlinck 
(ledenadministratie) en Etienne Van 
Wonterghem (penningmeester). Wat 
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we nog bijkomend kunnen vermelden 
is dat ook bestuurder Rik Vertongen 
en zijn echtgenote zich in 2006 ten 
dienste van de pelgrims stelden als 
“hospitalero” in Los Arcos. En toch 
draaide de werking gewoon door. De 
thuisblijvers staken een tandje bij zodat 
er nog informatie kon worden gegeven, 
lidmaatschappen konden worden 
afgesloten en geloofsbrieven afgeleverd.
Ook de verzending van het tijdschrift 
kon doorgaan. Ons Genootschap 
draaide rustig voort. Een groeiend aantal 
leden sturen ook hun getuigschrift 
van Finistere en Muxia naar ons toe, 
waarvoor dank. 

nieuwe leden 2007

Op vraag van velen wordt dit nieuwe 
rubriekje ingelast. Het ligt niet in 
de bedoeling een adressenlijst te 
publiceren, maar een alfabetische lijst 
per woonplaats met de namen van de 
leden.
Aalst: Guy Jaenen
Aarschot: Stefaan Wouters
Aartselaar: Mark Allard
Antwerpen: Ingrid Haesendonck, Luc 
Rochtus 
Appels: Lelie Ampe
Assebroek: Rob De Waepenaere
Beersel: Eric Van De Stappen
Begijnendijk: Dirk Stroobandts
Bekegem: Vanslembrouck-Maene
Bellem: Wouter Vranken
Berlare: Martine De Pauw
Boutersem: Joseph Thonnon
Brasschaat: Freddy Bernaerts,  
Marc Weemaes, Achiel Bevers
Brecht: Ludo Donckers
Bree: Jeroom Coenen, Albert Cornelissen: 
Brugge: Jeannine Aernoudt
Brussel: Rudi Vernimmen
Deinze: Bart en Kris Naessens-Corijn

Dordrecht (NL) T.E. Schoonheim
Drongen: Rudy Balcaen
Duffel: Jan en Maria Janssens-Cleirbaut
Edegem: Hilde Vandeweyer
Essen: Christophe Francken
Evergem: Frank Van Beselaere
Ganshoren: Jean-Pierre Coenen
Geel: Luc en Carine De Reu-Van Oeteren, 
Edgard en Monique Willems-Tissen
Gent: Leen Bouckaert, Jacky Soetaer,
Diane Dekeyser, Joke Anne
Haasdonk: Gerda De Gendt
Hamme: Francine De Smet
Herenthout: Edward Verlinden
Heverlee: Wim Van Der Smissen, Ruth Alen
Hove: Hugo Ceuleman
Ingelmunster: JanVandenberghe
Izegem: Lieven Van Astele
Jeuk: Frans Verwimp
Kalmthout: Peter Ooms, Luc Burghmans; 
Kampenhout: Leo en Maria Peeters-Claus
Kapellen: Marc Geerts
Keiem: Lucrese Van Doom
Knokke: Robert Crombez, Marc De Vos, 
Julien Deketelaere, Kurt Vandepitte
Koersel: familie Duijsters-Deelkens
Kortrijk: Luc en Ria Demey-Barbry
Lauwe: Ann Vlassenbroeck
Lebbeke: Pierre Van Engelgem
Lennik: Vera De Brueker, Margaretha De 
Geyndt
Leuven: Christina Van Moorsel,  
Valere Wouters, Isabelle De Ryck
Liedekerke: Kris Van Den Winckel
Lier: Andrea Grootaers, Martine De Henau
Lint: Marleen Verschoren
Lokeren: Paul Van Haute, Hans Meganck; 
Mariakerke: Wilfried en Margareta Ooghe-
Premereur
Mechelen: Bert Emons
Merksplas: Kristiaan Govers
Meulebeke: Johan Van Waes
Moorslede: Gerda Claus
Mortsel: Raymond Boudewijns
Muizen: Angelique De Grande
Nijlen: Gregory Vermeulen
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Oostende Andre Cocquyt 
Paal: Leonardus Vanhengel 
Peutie: Karl Deroover
Roeselare: Etienne Neirynck,  
Jozef Denolf
Scheldewindeke: Anne Pouques, 
Raoul en Marie Helene De Jonghe-De 
Wispelaere
Schelle: Hans Mus
Sint-Kruis Brugge: Bart Verhelle
Sint-Stevens-Woluwe:  
Jos Vangrunderbeek 
Sittard (NL): Alberto Costa Mallo
Strijpen: A. De Geyter
Tongeren: Stijn Melis
Waasmunster: Alois Carmeliet
Wervik: Maurice Couvreur
Westerlo: Patrick Van Den Brande, 
Frans Van Hoef
Willebroek: Julika Desseyn
Wilrijk-Antwerpen: Margareta Van 
Hoeck, Jan en Mieke Verellen-Maes
Wingene: Marc Otte
Zelzate: Guy Verhelst
Zoersel: Lut Panis
Zomergem: Steven Vyncke
Zottegem: Clebert Van Waeyenberge
Zwalm: Marleen De Loore
Zwevegem: Andre Vanhoutte
Zwevezele: Roland Penninck.
De lijst werd afgesloten op 20 februari. 
Een volgende lijst verschijnt in de 
volgende uitgaven van ¡Hola! en in De 
Pelgrim.

de campagne 2006 in los arcos

Traditioneel geven we bij het begin 
van het jaar een resumee van onze 
bedrijvigheden in de refugio Isaac 
Santiago in Los Arcos die we gerust 
“de onze” mogen noemen.
In 2006 ontvingen onze 14 teams 
hospitaleros tussen april en einde 
oktober 10 494 stappers en 573 
fietsers, samen 11 067 pelgrims. 

Dit betekent een gemiddelde 
dagbezetting van 51,71. Dit betekent 
ook dat we mogen stellen dat onze 
mensen ginder zeker niet naartoe 
zijn gegaan om eens lekker twee 
weekjes vakantie te nemen! Het 
was er elke dag hard werken van ’s 
morgens rond zeven uur tot ’s avonds 
22.30uur met hooguit 2 à 3 uurtjes 
vrij in de voormiddag. Tijdens deze 
zeven maanden volle bedrijvigheid 
kwamen 275 landgenoten over de 
vloer, waarvan 210 Vlamingen. In 
totaal kwamen pelgrims uit niet 
minder dan 58 nationaliteiten 
overnachten
Om de lezers te informeren waar al 
die vandaan komen, geven we in een 
volgende ¡HOLA! een lijstje met de 
nationaliteiten en het aantal pelgrims 
per land. We hebben het lijstje in 
belangrijkheid van aantal pelgrims 
van hoog naar laag ingedeeld:
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van 
de hospitaleros met 47 aanwezigen 
werd het werkjaar 2006 besproken 
en toegelicht. Na verwelkoming 
van de nieuwe gezichten werden de 
specifieke taken van de hospitaleros 
nog eens toegelicht waarna de 
planning voor het jaar 2007 werd 
vastgelegd. De verschillende teams 
van 2 man werden samengesteld en 
gezien Kristien Claeys, secretaresse, 
het grote werk vooraf al had gedaan 
kon deze klus tamelijk snel worden 
afgehandeld. De planning 2007 ziet 
eruit als volgt:

Periode + hospitaleros
01-04 tot 15-04-2007: Robert Van 

Ransbeek en Rosette Champagne 
16-04 tot 30-04-2007: Eddy David en 
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Dino Kesteloot
01-05 tot 15-05-2007: Gene Folley en 

Caroline Kerrebijn
16-05 tot 31-05-2007: Jan Eylenbosch en 

Marie-Josée Gijssels
01-06 tot 15-06-2007: Gilbert De Block en 

Lieve Van der Heyden
16-06 tot 30-06-2007: Eddy en Oswald 

Kyndt
01-07 tot 15-07-2007: Peter Aldelhof en 

Myriam Brusten
16-07 tot 31-07-2007: Albert Heremans 

en Paula Vandenbroeck
01-07 tot 15-08-2007: Frans Nauwelaers 

en René Vander Auwera
16-08 tot 31-08-2007: Koen Horemans en 

Annie Verbeeck
01-09 tot 15-09-2007: Rik Vertongen en 

Mia Theunissen
16-09 tot 30-09-2007: Johan Goovaerts 

en Regina Van Gaever
01/10 tot15/10/2007: Marc De Ryck en 

Ann François
16/10 tot 31/10/2007: Nand Meeuwis en 

Miet Van Duyse

compostelas 2006

Jan ANNE, (Steendorp), Ria ANTONISSEN 
(Edegem), Richard ASSELBERGHS 
(Duffel), Annie BAERT (Zwevegem), 
Antoon BLEYS (As), Mia BEULLENS 
(Vilvoorde), Angèle BOONS (Lille), 
Hugo BONNYNS (Aarschot), Roos 
BOSSUYT (Brugge), Jos BRAEKEN 
+ Fisterra (Deurne-Antwerpen), 
Roger BRAECKMAN (Destelbergen), 
Lieve BRUSSELLE (Turnhout), Glenn 
BUSCHBAUM (Duffel), Luc CABOOT 
(Erwetegem), Bernard CAMER-
LINCK (Wetteren), Bob CLAERBOUT 
(Brugge), Yves CLAES (Antwerpen), 
Kris CLAES (Kessel-Lo), Annie CLAEYS 

(Lichtervelde), Karel COENEN (Lint), 
Louis CONRADI (Ittervoort – NL.), 
Anne COPPENS, (Pollare), Wilfried 
CRAUWELS (Mechelen), Elisa CUSTERS 
(Bree), Werner DALEMANS (Schelle), 
Raf DAVID (Sint-Niklaas), Georges 
DE BLOCK (Diest), Mark DE BOECK 
(Lippelo), Luc DE BOLLE (Roosdaal), 
Sarah DE BOLLE (Roosdaal), Roland DE 
BRABANDER (Jabbeke), Goedele DE 
BRANDT (Wilrijk), Carina DE COCK 
(Ninove), Reinilde DE COCK (Bonheiden), 
Anne-Marie DECORTE (Antwerpen), 
Erna DE GEEST (Nieuwerkerken-Aalst), 
Marleen DEJAEGHER (Afsnee), Renée 
DELARUE + Fisterra (Schoten), Paul 
DE MAEYER (Ekeren), Claude DENYS 
(Harelbeke), Eddy DEPRE (Beernem), 
Bram DE RIDDER (Terneuzen NL), 
Paul DE ROOVER (Antwerpen), Nicole 
DESCHAMPS (Gullegem), Anneke 
DESCHAUX (Diepenbeek), Paul DE 
SCHRYVER (Nieuwerkerken-Aalst), Alfred 
DE VOEGHT (Duffel), Ilse DE WOLF 
(Aalst), Martina DIESSNER (Knesselare), 
Marleen DOX (Geel), Rik DUCATTEEUW 
(Kortrijk), Regis DUJARDIN (Sint-
Andries-Brugge), Graça DURAN (Lint), 
Luc EELEN + Fisterra + Muxia (Kessel-
Lo), Jean EYLENBOSCH (Gooik), Toon 
FIEUWS (Broechem), Jozef GEENTJENS 
(Poederlee), Albert GELDHOF (Evergem), 
Etienne GERRES (Wachtebeke), Dirk 
GOBERT (Brugge), Rudolf GOEMINNE 
(Blankenberge), Jozef GOOSSENS 
(Ekeren), Elke HAAGDORENS 
(Kapellen), Jenny HEREMANS, Albert 
HEREMANS (Tremelo), Carlos HOLVOET 
(Zwevegem), Joannes HUFKENS 
(Ekeren), Leo HUYSMANS (Olen), Noël 
JACOBS (Brussel), Lydia JANSSENS 
(Kasterlee), Paul JONÉ (Stabroek), 
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Marie-José JONGEN (Maastricht NL.), 
Pierre KELCHTERMANS (Bree), Dino 
KESTELOOT + Fisterra (Aalter), Job 
KLEINENDORST (Oud Beijerland NL.), 
Stefanie LATAIRE + Fisterra (Roeselare), 
Suzanna LEBACQ (Oostende), Augustin 
LEDUC (Muizen), Paul LOGGHE 
(Sint-Andries-Brugge), Frits LIJBAERT 
( ), Annick MALUMGRÉ (Diegem), 
Lea MARIS (Schepdaal), Jos MATHIJS, 
(Bree), Denise MATTHIJSSENS 
(Antwerpen), Berthold MEERS (Kessel-
Lo), Herman MERCKX (Vilvoorde), Willy 
MEULENBERGS + Fisterra (Berchem), 
Godelieve MOMMENS (Mechelen), 
Hub MOOREN (12de pelgrimstocht) 
(Bergen-Op-Zoom NL.), Hugo MORAEL 
(Kapellen), 
Lisette MYLLE (Nieuwpoort), Roger 
MUNGHEN (Stekene), Thierry NOLF 
(Oostende), Alfons NUYTS (Meerhout), 
Charles OPREGT (Borgerhout), Marc 
PATROUILLE (Brugge), Christiaan 
PEETERS (Kinrooi), Piet PISON (Eke), 
Steven PIQUEUR (Dendermonde), 
Daniel PLYSON (Nieuwpoort), Guido 
PRINCEN (Diepenbeek), Rob REYNTJENS 
(Zandhoven), Chantal RIBBENS + 
Fisterra + Muxia (Antwerpen), Monique 
ROBBE (Westrozebeke), Yvonne ROELOF 
(Brugge), Roger ROMBAUT (Hamme), 
Fernand RUYS (Tielrode), Willy SCHEIRS 
(Zandhoven), Fernand SCHEVENELS 
(Leuven), Willy SCHULLER (Brecht), 
Romain SERRU (Sint-Kruis Brugge), Guido 
SIMOENS (Sint-Michiels Brugge), Roger 
SINNAEVE (Lichtervelde), Jef SMETS 
(Kasterlee), Rita SMIS (Hertsberge), 
Francis SOUBRY (Bellegem), Dirk 
SPITAELS (Overijse), Wout SPITTAELS 
(Overijse), Marcel STANDAERT (Melle), 
André STRYBOS (Ledeberg), Nelly 

TEIRLINCK (Beernem), Hilaire VAN 
ACKER (Wondelgem), Monique VAN 
AEL (Oudenaarde), Alfons VAN ASSCHE 
(Sint-Amands), Eric VAN BENEDEN 
(Oudenaarde), Wilfried VAN BENEDEN 
(Oudenaarde), Pieter-Jan VAN BOMMEL 
(Waalre, NL), Leo VAN BRUSSEL 
(Antwerpen), Gilbert VAN DAMME 
(Lokeren), Reinhilde VAN DEN BERGH 
(Hoboken), Gilbert VANDENBERGHE 
(Gistel), Rodolf VAN DEN BORN ( ), 
Paula VANDENBROECK (Tremelo), 
Luc VANDEPERRE + Fisterra (Opdorp), 
Annemie VANDERSCHOOT (Kapellen), 
Lieve VANDERSTRAETEN (Deurne), 
Eveline VANDE WALLE (Oedelem), 
Ed VAN EEDEN (Bocholt), Mieke VAN 
GILS + Fisterra + Muxia (Kessel-Lo), 
Johan VAN GORP + Fisterra + Muxia 
(Kasterlee), Simone VAN HERZELE ( ), 
Jana VAN HOYWEGHEN (Steendorp), 
Paul VAN INGELGEM (Reet), Xavier VAN 
MOL (Edegem), Maria VAN MULLEM 
(Deurne), Lodewijk VAN NUETEN (Mol), 
Marie-Jeanne VANPARIJS (Hertsberge), 
Rosa VAN ROMPAEY ( ), Maria VAN 
WASSENHOVE (Blankenberge), Adriaan 
VAN WONTERGHEM (Knesselare), 
Etienne VAN WONTERGHEM (Beernem), 
Hendrik VAN WONTERGHEM 
(Knesselare), Johannes VAN 
WONTERGHEM (Knesselare), Linde VAN 
WONTERGHEM (Knesselare), Peter VAN 
WONTERGHEM (Knesselare), Guido 
VERDIEVEL + Fisterra (Diksmuide), 
Leo VEREECKE (Waarschoot), Geert 
VERHEGGE + Fisterra (Melle), Norbert 
VERHEYE (Tielt), Pia VERLEYE 
(Hertsberge), Marleen VERMEERSCH 
(Damme), Luc VERMEIR (Lippelo), Jos 
VERMEIREN + Fisterra (Meer), Raf 
VERMEIREN (Sint-Lenaarts), Maria 
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VERMEULEN (Tielrode), Norbert 
VINCKE (Gistel), Christine VYVEY 
(Oostende), Jeroom WELLEMANS 
(Schepdaal), Ward WILLEMS (Aalst), 
Carine WITTEWRONGEL + Fisterra 
(Aalter), Arlette WUYTTENS ( ), Luc 
WYFFELS (Gullegem).

Overnachtingen te Los Arcos in 2006
Land Tot. Land Tot. Land Tot.l

Spanje 4727 Japan 62 Guinee Bissau 3
Frankrijk 1551 Portugal 52 Schotland 3
Italië 944 Nieuw-Zeeland 37 Costa Rica 2
Duitsland 800 Mexico 34 IJsland 2
Canada 320 Noorwegen 28 Indonesië 2
België:
Vlaanderen 210
Wallonië 65

275 Argentinië 26 Rusland 2

Tsjechië 24 San Marino 2

Korea 23 Singapore 2

USA. 248 Zuid Afrika 22 Cyprus 1
Brazilië 238 Slovenië 21 Filippijnen 1
Groot-Brittan. 211 Uruguay 19 Ghana 1
Nederland 211 Puerto Rico 17 Guatemala 1
Hongarije 182 Slovakije 15 Litouwen 1
Australië 160 Israël 14 Luxemburg 1
Denemarken 149 Venezuela 12 Nicaragua 1
Ierland 149 Estland 9 Nieuw-

Caledonië
1

Zweden 100 Roemenië 5

Oostenrijk 95 Colombia 4 Servië 1
Zwitserland 95 Peru 4 Niet nader 

bepaald
12

Polen 72 Andorra 3
Finland 67 Griekenland 3 Alg. totaal 11067
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VOORDRACHT G. BODIFEE 
LENTEWANDELING 12-5-2007

Inschrijvingsformulier uiterlijk zaterdag 5-5-2007 te bezorgen bij

Toon en Mia Cornelis-Lanckriet, Patrijzenweg 19, 8200 Brugge

Naam en voornaam:...................................................................................................  

Straat en huisnummer: ..............................................................................................

Postcode en gemeente:  .............................................................................................

Lidnummer van het Vlaams Compostela Genootschap ....................................

schrijft in als volgt 

...…….  deelnemer(s) voor de hele dag: lezing, middagmaal, wandeling  

(€ 15)

……… deelnemer(s) voor de voordracht en het middagmaal (€ 11)

….…... deelnemer(s) voor het middagmaal en de wandeling  (€ 15)

……… deelnemer(s) enkel voor de wandeling (€ 4)

……… deelnemer(s) enkel voor de voordracht (leden gratis, niet-lid € 5)

Hij/zij schrijft …………. x  € ……….…=  € ………………..... over op rekening

nr…………………………………van het Vlaams Compostelagenootschap 

(binnenland 280-0562003-22

(buitenland IBAN BE 06 280 0562003 22 BIC: GEB A BE BB)

Datum en handtekening……………………………………………………………
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Lucette Verboven: Pelgrims onderweg: Spirituele ervaringen en gesprekken. 
Pelckmans, Kapellen, 2006, 240 p. isbn 9-0289-3957-1

Lucette Verboven studeerde Germaanse filologie aan de KU-
Leuven en werkte als programmamaker voor de KRO waar 
ze o.a. 4 jaar lang De wandeling presenteerde. Sindsdien 
richtte ze, samen met haar echtgenoot Gerard Bodifée, Huis 
voor filosofie op. Voor de KRO schreef ze het scenario van 
het docudrama Hildegard von Bingen, een productie tussen 
Nederland, België en Duitsland. In de TV-reeks Estafette 
(Canvas en KRO) voerde ze gesprekken met vooraanstaan-
de personen In Europa, Amerika en Azië. Deze interviews 
werden gebundeld in het boek Pelgrim in het leven. Nu is 
ze interviewster en programmamaker bij Het Braambos op 
Canvas. Omdat vele journalisten de mode hebben overge-
nomen te schimpen op godsdienst in het algemeen staat ze 
daar op eenzame hoogte...

Religie op TV
Dat is in België een jammerlijke zaak. Kenners noemen de Belgische zen-
ders de meest a-religieuze zenders van West-Europa. In de vergelijking met 
Nederland heeft dat vooral te maken met het omroepsysteem: men wordt lid 
van een zender, waarvoor men ook betaalt. De zendtijd wordt dan  toegekend 
in verhouding tot het aantal leden. En zo is de Evangelische Omroep (E.O.) 
de grootste. Door dit systeem krijgen we het merkwaardige fenomeen dat 
de katholieken in België minder uitzendtijd hebben dan de Boeddhistische 
gemeenschap in Nederland! Moslims hebben er een eigen omroep. In België 
spreken we over 1 (één) uur per 14 dagen. Met haar huidige programma, 
Wereldbeelden op Braambos is het dus een beetje vechten tegen de bier-
kaai: voorheen uitgezonden op zondag om 22 u is het nu verbannen naar 
23 u. Nooit wordt het, zoals de meeste TV- programma’s, aangekondigd in 
de loop van de avond of tijdens de vorige dagen. En toch beantwoordt de 
inhoud van het programma aan een behoefte: hoe is het anders te verklaren 
dat het boek Pelgrim in het leven   meermaals herdrukt werd en verkocht op 
meer dan 8000 eksemplaren alhoewel het nooit besproken werd in kranten 
of op radio en TV? Het stond verscheidene maanden bovenaan de bestsel-
lerlijst van De Standaard Boekhandel...

Een tweede boek: Pelgrims onderweg
Lucette Verboven zette haar internationale wandelingen verder en inter-
viewde opnieuw in verschillende kontinenten vooraanstaanden die getuig-
den over hun geloof. In de inleiding (door haar echtgenoot Gerard Bodifée) 
is het voor ons, pelgrims, al meteen raak:
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“Misschien is de titel van dit boek een pleonasme; pelgrims zijn altijd on-
derweg. Een pelgrim gaat zijn weg, vestigt zich nergens, komt nooit tot rust 
omdat hij voelt wat Augustinus gevoeld moet hebben: ‘Rusteloos blijft mijn 
hart, God, tot het rust vindt in u’. En toch - dit is paradoxaal - straalt juist 
een pelgrim rust uit. Hoe anders verloopt zijn tocht dan die van de toerist 
of de avonturier. Hoe rustgevend is het te vertoeven in het gezelschap van 
de pelgrim voor wie de reis een gebed betekent. De eindeloosheid van zijn 
weg brengt de Eindeloze dichterbij. Waarom haastig zijn? De pelgrim haast 
zich niet. Hij kuiert niet, hij rept zich niet. Hij gaat en gaat ...”
Pelgrims onderweg is de neerslag van 15 spirituele ervaringen en gesprek-
ken. Van Anselm Grün (Münsterschwarzach, Duitsland) tot Oecumenisch 
Patriarch Bartolomeos (Istanbul, Turkije), van Durre Ahmad (Lahore, 
Pakistan) tot Sebastian Paidanath (Kalady, Indië). Een te lange lijst om op te 
noemen. Onmogelijk om samen te vatten. En het zou het boek, de schrijfster 
én de geinterviewden onrecht aandoen enkele van de vele potloodonderstre-
pingen die je als lezer automatisch aanbrengt omdat je geraakt wordt door 
deze of gene ervaring of uitdrukking, uit hun verband hier te citeren. Dus 
blijft er maar één oplossing: snel toetreden tot de grote groep van 8000 ko-
pers van Pelgrim in het Leven, die niet zullen aarzelen om zich ook Pelgrims 
Onderweg aan te schaffen.

Herman Meuleman

Elisabeth Klose: Raum in der Herberge. Hospitaleria 
am Jakobsweg. Halle, Projekte Verlag, 2004, 178 p. 
isbn 3-937027-61-0

In Rabanal del Camino ontmoette ik op het middag-
uur een Duitse TV-journaliste die er als hospitalera 
werkzaam was: Elisabeth Klose. Ons gesprek was 
zeer kort want ik wou die namiddag nog een eindje 
verder stappen. Ze gaf me snel haar telefoonnummer 
want volgens haar berekening zou ze zelf in Santiago 
verblijven tegen de tijd dat ik daar zou toekomen. Ik 
moest haar dan bellen en haar absoluut ontmoeten, 
zo zei ze, want ze schreef een boek over pelgrims 
en hun motivaties. Maar éénmaal ter bestemming 
toegekomen was het me verder ontgaan en het 
gesprek vond nooit plaats. Bram uit Utrecht, die ik 
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op de camino leerde 
kennen en die haar 
eveneens ontmoette 
en sprak, gaf me nu, 
vier jaar later, haar 
boekje met de over-
duidelijke titel Plaats 
in de herberg, want 
dat is voor de meeste 
pelgrims die, jammer 
genoeg, in het hoog-
seizoen moeten stap-
pen de grootste zorg.

Het boekje is het (in 
gemakkelijk Duits ge-

schreven) verhaal van een vijftigjarige die haar TV-opdrachten en dus ook 
haar inkomsten drastisch ziet verminderen en dan maar beslist het roer 
om te gooien: een tocht naar Compostela moet helderheid brengen over de 
toekomst. Maar de tocht grijpt haar zo aan dat ze de weg iets wil teruggeven 
en ze keert weer als hospitalera, eerst in Azofra, dan in Mansilla de las Mulas 
en uiteindelijk in Rabanal del Camino, waardoor ze meer dan 1500 pelgrims 
‘inschreef ’ in de logboeken van de refugios. Haar verhaal heeft geen literaire 
noch andere pretenties maar leest niet alleen als een trein, het bevat heel 
wat wijsheden en doordenkers. Wie als hospitalero/a reeds dienstbaar was 
op de weg zal een schok van herkenning niet kunnen vermijden. Wie van 
plan was zich ooit aan te melden als vrijwilliger zal misschien nog even na-
denken alvorens aan de slag te gaan. Wie nooit onderweg was op de Camino 
zal meewarig glimlachen bij de gevoelens die loskomen onder pelgrims. Of 
bij de gedachte dat een vrouw die haar hele leven een werkster in huis had 
nu dag aan dag en onbezoldigd het slijk der pelgrims staat te vegen, blaren 
verzorgt, voeten masseert. Haar observaties van de pelgrims en de klas-
sering in categorieën zijn voorspelbaar: zij die na jarenlange voorbereiding 
eindelijk op stap gaan, versus diegenen die plots van de ene op de andere dag 
vertrekken, de fietsers versus de wandelaars, en de onvermijdelijke onheb-
belijkheden van deze of gene nationaliteit. Of over het jammerlijke vervagen 
van de grens tussen pelgrims en toeristen. Maar overduidelijk is dat wie zijn 
weg écht gaat de vijf zintuigen aangescherpt weet, vooral het zesde zintuig. 
Want de weg van het leven staat vol gele pijlen, maar we zien ze niet altijd.

Huib Mulders
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Willem J. Ouweneel: De vrouwe van de Camino: op weg naar 
Santiago de Compostela. Heerenveen, Barnabas, 2006, 447 p. 
isbn 90-8520-069-5. Prijs: 19.95 euro.

De meeste boeken die over de pelgrimage naar Compostela 
geschreven worden, zijn ofwel reisverhalen ofwel 
(kunst)historische of essayistische werken. Het gebeurt slechts 
zelden dat een auteur zich voor een roman laat inspireren 
door de pelgrimsroute naar Compostela. En als het een roman 
is, dan is het meestal een historische roman, zoals degene van 
Matilde Asensi die ik hier enkele nummers geleden mocht 
bespreken.
Daarom begon ik met een zekere verwachting aan de roman 
van Ouweneel. Immers, zowel de camino als ‘de vrouw’ 
zijn twee onderwerpen die me nauw aan het hart liggen! 
Bovendien schreef hij vanuit een evangelisch-protestantse 
achtergrond, terwijl zijn geloofsgenoten vanaf de zestiende eeuw eeuwen-
lang de katholieken beschimpt hadden met de ‘bijgelovige pelgrimage naar 
Jacobus’ niet bestaande graf te Compostela’. In feite vraag je je af: wat heeft 
een protestant te zoeken op onze ‘katholieke’ camino?
Ouweneel is wat je gerust een veelschrijver kan noemen, zijn bibliografie 
telt meer dan honderd boektitels, en dat blijkt ook uit zijn zogenaamde 
roman De vrouwe van de Camino. De aandachtige lezer zal zich de vraag 
stellen waarom ik spreek van een ‘zogenaamde’ roman. Omdat het mij op 
geen enkel moment emotioneel heeft kunnen overtuigen, om mee te leven 
met het hoofdpersonage, terwijl dat toch het essentiële is van een roman. 
Bovendien zijn de overige figuren eveneens van bordkarton, ze leven niet 
echt, ze roepen geen emoties op bij de lezer, hoezeer de schrijver ook zijn 
best probeert te doen.
Voor wie het boek toch graag wil lezen volgt hieronder een samenvatting. 
De hoofdfiguur is Theo, een dominee op jaren (rond de zestig, schat ik) die 
door zijn vrouw, kinderen én gemeente in de steek is gelaten en als therapie 
– op aanraden van een bevriende psychiater – een voettocht onderneemt 
van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Compostela, de klassieke camino francés 
dus. Reeds op de trein raakt hij onder de indruk van een pittige Oostenrijkse 
dame, Thérèse, die net als hij op weg blijkt naar Compostela en die hij on-
derweg nog regelmatig zal ontmoeten. Daarnaast zijn er nog enkele andere 
figuren, die hem elk een eigen facet van de pelgrimsroute laten zien: de 
gnosticus Frits, de ‘moderne heiden’ Alberto en de ‘bekeerde moslim’ Samir. 
Elk belichten ze een ander aspect van de camino, maar dit gebeurt op zo 
een schoolse en nadrukkelijke manier, dat je nauwelijks een geeuw kan on-
derdrukken. Bijwijlen lijkt het eerder een theologisch traktaat, waarbij Theo 
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– duidelijk een alter ego van de auteur – ook regelmatig zijn evangelische, 
rechtgelovige duit in het zakje doet.
In feite is het boek geschreven volgens het stramien van Dan Brown, een 
beetje esoterie, een beetje kritiek op het christendom, verpakt in een span-
nend verhaaltje. Maar het spannende verhaal heeft Ouweneel hier achter-
wege gelaten, er is geen enkele emotionele spanningsboog, behalve zijn ver-
liefdheid op de Oostenrijkse ex-non en katholiek pur sang Thérèse (what’s in 
a name, Theresia van Avila?). En de ‘weetjes’ dan, het zogezegde esoterische 
gehalte van het boek? Dat is enkel een herkauwen van wat Charpentier al in 
1971 publiceerde, zoals de graal, de voorhistorische stenen, de tempeliers, 
de achthoekige kerkjes, leylijnen, het Aquariustijdperk, de oermoeder, de 
islamitische restanten langs de pelgrimsweg (uiteraard zou je zeggen…), de 
gans (Montes de Oca), de sterrenweg (Estella, Compostela, Melkweg…), 
Karel de Grote… Maar jammer genoeg wordt geen enkel thema uitgediept, 
alleen maar even aangeraakt. Soms weet hij wel leuke weetjes te voorschijn 
te toveren, zoals het feit dat Pontius Pilatus uit Astorga afkomstig is.
Rest nog de vraag wie of wat de auteur bedoelt met de ‘vrouwe’ van de ca-
mino: is dit Onze-Lieve-Vrouw, zoals de vele Mariaheiligdommen langs de 
weg bewijzen? Is het Maria Magdalena, volgens gnostische ‘bronnen’ de maî-
tresse of zelfs de ‘vrouw’ van Jezus Christus? Of is het de pelgrim ‘Thérèse’, 
op wie Theo heimelijk verliefd is? Of is het zijn eigen vrouw, naar wie hij op 
het einde – blijkbaar zonder duidelijke reden – toch weer terugkeert? Of is 
het de heidense, prehistorische oer-moeder? Of een samensmelten van al 
deze figuren…
Bovendien lijdt de auteur aan een vreselijke kwaal om alles zo expliciet te 
moeten uitleggen. Bij elke plaatsnaam voegt hij een letterlijke Nederlandse 
vertaling, zich soms zelfs niet bewust van andere betekenissen. En telkens 
drinkt hij een café con leche, eet hij een bocadillo of een tortilla con queso… 
Alsof deze woorden de couleur locale van zijn verhaal moeten uitmaken. 
Het zijn wellicht de enige Spaanse woorden die hij over zijn lippen heeft 
gekregen…
En dan zijn er nog die talloze herhalingen en opsommingen, die je tot verve-
lens toe te lezen krijgt. Telkens dezelfde namen van medepelgrims die met 
Theo aan tafel gaan of met hem dezelfde slaapzaal in de herberg delen… En 
honderd keer dezelfde gevoelens benoemen. Een goed schrijver lost dit op 
door deze gevoelens te suggereren, niet door ze telkens te benoemen! Simon 
Carmiggelt schreef in een vorig leven ooit: ‘schrijven is schrappen’, maar dat 
is een les die duidelijk niet aan Ouweneel is besteed! In dezelfde periode 
herlas ik nog eens de roman ‘Twee vrouwen’ van Harry Mulisch, en dan weet 
je weer wat het verschil is tussen ‘literatuur’ en ‘schrijvelarij’.
Daarom, dames en heren, bespaar u de moeite, en lees dit boek niet!! Er zijn 
voldoende andere boeken die beter zijn!

Martin Kellens
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JACOBUS IN DE 
METROPOOL ANTWERPEN
Jacobalia in België, deel 3

De verering voor de apostel Jacobus in een 
havenstad als Antwerpen ligt natuurlijk voor 
de hand. Eerst en vooral is er de gotische 
Sint-Jakobskerk, die niet minder dan een 
twintigtal jacobalia herbergt. Maar ook in 
de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal en in de 
andere kerken van de metropool treffen wij 
regelmatig een afbeelding van onze geliefde 
apostel aan. Ten slotte zijn er de talrijke 
musea, waarin hij vereeuwigd is in beelden, 
schilderijen en drukwerk. En dan laten we 
de vele devotieprentjes die bijvoorbeeld in 
het Ruusbroecgenootschap (Ufsia) bewaard 
worden nog buiten beschouwing. Misschien 
kunnen deze nog eens aan bod komen in een 
afzonderlijke bijdrage? Wij geven de lezer 
hierbij alvast enige inspiratie voor een alter-
natieve wandeling door de Scheldestad. Ook 
nu hebben we waar mogelijk verwezen naar 
het werk van André Georges, Le pélerinage à 
Saint-Jacques de Compostelle en Belgique et 
le Nord de la France (Bruxelles, 1971).
Op onze vorige bijdragen kwamen al enkele 
reacties binnen met meldingen van onvol-
ledigheden of ‘vergeten’ Jacobussen in de 
provincie Antwerpen. Een overzicht van alle 
addenda et corrigenda zal op het einde van 
deze reeks verschijnen, met de namen van 
de aanbrengers ervan, ere wie ere toekomt. 
Ook nu nog kunnen lezers aanvullingen 
en verbeteringen kwijt bij ondergetekende 
(liefst via mail: houthalen@bibliotheek.be).

Antwerpen, Collegiale kerk van Sint-
Jakob
Gotische kerk, gebouwd tussen 1491 en 
1656. In 1413 werd hier een Sint-Jakobskapel 
met een herberg opgericht door Thomas 

Huyghman, buiten de toenmalige stadsmu-
ren. De kerk bezit een zeer rijk barok interi-
eur. (website: www.jacobus-antverpiae.be)
Idem: westerportaal met een stenen 
beeld van Jacobus door Josse Coen en Jan 
Smecaert, 1515.
Idem: hoofdaltaar met een marmeren beeld 
van Jacobus in extase. Een engel houdt zijn 
pelgrimsstaf diagonaal, terwijl het geheel 
rijk met schelpen versierd is. Gebeeldhouwd 
door Guillaume Kerricx en anderen, 1685, 
marmer. (Georges, pl. 110 en 111)
Idem: altaarlezenaar met een afbeelding van 
Jacobus, 1700-1750. – Messing, 35 cm hoog, 
42 cm breed.
Idem: kruisbeeld met in de voet een afbeel-
ding van Jacobus, 1700-1750. – Verguld hout, 
99 cm hoog.
Idem: reliekbeeld van de heilige Jacobus, 
met twee figuren aan zijn voeten, 1700-1750. 
– Verguld en verzilverd hout, 32 cm hoog.
Idem: relieksarcofaag van de heilige Jacobus 
met een borstbeeld van een heilige bisschop 
met daaronder een gekruiste bisschops- en 
pelgrimsstaf, 1791. – Zilver, 34 cm hoog. 
(Georges, pl. 113)
Idem: koorafsluiting, gebeeldhouwd door 
Sebastiaan Van den Eynde ca 1665, met een 
herinneringsopdracht voor Jacobus Bollaert 
en echtgenote Cornelia Alardi en met beel-
den van de heiligen Jacobus en Cornelia. 
– Marmer, 210 cm breed.
Idem: koorkap met een afbeelding van 
Jacobus, 1840-1860. – Geborduurde zijde.
Idem: dalmatiek met afbeeldingen van ver-
scheidene heiligen waaronder Jacobus de 
Meerdere, 1540-1560. – Geborduurd flu-
weel, 104 cm hoog, 110 cm breed.
Idem: dalmatiek met afbeeldingen van ver-
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scheidene heiligen waaronder eveneens 
Jacobus de Meerdere, 1540-1560. Deze dalma-
tiek is verwant met de vorige. – Geborduurd 
fluweel, 104 cm hoog, 110 cm breed.
Idem: paneelschilderij: Sint-Rochus in de ge-
vangenis. Achterkant: Sint-Jacobus als pel-
grim, die zittend een boek leest (Georges, 
pl. 56B)
Idem: epitaaf van Jacobus Edelheer en zijn 
echtgenote Elisabeth Lemens, met afbeel-
dingen van Jacobus en de heilige Elisabeth 
van Hongarije, door beeldhouwer Andries 
de Nole, 1657. – Marmer, 190 cm breed.
Idem: kerkmeesterstaf van de Broederschap 
van Jacobus de Meerdere, door de edelsmid 
Johannes Petrus Verschuylen, 1844. – Zilver, 
45 cm hoog. (Georges, pl. 142)

Idem: broederschaplijst van de kerkmeesters 
van Sint-Jakob, 1750-1800. – Hout, 210 cm 
hoog.
Idem: kerkklok, gegoten dor Andreas Louis 
Van den Gheyn uit Leuven, 1812. – Brons.
Idem: gedenkpenning van het Jubelfeest 
van de parochie van Sint-Jacobs, 1824-1874. 
– Metaal, 8,5 cm hoog, 5,6 cm breed.
Idem: preekstoel, gebeeldhouwd door 
Lodewijk Willemsens, 1675. – Eikenhout.
Idem: ontwerptekening voor verscheidene 
glasramen, onder meer één met een afbeel-
ding van Jacobus. Getekend door Eduard 
Dujardin, 1878-1879. – Krijt op papier.
Idem: vrijstaand beeld van Jacobus als 
pelgrim door Jan Claudius De Cock, ca 
1720-1730 (zie ook tekening in Museum 
Vleeshuis!). –  Marmer. (Georges, pl. 109)
Idem: beeld tegen muur van Jacobus als 
pelgrim, door Alfons Jozef Strymans e.a., 
1919-1922. – Steen.
Idem: drukplaat met een afbeelding van 
Santiago Matamoros, 1700-1750.
Idem: boekband van een Romeins Missaal, 
met een afbeelding van Santiago Matamoros 
door Johannes Petrus Verschuylen, 1629.

Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwkathedraal
Sluitsteen in het gewelf van de zuidelijke 
zijbeuk met een afbeelding van Jacobus die 
een pelgrimsstaf in zijn rechterhand houdt 
met daaraan een schelp. – Zandsteen, 1454-
1469.
Idem: tympaan van het zuidelijke portaal, met 
een afbeelding van Christus als Zaligmaker 
(met de wereldbol) vergezeld van zijn drie 
lievelingsapostelen, namelijk Johannes de 
Evangelist (met de kelk), Petrus (met de 
sleutel) en Jacobus (met zijn pelgrimsstaf ). 
Gebeeldhouwd in zandsteen, tussen 1475 en 
1500 en gerestaureerd in 1896-99.
Idem: biechtstoel, afkomstig van de Sint-
Michielsabdij te Antwerpen, met afbeeldin-
gen van de apostelen Filippus, Jacobus de 
Meerdere en Jacobus de Mindere. Eikenhout, 
1690-1710.

Sint-Jakob (Breviarium Mayer van den Bergh,  
ca.1500, fol. 489v)
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Idem: drieluik van de heilige Barbara achter 
het altaar van dezelfde heilige, geschilderd 
door J. B. Anthony in 1891. Olieverf op hout, 
164 cm hoog en 218 cm breed.
Idem: schilderij van de heilige Jacobus als 
pelgrim, 1591-1610. – Olieverf op hout, 145 
cm hoog.
Idem: Sint-Antoniuskapel, glasraam van 
Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige, 
1503. Met afbeeldingen van de schenkers, 
van de heiligen Jacobus, Andreas, Filippus, 
Jozef en Christus, alsook van de wapen-
schilden van verscheidene streken waarover 
zij heersten. – Glas-in-lood, 435 cm breed. 
(Georges, pl. 63)
Idem: glasraam in de noordelijke zijbeuk 
met de ‘afkondiging van het dogma van de 
onbevlekte ontvangenis in 1854’. Glasraam 
van glazenier E. Didron, 1873. – Breedte 
450 cm.
Idem: gulden Boek van de Broederschap van 
de Veertiendaagse Berechting. Bevat een 
miniatuurtekening van Santiago Matamoros 
door de kalligraaf Henri Casteels uit 1728. 
(Georges, pl. 181B)

Antwerpen, Bourgondische kapel (Lange 
Nieuwstraat, z.nr.)
Glasraam in koor met de afbeelding van 
Sint-Andreas en Sint-Jacobus, oorspron-
kelijk uit 1497, maar grondig gerestaureerd 
in 1884 door de glazenier August Stalins. 
Gebrandschilderd glas.

Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwkapel
Relieksarcofaag met een busteportret in 
profiel van Jacobus. Gebeeldhouwd en be-
schilderd hout, 1690-1710, 90 cm hoog.

Antwerpen, Sint-Andrieskerk,
Tochtportaal in eikenhout, bekroond met 
een medaillon met een afbeelding van 
Jacobus, met erachter twee gekruiste pel-
grimsstaven, elk met een kalebas. Eikenhout, 
1700-1750. (Georges, pl. 100)
Idem: beeld van Jacobus als pelgrim, verguld 
hout, 49 cm hoog, 1800-1850.

Idem: tekening van Jacobus als pelgrim in 
het broederschapsboek van de broederschap 
der 36 heiligen. Kalligrafie van I.F.A. von 
Bonn, 1763.

Antwerpen, Sint-Augustinuskerk
Zwik tussen de bogen en het hoofdgestel 
van de middenbeuk aan de zuidzijde met 
een afbeelding van Jacobus als pelgrim. 
Steen, gebeeldhouwd door Aert Coens, 1651. 
(Georges, pl. 105)

Antwerpen, kerk van de heilige Carolus 
Borromeus
Schilderij met de Heilige Jacobus als pelgrim, 
1839. Olieverf op doek, 200 cm breed.

Antwerpen, Sint-Eligiuskerk
Grafmonument van Constance Teichmann, 
gebeeldhouwd door Alois de Beule, 1908. 
Op het marmeren grafmonument zijn ver-
scheidene heiligen afgebeeld, waaronder ook 
Jacobus.

Antwerpen, Sint-Joriskerk
Drieluik, met als thema “Laat de kinderen 
tot mij komen”, geschilderd door Frans I 
Francken, 1590-1610. Naast Jezus zijn ook 
de apostelen Johannes en Jacobus afgebeeld. 
Olieverf op hout, 60 cm hoog en 141 cm 
breed.
Drieluik met de Zeven Werken van 
Barmhartigheid, geschilderd door Francken 
de Oude. Achterkant van een zijluik: Jacobus 
als pelgrim (Georges, pl. 56A)

Antwerpen, Sint-Pauluskerk
Biechtstoel in de noordelijke zijbeuk, met af-
beelding van Jacobus met Johannes de Doper 
en een engel en de dominicaanse heilige 
Jacobus van Venetië. Beeldhouwwerk door 
Pieter I Verbruggen, ca 1657-59. Eikenhout.

Antwerpen, Godshuis van Sint-Julianus
Bierpul in aardewerk met een afbeelding 
van Jacobus, toegeschreven aan Jacobus 
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Cockelet, 1751-1800. – Aardewerk met dek-
sel in tin, 17,5 cm hoog, 9,4 cm diameter.

Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Beeld van Jacobus als pelgrim, afkomstig uit 
Noord-Frankrijk, 1500-1510. Hout.
Idem: schilderij van Maria Salomé en haar 
familie, met onder meer haar zonen Jacobus 
en Johannes de Evangelist, ca 1520-1530. 
– Olieverf op paneel, 95 cm hoog en 66 cm 
breed.
Idem: schilderij van Madonna met kind, om-
ringd door engelen en de heiligen Filippus en 
Jacobus de Meerdere. Geschilderd in Italië, 
1350-1400. – Olieverf op paneel, 67 cm hoog 
en 38 cm breed.

Antwerpen, Museum Maagdenhuis
Voorzitterszaal: Portretschilderij van Jacob 
de Vergnies met zijn zonen, met Jacobus als 

pelgrim op de achtergrond, schilderij toe-
geschreven aan Frans Pourbus de Jongere, 
ca 1615. Afkomstig uit het Godshuis de 
Vergnies te Antwerpen. – Olieverf op hout, 
150,5 cm hoog, 47,5 cm breed. Linkerluik van 
een onbekende triptiek.
Idem: Van Der Meerezaal: glas-in-loodraam 
met een afbeelding van Jacobus met een mon-
nik voor hem geknield. – Gebrandschilderd 
glas met grisailletekening, 16de eeuw, 30,5 cm 
diameter, één van een reeks van acht.

Antwerpen, Museum Mayer-Van den 
Bergh
Aquarel op perkament met afbeelding van 
Jacobus boven een wapenschild. 18de eeuw. 
– 40 cm hoog, 25 cm breed.
Textiel met scènes uit het leven van Jacobus. 
– Textiel, 14de eeuw. (Georges, pl. 175)
Triptiek van de Slag bij Clavijo, met Santiago 
Matamoros centraal in het middenpaneel. 

Hoofdaltaar Sint-Jakobskerk Antwerpen (G. Kerricx, 1685)
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Olieverf op paneel, 16de eeuw. (Georges, 
pl. 193)

Antwerpen, Museum Plantijn – Moretus
Tekening van de Slag van Clavijo, getekend 
door P. Maes, 17de eeuw (Georges, pl. 188)

Antwerpen, Rockoxhuis
Keizerstraat, nr. 10-12, gebouwd in 1603 
door burgemeester Rockox. Tevoren stond 
hier een huis ‘Sint-Jakob’.
Beeld van Jacobus als pelgrim, hout, gepoly-
chromeerd, 15de eeuw, 58 cm hoog.

Antwerpen, Museum Vleeshuis
Reliekschrijn van Jacobus (borstbeeld), 18de 
eeuw. – Lindenhout, 22 cm hoog. (Georges, 
pl. 131)
Idem: pelgrimsinsigne, met links Jacobus 
als pelgrim en rechts de Duitse tweekop-
pige adelaar boven het symbool van de 
stad Antwerpen (twee handjes boven een 
stadsmuur), ca 1700. – Koper, 9,5 cm hoog, 
8 cm breed.
Idem: ontwerptekening voor de koorafslui-
ting van de Sint-Jakobskerk te Antwerpen, 
met beelden van de apostelen Filippus en 
Jacobus. Getekend door Jan Claudius De 
Cock in 1720. – Inkt op papier, 35 cm hoog 
x 27 cm breed
Idem: ontwerptekening voor de rechterhelft 
van de koorafsluiting van de Sint-Jakobskerk 
te Antwerpen, met beeld van de apostel 
Jacobus, ca 1720. – Inkt op papier. (is een 
gedeeltelijke variant op de vorige tekening).
Idem: ontwerptekening voor een binnendeur 
van kerk of kapel met lambrisering, met me-
daillon van Jacobus en andere versieringen. 
Getekend door Guillaume Ignace Kerricx, 
tussen 1690 en 1700. – Inkt op papier, 33 cm 
hoog en 42 cm breed.
Idem: beeld van Jacobus als apostel-pelgrim, 
19de eeuw. – Brons, verguld, 22 cm hoog.
Idem: Beeld van Jacobus als pelgrim, ca 
1500. – Eikenhout, beschilderd, 130 cm 
hoog. (Georges, pl. 33)

Huizen.
Sint-Jakobsmarkt , 
nr. 2: hoekhuis, 
café “In Sint-Jakob”. 
Hoekhuis uit 1600-
1650. Op de hoek-
pendant staat een in-
gebouwde zuil, waar-
op in de 19de eeuw 
een Jacobusbeeldje 
stond. Links van het 
huis is er een door-
gang naar de Sint-
Jakobskerk.
Sint-Jakobsmarkt nr. 
16-18: twee identie-
ke kopgevels uit de 
16de eeuw, genoemd 
“Sint-Jakob minor” 
(nr. 16) en “Sint-
Jakob maior” (nr. 18). 
Tussen nrs. 18 en 20 
is de zijingang van de 
Sint-Jakobskerk.
Braderijstraat nr. 
12-14-16: huis “Sint-
Jakob in Galissiën”, 
gebouwd in 1577.
Markgravestraat nr. 
6-7: diephuis van 
ca 1600, genoemd 
“Sint-Jakob”.

Martin Kellens

Sint-Jakob (ca 1500) (Antwerpen, 
Museum Vleeshuis) 
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Van 22 september 2006 tot 4 februari 2007 liep in het Gruuthusemuseum te 
Brugge een prachtige tentoonstelling over laatmiddeleeuwse insignes. Onze 
reporter Martin Kellens bezocht de tentoonstelling en las vol aandacht de 
tentoonstellingscatalogus. Hieronder zijn relaas.

De tentoonstelling: Geloof & Geluk: de middeleeuwse pin: laat u (n)iets op de 
mouw spelden
Met  het Gruuthusemuseum te Brugge, het stadspaleis van Lodewijk van 
Gruuthuuse, gelegen aan de Dijver, pal langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
met het bekende Madonna-met-Kind van Michelangelo, heb ik steeds een 
bijzondere band gehad. Is het omdat ik tijdens mijn eerste bezoek in 1977 
plots oog in oog stond met de Franse actrice Cathérine Deneuve? Of omdat 
zijn devies Plus est en vous (er zit meer in u) mij steeds heeft geïnspireerd, 
weliswaar getemperd door het motto van Jan van Eyck, Als ich can ? Wie 
zal het zeggen… Maar telkens ik in Brugge kwam, trok ik even langs het 
laatmiddeleeuwse stadspaleis, of over het romantische bruggetje aan de 
achterkant ervan, waar horden Japanners hun camera’s met nostalgische 
beelden volstouwen.
In 2006 werd de vaste collectie van het museum aan een grondige opknap-
beurt onderworpen, zodat ruimte en tijd vrijkwamen voor een tijdelijke ten-
toonstelling. Dit gaf de Brugse musea ook de mogelijkheid om uit te pakken 
met een omvangrijke collectie laatmiddeleeuwse insignes en pelgrimstekens, 
die ze in 2003 verworven hadden. En wie anders dan de specialist terzake, 
de Nijmeegse professor Jos Koldeweij, was de aangewezen man om van deze 
metalen spelden (de voorlopers van onze pins) een attractieve tentoonstel-
ling te maken.
In 2001 tekende hij al voor de tentoonstelling rond Jeroen Bosch in het 
Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam. En als toemaatje bij de 
tentoonstelling van de surrealistische en apocalyptische schilderijen was 
er toen al een verzameling insignes, waaruit bleek dat Bosch’ beeldentaal 
niet zo ongewoon was voor de late middeleeuwen. Maar nu waren de rol-
len omgekeerd: de schilderijen waren illustraties geworden bij de insignes 
en pelgrimstekens. In de kleine metalen speldjes gaat een miniatuurwereld 
schuil, die we nog maar nauwelijks kennen, zowel religieus en profaan, zowel 
devoot als obsceen, potsierlijk en erotisch.

Geloof en geluk, sieraad 
en devotie in de late 
middeleeuwen
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In 18 zalen, kamers, bijkeukens en opkamertjes van het gebouw werd een 
beeld opgehangen van de leefwereld en de mentaliteit van de 14de en 15de 
eeuw, de zogenaamde Bourgondische of late middeleeuwen, toen Brugge in 
het centrum van de toen bekende wereld stond. Bovendien werden de in-
signes telkens aangevuld met andere beeldende bronnen, zodat de bezoeker 
een globaal beeld van een tijdperk kreeg, maar telkens met de metalen in-
signes als vertrekpunt. Eigenaardig hoe een ganse mentale wereld schuilgaat 
in zoiets klein als een insigne. Deze metalen speldjes dienden niet alleen ter 
herkenning van de pelgrims, maar hadden ook een statusverhogend effect, 
zoals de stickers op een reiskoffer in de jaren zestig van de vorige eeuw, of de 
wapenschildjes op een wandelstok. Vanzelfsprekend was er toch wel een on-
derscheid tussen de insignes voor de rijkere klasse, die meestal van  verguld 
zilver of koper waren of met parels en edelstenen versierd, en deze van de 
gewone mensen, die veelal uit loodtin gegoten waren. Maar de iconografie 
was wel dezelfde. Ook hechtte men magische betekenis aan deze insignes, 
te vergelijken met het ‘heilig water’ uit Lourdes…

randactiviteiten

In het kader van de tentoonstelling werden ook allerlei randactiviteiten 
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georganiseerd, om zoveel mogelijk toeschouwers naar het Gruuthuse mu-
seum te lokken. Zo werden op vier achtereenvolgende zaterdagen speciale 
doelgroepen uitgenodigd, die gratis de tentoonstelling mochten bezoeken, 
met name mensen in uniform, mensen met een tatoeage, personen met een 
piercing en last but not least, op 9 december, pelgrims. Gelukkig kwam er 
nog een speciale mail op de redactie binnen, zodat ondergetekende op die 
bewuste zaterdag vierklauwens zijn jakobsschelp uit 1993 rond de nek hing 
en naar Brugge spoorde. Klokslag twee uur werden we er ontvangen door de 
verantwoordelijke van het museum, maar toen bleek dat ik de enige pelgrim 
was, bekromp mij toch een beetje plaatsvervangende schaamte. Waar waren 
de overige 1963 leden van ons genootschap? De rondleiding doorheen de 
tentoonstelling werd verzorgd door professor Jos Koldeweij zelf. Halverwege 
werden we verrast door een François Villon-achtig type, die ons, in middel-
eeuwse boevenkledij, het verhaal van de ‘losgemaakte gehangene’ vertelde, 
zoals het opgetekend staat in het 16de - eeuwse Antwerpse Liedboek. 
Nadien mocht ik mee met de Brugse fotograaf Paul Willaert, die een heuse 
portretfoto van mij tevoorschijn toverde, die dan een week later ook op de 
tentoonstelling te bewonderen was, naast soortgelijke portretten van een 
man in uniform, een koppel met tatoeages en een man met piercings. Daar 
hang je dan als brave pelgrim tussen ander hedendaags ‘geboefte’…
Maar intussen waren we terug op de tentoonstelling en was er nog een 
geanimeerd gesprek over bedevaarten, pelgrimages… met Sebastien De 
Fooz, de man die in 2005 te voet naar Jeruzalem was getrokken, en wiens 
boek ik in het vorige nummer van De Pelgrim lovend had gerecenseerd. 
Gelukkig bleek de man ook in het echt een aimabele en bescheiden persoon, 
net trouwens als Jos Koldeweij, die absoluut geen professorale allures à la 
Rik Torfs etaleerde. Kortom, ’s avonds ging een gelukkig man terug naar 
Limburg, met een schat aan indrukken over de late middeleeuwen in Brugge 
en omstreken.

de catalogus

De catalogus is zowel letterlijk als figuurlijk een sieraad, een juweeltje. De 
teksten van J. Koldeweij zijn zeer leesbaar en vlot geschreven, zodat we hem 
de enkele herhalingen of een klein foutje met gemak vergeven. Bovendien 
is het boek rijkelijk geïllustreerd, niet alleen met honderden insignes en 
pelgrimstekens, maar ook met schilderijen, tekeningen, beelden… die de 
insignes in hun dagelijkse context laten zien. Het boek is dus niet louter een 
catalogus van insignes en metalen tekens, maar ook een iconografie van deze 
insignes in de 15de en 16de eeuw.
De catalogus is net als de tentoonstelling opgebouwd uit 18 hoofdstukken, 
voor elke tentoonstellingskamer één hoofdstuk. Eerst komen de religieuze 
insignes aan bod: pelgrimstekens die de voorlopers waren van onze amulet-
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Tentoonstelling

ten of scapulieren. Speciale aandacht was er voor de figuur van Sint-Jacobus 
als ‘pelgrim naar zijn eigen graf ’. Hierbij werden de pelgrimstekens in ver-
band gebracht met allerlei jacobalia uit Brugge en omgeving, die samen een 
rijk geschakeerd beeld schetsen van de Jacobusdevotie in de late middeleeu-
wen. Daarnaast was er ruime aandacht voor pelgrimstekens uit Vlaamse de-
votieplaatsen, alsook voor verderaf gelegen buitenlandse bedevaartplaatsen, 
in alle windstreken. Ook minder bekende devotionalia 
als bedevaartsampullen of pelgrimsklokjes passeren 
de revue. Daarnaast komen ook profane insignes aan 
bod, zoals letterspeldjes (bv. de letter M, zowel van 
Maria als van minne!) of meer erotisch getinte afbeel-
dingen als fallusdieren en vulva’s, of vogels, draken, 
schaakborden…
Ook aan de materiële productiemethoden wordt aan-
dacht besteed, met name de gietmallen, die meestal 
in leisteen, maar ook wel eens in brons waren ver-
vaardigd. Tenslotte zijn er nog hoofdstukjes over de 
Jeruzalemkerk te Brugge, over de zogenaamde ‘beslo-
ten hofjes’, waarin soms verscheidene insignes samen 
voorkwamen, en over de geestelijke pelgrimage, of de 
bedevaart in gedachten.
En wie na dit alles nog steeds niet genoeg heeft 
van middeleeuwse insignes en metalen speldjes, kan 
steeds terecht op de website van Kunera, waarin alle 
vondsten van middeleeuwse insignes en ampullen 
geïnventariseerd worden.

praktisch

Jos Koldeweij, Geloof & Geluk: Sieraad en Devotie in 
Middeleeuws Vlaanderen. – Arnhem, Terra-Lannoo, 
2006. – 272 p.; ill. isbn: 90-5897-584-3. Prijs: 29,95 
euro. 
Van deze catalogus is er ook een Franstalige versie: isbn: 90-5897-585-0.
Geloof & Geluk onderweg: Pelgrimstekens en profane insignes. – Openbaar 
kunstbezit Vlaanderen (OKV), speciaal nummer, 2006. – 40 p.; ill. isbn: 90-
76099-70-7. Prijs: 5 euro.
websites: www.geloofengeluk.be , www.museabrugge.be, www.let.ru.nl/
ckd/kunera/

Martin Kellens
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De diverse Franse wijnstreken langs de pelgrimsroutes, 
leiden ongetwijfeld menig vrome pelgrim in bekoring. 
Zonder te willen zeggen dat pelgrims daar flessen 
knappen tot ze een kerktoren voor een tandenstoker 
aanzien, proeven waarschijnlijk velen zolang van dat 
druivensap tot ze wel eens meer ophebben dan alleen 
maar hun hoed. Of is het dan toch waar dat een pelgrim 
die nooit eens dronken was, geen brave pelgrim is?

het land van de champagne

Alle wegen leiden naar Compostela. Zeker in Frankrijk. 
Zo zag ook de champagnestreek in het verleden regelmatig pelgrims voor-
bijtrekken. Een van de routes die vaak gebruikt werd, liep door het gebied 
van de Montagne de Reims, de vallei van de Marne, de Côte des Blancs en 
een klein gebied tussen Bar-sur-Aube en Bar-sur-Seine. 
In functie van de wijnteelt zijn de grenzen van de Champagne thans bij wet 
en decreet vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de druivensoorten waaruit de 
champagne wordt bereid. De soorten die hiervoor in aanmerking komen 
zijn: pinot noir, chardonnay en pinot meunier. Zo verwierven ongeveer 290 
dorpen  het privilegie om de drank te bereiden die volgens Voltaire een 
schitterend beeld van Frankrijk tekent. Ook Madame de Pompadour – en 
die was nu precies niet lelijk - sprak daar vol lof over omdat volgens haar een 
vrouw die champagne drinkt alleen maar mooier wordt. En volgens de Britse 
marine zal een schip dat geen champagne dronk, bloed drinken. Maar uiter-
aard klinken er over deze streek ook minder vleiende woorden. Een zekere 
Michelet noemde het gebied dat de champagne voortbrengt misprijzend 
vuile, magere mergelgrond met een trieste zee van stoppelvelden. Maar laten 
we die uitspraak voor rekening van genoemde. Door zijn westelijke ligging 
zorgt het gebied voor koele winters, grillige lentes, vrij warme zomers en 
zonnige herfsten waardoor aan alle basisvereisten voor druiventeelt wordt 
voldaan. De bodem is bovendien rijk aan kalk. Het krijt in de ondergrond 
vormt dan weer een natuurlijke drainering. Misschien voegt dit krijt nog een 
eigen element toe aan de lichtheid en de fijnheid van de wijn.
Einde september, begin oktober gaan de druivenplukkers er aan het werk. 

Pelgrims langs  
’s Heren wijngaarden
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De trossen ondergaan een strenge controle waarbij een speciale schaar de 
onvolgroeide, misvormde en gekwetste druiven wegknipt. Daarna volgt een 
delicate bewerking nl. het persen. Het druivensap mag hierbij in geen geval 
de kleur van de schil aannemen. Vier ton druiven, in de streek un marc 
genoemd, resulteren in 2666 liter most die door een ingewikkeld procedé 
eerst wijn zullen worden. Dan beginnen de voorbereidingen voor de grote 
gisting, la cuvée. Hierbij worden driekwart 
wijn van zwarte druiven met een kwart 
wijn van witte druiven gemengd. Waarin 
dat precies bestaat is nu net het geheim van 
elk champagnehuis. Maar daarmee is de 
champagne nog niet klaar. Er is een tweede 
gisting nodig. Daarop volgen het ‘punten’, de 
flessen schuin en met de hals naar beneden 
plaatsen en gedurende zes weken elke dag 
één achtste draaien (remuer). Daarna moet 
het bezinksel eruit en wordt een kleine 
hoeveelheid likeur toegevoegd, waarvan 
het gehalte aan suiker de aard van de cham-
pagne zal bepalen. Nog een kurk, de fles 
muilkorven en de champagne is klaar.

wat helpt een vat champagne, als het niet 
gestoken wordt?

Pelgrims die doorheen dat moois en verhe-
meltestrelende trekken, zullen af en toe wel 
eens een klein snippertje van die feestwijn 
nemen zonder daarbij de bonen in het hoofd 
te krijgen. Zeker als ze een rustdag inlassen 
om met de kleine trein een champagnekel-
der te bezoeken en er van een degustatie 
kunnen meegenieten. Of als ze door Reims 
of Epernay of Hautvillers trekken en er niet 
alleen proeven van champagne maar even-
eens van de cultuur. Trouwens, aan Epernay, 
het vroegere Sparnacum, is nog een legende 
verbonden. Het is een legende die terug-
gaat naar de tijd van Clovis. Clovis had de 
gewoonte veroverde gebieden onder zijn 
officieren te verdelen en schonk Sparnacum 
aan een zekere Euloge. Maar op een mooie 

Glimlachende engel (Kathedraal van Reims, 
noordportaal, linkerzijde)
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dag viel Euloge in ongenade en werd ter dood veroordeeld. Dankzij de 
heilige Remigius, aartsbisschop van Reims, werd zijn leven gespaard. Uit 
dankbaarheid schonk hij Sparnacum aan Remigius. 
Later zijn Epernay en Reims elkaars rivalen geworden. In de 18de eeuw 
namelijk zag een snuggere Bertin de Rocheret uit Epernay dat champagne 
niet enkel diende om Bacchus te vieren maar ook om beurzen te vullen. 
Lakenhandelaars uit Reims hadden tijdens hun verre tochten immers niet 
alleen hun stoffen verhandeld maar ook met succes de champagne bekend 
gemaakt. Toen ontstond de groothandel in champagne waarvan in de 
Avenue de Champagne te Epernay nog enkele belangrijke namen overblijven 
zoals Moët et Chandon dat het huis Mercier opnam. In diezelfde straat is 
het champagnehuis Pol Roger gelegen, waar Winston Churchill kind aan 
huis was, evenals de hofleverancier van het Britse koningshuis, Périer-Jouet. 
In de kelder van Mercier ligt het grootste wijnvat van Frankrijk. Het heeft 
een inhoud van 200 000 flessen. Dat reusachtige wijnvat werd speciaal ter 
gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889 door Eugène Mercier 
gebouwd. Het moet een spektakel van je welste geweest zijn toen een span 
van 90 ossen er tien dagen over deed om het ding van Reims naar Parijs te 
vervoeren, of beter gezegd, te slepen.

hautvillers of de luchtBelletjes van dom pérignon

Aan het schilderachtige dorpje Hautvillers, op de zuidflank van de Montagne 
de Reims is de naam van Dom Pérignon verbonden. Hij werd in Sainte 
Menehould in 1683 geboren en trad in in de orde van de benedictijnen in de 
machtige abdij aldaar. Deze abdij was tevens een bedevaartsoord waar het 
beeld van de heilige Helena werd vereerd. Hij kreeg er meteen de job van kel-
dermeester, een job waarin hij zich lekker voelde omdat die hem als het ware 
op het lijf geschreven was. Hij was als een geboren meester in de oenologie 
en dat keldermeesterschap gaf hem de gelegenheid tot experimenteren. Hij 
zag onmiddellijk in dat er voordeel te halen was uit het laten bruisen van de 
champagne. En dit procedé werd later de méthode champenoise genoemd. 
Deze methode lijkt eerder eenvoudig maar is vrij delicaat. Ze vereist vak-
manschap en duurt verscheidene maanden. Het gaat erom te zorgen voor 
een tweede gisting, in een hermetisch gesloten fles waarin vooraf suiker aan 
het basisproduct (wijn) is toegevoegd. Hierbij is het belangrijk dat de bewer-
kingen bij constante temperatuur en vochtigheidsgraad uitgevoerd worden. 
Dom Pérignon overleed in 1615, hetzelfde jaar als Lodewijk XIV. Pelgrims 
die langs Hautvillers komen, zullen er nog enkele overblijfselen van de oude 
abdij zien. De abdij is immers meerdere keren platgebrand en verwoest. Er 
is nog een mooi voorportaal bewaard met in front het wapen van de abdij. 
Ook een deel van de kloostergang met klassieke bogen staat er nog evenals 
de in veel stijlen verbouwde kerk met het prachtig romaans portaal. In deze 
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kerk werd Dom Pérignon begraven. 
Zijn graf, onder een sombere steen, 
bleef bewaard.

conclusie

Le champagne en la Champagne zijn 
dankbare maar onuitputtelijke onder-
werpen. Elke bijdrage hieraan gewijd 
blijft dan ook onvolmaakt. Hopelijk 
vinden de pelgrims langs deze route 
toch even de tijd om er te ondervin-
den dat het in die streek goed tafelen 
is en om in de kathedraal van Reims de 
lachende engel en het glasraam waar-
op de champagne verheerlijkt wordt 
te bewonderen. Misschien komen 
sommigen langs Villedommange met 
zijn twaalfde-eeuwse ermitage, langs 
Mailly-Champagne, langs Verzenay 
met zijn windmolen of Verzy met zijn 
belvedère of langs Aÿ en nog zoveel 
andere plaatsen. Misschien zien som-
migen nog de oudere vrouwen met 
een speciale schaar in de hand en 
gebogen over manden vol met drui-
ven om er de onrijpe of beschadigde 
uit te knippen. Hopelijk bezorgen de 
champagnehuizen die de godendrank 
produceren onze pelgrims af en toe 
de nodige vitamines op weg naar 
Sint-Jakob.

Literatuur
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Beter een zeehond

Iddergem? Ik had er nooit van gehoord tot ik een boek van Herman 
Brusselmans las waarin hij beschrijft hoe een zekere Kronenburg vijf dagen 
per week vanuit Iddergem naar Brussel pendelt om er op het ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid zijn dagelijks brood te gaan verdienen. Tijdens de 
dagelijkse treinreis laat hij die Kronenburg verliefd worden. Toen ik het las, 
dacht ik dat Brusselmans zijn personage uit een fictieve locatie liet komen. 
Tot een heel ander inzicht kwam ik op een zondag in november 2006 
waarop ik met de familie Duyck uit, jawel, Iddergem, kennismaakte, niet 
ver van Denderleeuw. 
Johan en Conny wonen er met hun twee tieners Stéfanie en Dries in een ge-
restaureerde hoeve met een grote binnenkoer. Toen ik die zondag aan Johan 
de bemerking maakte dat op zijn binnenkoer een groot blafbeest thuishoort, 
antwoordde hij dat een zeehond  bij zijn familie beter op zijn plaats zou zijn. 
Daarmee was meteen duidelijk wat zijn hobby was. Ook zijn vrouw Conny 
en de beide kinderen die allen een stormvaste maag hebben, delen de hobby, 
het zeilen. Gelukkig is Johan leraar en dat beroep laat hem toe er regelmatig 
vanuit de thuishaven (de thuishaven van de boot althans) Nieuwpoort, voor 
kortere en langere tochten op uit te trekken. 
De familie Duyck besloot tijdens de zomervakantie van 2006 naar Compostela 
te pelgrimeren, een pelgrimstocht met Windekind, hun zeilboot, natuurlijk. 
Zij wilden zich tijdens hun tocht herbronnen, naar zingeving zoeken. 
Compostela was niet hun oorspronkelijke keuze. Eerst wilden ze noordelijk 
zeilen, naar Skandinavië, naar het rijk van de trollen. Maar, hoe zuidelijker 
de tocht, hoe meer kans op behoorlijk weer en dat is voor een zeiltocht toch 
belangrijk. Toen de kaart eens goed bekeken werd, merkten ze dat ze op 
een boogscheut (ja, wat betekent een tachtigtal kilometer als je reeds van 
Iddergem komt?) van Compostela voor anker zouden gaan. En toen was de 
beslissing vlug genomen. Eenmaal voor anker in La Coruña zou Johan langs 
de Camino Inglés naar Compostela stappen en Conny, Stéfanie en Dries 
zouden met de trein achterna reizen. 

wind in de zeilen van windekind

Na vijf maanden voorbereiding was het zover. Het was grote vakantie en 
zomer geworden, dus geschikte zeil- en pelgrimstijd. Zoals het voor gelovige 

OP PELGRIMSTOCHT  
MET EEN ZEILBOOT
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pelgrims past, begon ook de familie Duyck haar tocht met de pelgrimszegen. 
Die pelgrimszegen samen met hun eerste stempel kreeg ze op 3 juli 2006 in 
de O.-L.-Vrouwekerk in Nieuwpoort. Na de plechtigheid in de kerk staken 
ze van wal. Ze voeren het Kanaal over naar Groot-Brittannië, naar Dover, 
waar ze na tien uur varen aanlegden. Vanuit Dover vervolgden ze hun zee-
reis langs de zuidkust, o.a. langs Brighton, Cowes, Weymouth, Dartmooth 
om zo in Falmouth (Cornwall) te geraken. Onderweg kregen ze in die 
verschillende havens van de havenmeester een stempel. In tegenstelling tot 
andere pelgrims die stempels van verschillende kerken en refugio’s van on-
derweg kunnen tonen. De familie Duyck heeft weinig stempels van kerken, 
Nieuwpoort en Falmouth zijn de uitzonderingen die die regel bevestigen. 



��� De�Pelgrim

Onderweg ontmoetten ze geen andere pelgrims. Windekind was hun varend 
huis. Wel maakten ze tussen Dartmooth en Falmouth kennis met een walvis 
van zo’n twaalf meter lang. Of maakte de walvis met hen kennis? Gelukkig 
was dat ‘visje’ eerder een beetje nieuwsgierig en zwom het na een kleine 
inspectie al vlug langs hen verder en niet onder de zeilboot door. Zo’n beest 
kan immers makkelijk een zeilboot omgooien. Waarschijnlijk was het Sint-
Jakob, die tijdens zijn leven én na zijn dood ook op zee geweest is, die ook 
hier zijn pelgrims beschermde. Al zorgde hij niet altijd onmiddellijk voor 
mooi zeilweer. Zo waren ze verplicht in Falmouth tot 15 juli op  beter weer 
te wachten vooraleer ze aan de grote oversteek konden beginnen. 

koers zetten naar la coruña

Vanuit havensteden aan de Engelse zuidkust zetten van oudsher schepen 
met pelgrims koers naar La Coruña o.a. vanuit Plymouth en Southampton. 
Ook vanuit Ierse havens vertrokken pelgrims richting La Coruña waar de, 
uiteraard, Camino Inglés begon. La Coruña is de hoofdstad van de gelijkna-
mige provincie op een schiereiland in de Atlantische Oceaan. Ze bezit nog 
een vuurtoren uit de Fenicische tijd (Torre de Hercules) en veel beziens-
waardige kerken. Maar ook opvallende erkerachtige uithouwsels aan huizen 
in de oude binnenstad (miradores).
La Coruña neemt een belangrijke plaats in in de geschiedenis van de pel-
grimages naar Compostela. In de 15e eeuw was La Coruña, toen La Groyne 
geheten, reeds even druk als om het even welke hedendaagse ferryhaven. In 
mei 1456 telde de Engelse pelgrim William Wey er niet minder dan 84 sche-
pen. Natuurlijk hadden niet al die 84 schepen pelgrims aan boord maar hij 
schatte dat er op een paar dagen toch 500 pelgrims aan land kwamen. Voor 
de pelgrims uit Groot-Brittannië was de overtocht naar La Coruña destijds 
een relatief snelle reis (zo’n vier dagen), alhoewel verre van aangenaam. Vaak 
zelfs een ware nachtmerrie, vooral bij slecht weer. 
De familie Duyck lichtte in Falmouth (Cornwall) het anker op 15 juli. Tijdens 
de dag was Johan stuurman van dienst. . ’s Nachts nam Conny het roer over 
en werd kapitein van het schip. Er was gelukkig geen te drukke scheepvaart 
tijdens die driedaagse oversteek van 524 mijl. Een school nieuwsgierige maar 
vriendelijke dolfijnen zwom enige tijd mee en bracht afwisseling met allerlei 
buitelingen. Ook al was de zee niet altijd wiegend zoals de Vlaamse weiden 
in een lied over Vlaanderen, geen storm zwiepte Windekind heen en weer 
en de familie uit Iddergem ging veilig aan land in La Coruña.

camino inglés

Na de toch zware zeereis werd even gerust. Daarna verkoos Johan, geladen 
met een rugzak van 15kg, vanuit La Coruña, te voet richting Compostela 
te pelgrimeren. Conny en de kinderen Dries en Stéfanie opteerden voor de 
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trein. Nu is de Camino Inglés geen bijzonder lange route, maar wel lastig, 
omdat op veel plaatsen (bijna overal) wegwijzers ontbreken. In La Coruña 
staat weliswaar een wegwijzer richting Compostela maar verder... ? Nu wordt 
er tussen La Coruña en Compostela veel aan de wegen gewerkt en worden 
er ook nieuwe aangelegd. Omleidingen zijn dan nodig, wegwijzers worden 
in de verkeerde richting gedraaid of ontbreken gewoonweg. De streek is dun 
bevolkt, er zijn weinig pelgrims 
en zo geraakt de pelgrim, die 
toch voor de Camino Inglés kiest, 
makkelijk van het rechte pad. In 
de letterlijke betekenis dan toch. 
Johan kwam op het einde van 
de eerste dag in de refugio van 
Bruna aan. Op weg daarheen had 
hij slechts tweemaal een weg-
wijzer gezien en eenmaal een 
bron met drinkbaar water ge-
vonden. De tweede dag bereikte 
hij de stad van Sint-Jakob en 
vond er in een kazerne onderdak. 
Conny en de kinderen, die met 
de trein vanuit La Coruna reis-
den, vonden er Johan, zoals afge-
sproken, aan het standbeeld van 
Cervantes. Uiteraard vroegen ze 
er elk een Compostela aan  en die 
verkrijgen vergde wel een beetje 
welsprekendheid. Met een zeil-
boot reizen, dat is toch pure luxe 
en dan, Johan stapte geen 100 
km, de vereiste minimumafstand. 
Conny en de kinderen hadden helemaal niet gestapt. Er waren veel Spaanse, 
Franse en Engelse woorden nodig om duidelijk te maken dat de zeiltocht 
zonder bemanning ondernomen was, dat het geen luxejacht was maar dat 
ze er een harde reis hadden opzitten. Dus, geen tijd om op het dek te liggen 
luieren. En ja, er werden vier compostela’s afgeleverd. Toen was het einddoel 
bereikt. De terugreis verliep langs Sada, Bia de Sedeira, Ribadeo, Cudillo, 
La Rochelle, Ile de Ré, de golf van Morbihan en op 23 augustus 2006 legde 
de familie Duyck in Nieuwpoort vermoeid maar tevreden aan. Het doel had 
aan de sportieve prestatie een extra dimensie gegeven.

Mia Voordeckers

Camino Inglés
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Het ontstaan en de geschiedenis van de pelgrimstochten per schip zijn sterk 
verweven met de ontwikkeling van de handel. Pelgrims vervoeren per schip 
vereist niet alleen een hele organisatie maar ook heel wat praktische kennis. 
Zowel het ene als het andere vereisen het bestaan van min of meer stabiele 
verbindingen overzee. 
Vanuit het noorden komende zeelui hebben een belangrijke rol gespeeld in 
de ontsluiting van de Galicische rías voor het internationale zeevaartverkeer. 
Daarbij laat ik de Vikingen buiten beschouwing, die net als onze streken 
ook de havens van Galicië onveilig hebben gemaakt. Hun bijdrage was nu 
eenmaal niet bepaald positief en - gelukkig maar - tijdelijk. In de Historia 
Compostelana (de kroniek samengesteld in opdracht van Diego Gelmirez) 
wordt verteld hoe rond 1130 een Engels schip met een lading aan boord ter 
waarde van 22 000 goudmark bestemd voor Santiago wordt geplunderd. 
De kapers worden echter gevat en gestraft. In het kielzog van de Engelse 
kooplieden verschijnen ook ‘Lotarienses’ en waarschijnlijk gaat het hier om 
lakenhandelaars afkomstig uit Vlaanderen.
In 1147 vertrekt een expeditie van ongeveer tweehonderd vaartuigen af-
komstig uit Engeland, Vlaanderen en Lotharingen onder leiding van Arnold 
van Aarschot naar Portugal en bevrijdt er aan de zijde van de Portugese 
koning Lissabon van de Saracenen. Deze expeditie was een onderdeel van 
de Tweede Kruistocht en bij deze gelegenheid werd ook halt gehouden in 
Santiago.
De meest bekende handelsroute vanuit onze streken was die naar Bordeaux 
en Zuidoost-Frankrijk, een gebied dat zoals bekend toebehoorde aan de 
Engelse kroon. De kooplui uit Vlaanderen brachten daar hun laken aan de 
man en namen op hun terugreis wijn mee naar het noorden. Bedenk daar-
bij dat vanuit Engeland naar Vlaanderen veel wol werd verscheept en men 
krijgt het beeld van een  goed draaiende handel tussen drie regio’s die zich 
bovendien perfect leent tot vervoer van pelgrims naar het zuiden, richting 
Santiago of Jeruzalem.  
Er bestaan heel wat meldingen van georganiseerd vervoer van pelgrims 
in het Kanaal en de Golf van Biskaje. Als vertrekplaatsen wordt naast het 
Zwin ook Antwerpen opgegeven, Arnemuiden, Nieuwpoort en Sluis. Eerst 
werd het Kanaal overgestoken om vanaf Dover, Portsmouth of Plymouth 

De afvaart is 
geen lacheding
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‘Boeteschip’ geladen met pelgrims (Hals Burgnair, 1511)
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de zeereis definitief aan te vatten. 
Nieuwpoort was als pelgrimshaven 
vooral belangrijk tussen 1400 en 1550. 
Daarna nam Antwerpen deze rol over, 
vooral voor tochten naar Jeruzalem. 
Een zekere Dirk van Paschen bezat in 
deze stad een onderneming die gespe-
cialiseerd was in dergelijke tochten. De 
vaart naar Santiago schijnt in de loop 
van de 15de eeuw in handen gekomen te 
zijn van Zuid-Engelse schippers.

De landgenoot over wiens pelgrims-
tocht per schip we het best zijn in-
gelicht is ongetwijfeld Jan Taccoen, 
heer van Zillebeke en grootbaljuw van 
Komen. Hij maakte zijn reis in 1512 en 
stelde al zijn avonturen te boek, eerst 
in het Vlaams en later in het Frans, 
hetgeen hem naar eigen zeggen veel 
hoofdbrekens heeft gekost. Zijn reis 
verliep niet bepaald vlekkeloos. Het 
konvooi kwam onderweg in een storm 
terecht. Een van de drie schepen leed 
schipbreuk. Gelukkig voor hem zat hij 
op een van de twee andere. Deze kon-
den in Galicië niet aan land en voeren 
door tot in Lissabon. Daar zag Jan 
voor de eerste keer in zijn leven een 
olifant en kwam hij ook nog terecht op 
een slavenmarkt. Hij bereikte Santiago 
uiteindelijk over land. Daarna vertrok 
hij  te paard naar La Coruña, waar hij 
inscheepte. Na elf dagen was hij terug 
thuis. Zijn tocht had in totaal niet 
meer dan veertig dagen gekost.

De pelgrimstocht per schip was niet 
bepaald een pretje. Elke pelgrim meer leverde de schipper een mooi bedrag 
op en dus was de ruimte erg krap bemeten. Enkel wie veel geld bezat kon 
zich een scheepshut permitteren. De meerderheid kreeg op het dek een 
eigen ruimte die net voldoende groot  was om zich uitgestrekt neer te leg-

Zeeroutes naar Santiago
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gen. Om te beletten dat de kapitein al te veel zou besparen op het proviand 
dwong men hem in bepaalde havensteden om na aankomst de rest van de 
levensmiddelen overboord te kieperen. 
Daar kwam nog bij dat reizen over zee altijd gevaren inhield. De zeeschepen 
waren aanvankelijk niet geschikt om grote ladingen te vervoeren en om hun 
koers te bepalen waren ze volledig afhankelijk van de wind. Rond 1300 kwam 
daarin verandering. De zeeschepen kregen een dieper ruim en een brede 
romp waardoor ze hoger op het water lagen. Dankzij de introductie van het 
roer werden ze bovendien beter bestuurbaar. 
Dit alles nam echter niet weg dat wie per schip op pelgrimage vertrok altijd 
met een bang hart aan boord stapte. Er is een Engels gedicht bewaard waarin 
bijzonder levendig de omstandigheden worden beschreven waarin een 
dergelijke reis verliep. In zijn vertaling van het bekende boek van P. Barret 
en N. Gurgand heeft Jacques Fiews, die ook bij andere gelegenheden zijn 
kwaliteiten als vertaler heeft laten blijken,  enkele strofen van dit gedicht in 
het Nederlands omgezet:

De afvaart is geen lacheding
Voor wie naar Sint-Jacobus gaat,
Want velen zijn bedroefd als ’t uur
Waarop men ’t ruime sop kiest, slaat.

Neemt men de boot te Winchelsea
Of om het even waar men start,
In Bristol of in Sandwich, steeds 
Voelt men benauwnis in zijn hart.

Literatuur:
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Boven ons horen we gestommel, soms een lichte bonk. 
Het is kwart voor vijf in de morgen. Het gaat er nog 
stilletjes en voorzichtig aan toe. Maar nog geen vijftien 
minuten later  durven ze al iets luider praten. Om 
half zes is iedereen wakker en is het een getater van je 
welste. Wij blijven nog even versuft liggen. Tot opeens: 
kling-klong, kling-klong, kling-klong, kling-klong,… 
bouing, bouing, bouing, bouing, bouing bouing. Het is 
zes uur zegt de klokkentoren van de kerk. Voor ons is 
het opstaan en zaak om  de deur van de bici’s open te  
maken. De keuken ordenen, wat vragen beantwoor-
den van de pelgrims, afscheid nemen, buen camino, 

hasta luego en weg zijn ze. 
Om zeven uur gaan we boven eens kijken. Alles is zo goed als leeg. We 
beginnen te borstelen, plaatsen de bedden wat van de muur, kijken eens 
onder de matrassen, schudden de hoofdkussens op, vervangen de vuile kus-
senslopen en maken de vuilbakjes leeg. Ondertussen ordenen we verder de 
keuken. De trage pelgrims krijgen ineens vleugels als ze zien en horen dat 
er opgeruimd wordt. In de dormitorio is onze strategie dezelfde. Natuurlijk 
wensen we de pelgrims eerst buenos días. De dormitorio wordt nu onder 
handen genomen: eerst vegen en daarna kuisen met veel water en zeep. 
Ramen open, rolluiken omhoog, alles lekker fris. Vuilniszakken wegbrengen 
en om acht uur naar de panadería om pan integral con semas y por el fin 
de semana croissants, allemaal lekker vers. We ontbijten samen en dan  is 
het tijd om de koer te kuisen, het gras te sproeien, boompjes en bloemetjes 
water te geven en een babbeltje te doen met Gerardo  en Javier. Het is elf uur 
voor we het beseffen. Nog vlug de was ophangen, scheren en douchen, een 
magdalenatje achter de kiezen en even naar de supermercado in het dorp 
om yogur, fruta y agua. En soms kunnen we al eens een koffietje drinken in 
de bar. Terug naar de albergue, naar de wachtende pelgrims. We geven hen 
een fiche om in te vullen.
We laten ze binnen in de albergue zonder rugzak maar met credencial, ficha 
en dinero. We geven hen een bedje, beantwoorden hun vragen. “Dónde está 
el supermercado?” Ze zijn er al drie voorbij gelopen! Soms vragen ze ook 
naar de kerk. Dan zeg ik al eens dat ze erdoorheen gelopen zijn en dat is ook 

Een dag uit het leven 
van een hospitalero

(Tekening: B. Mendonk)
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bijna zo. “Dónde se puede comer bien, el menú del peregrino?” “En el pueblo 
hay todo”, antwoorden wij dan en wijzen hen de weg naar de comercios en 
el pueblo. Ondertussen is er grote drukte in de douches, de wasplaats en de 
keuken. Er wordt gewassen, gekookt, gegeten en getaterd. 
Om half vier ligt iedereen te rusten en is het zalig stil in de albergue. We 
horen enkel het geluid van de mussen en het zoemen van de vliegen. Af en 
toe komt er een pelgrimfietser langs om een sello of om een slaapplaats te 
vragen. Om vijf uur worden de eerste pelgrims wakker. Ze moeten hun ogen 
nog dichtknijpen voor het felle zonlicht maar na enkele minuten weten ze 
waar en wie ze zijn. Stilaan komt de albergue terug tot leven. Pelgrims dalen 
neer tot op de koer buiten waar het zalig is in de schaduw van de platanen. 
Ze spreken af voor la cena. “Cenaremos juntos. Preparemos alguna cosa 
ligera?” “A mi me parece bien.” Het menu is afgesproken en het wordt tijd 
om te gaan winkelen. Alles is in plastieken zakjes die nog kunnen gebruikt 
worden om te ritselen als er van alles in opgeborgen wordt. Geluidsvrije 
plastieken  zakjes is het gat in de markt op de camino. “Hay una misa?”  
vragen sommigen. “Si, hay misa”, zeggen we dan, “cada noche con bendición 
de los peregrinos”. Koken kunnen ze allemaal. ’s Avonds bij la cena vergeten 
ze zere voeten, schouders, blaren en verbrande kuiten. Het is gezellig op de 
koer en de avond brengt ook wat koelte mee. Het is al vlug tien uur en wij 
mogen de pelgrims zeggen dat het stilaan tijd is om de afwas te doen, tandjes 
te poetsen en naar  bedje te gaan, want morgen is er weeral een etapa voor 
jullie en ook voor ons.
Wonderwel begrijpen ze het en met verenigde krachten wordt alles opge-
ruimd en opgekuist. Buenas noches, hasta mañana y buen camino a todos. 
Oef, weer een dag met tevreden pelgrims en hospitaleros.

Albert Heremans en Paula Vandenbroeck, Tremelo

Albergue Isaac Santiago is de officiële naam van de refugio in Los Arcos, waar 
elk jaar van begin april tot eind oktober leden van ons genootschap instaan 
voor de opvang van pelgrims. Gedurende die periode zijn er ononderbroken 
twee hospitaleros actief, telkens voor een periode van veertien dagen. Los 
Arcos ligt tussen Estella en Logroño. Onze vrijwilligers weten het steeds te 
waarderen wanneer iemand van onze leden hen even komt groeten. Onze 
hospitalerowerking wordt geleid door Miet Van Duyse. De lijst van de hos-
pitaleros die in het komende seizoen actief zullen zijn, is te vinden op onze 
website.
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elzas 

Mont Sainte-Odile ligt in de Elzas, 
een prachtige landstreek die zich 
in het oosten van Frankrijk uit-
strekt van noord naar zuid over 
een afstand van ongeveer 200 
km en ongeveer 40 km van oost 
naar west, tussen de Vogezen tot 
aan de Rijn. De regio telt twee 
departementen: Haut-Rhin en 
Bas-Rhin. De meeste gemeenten 
hebben hier een Duitse naam net 
zoals de wijnen die er worden ge-
produceerd. De Gewürztraminer 
is er een voorbeeld van. 
Volgens de legende heeft de Ierse 
monnik, de Heilige Columbanus, 
in de 6de eeuw voor de kerste-
ning van de Elzas gezorgd. Later 
bracht de Reformatie er ook an-
dere ideeën binnen. Deze vonden 
vlug verspreiding, dankzij de vele 
drukkerijen die er waren geves-
tigd. Ze zorgden ervoor dat de 
Elzas een centrum van het hu-
manisme en het protestantisme 
werd. Zo had o.a. Gütenberg in 
Straatsburg een drukkerij. In de-
zelfde stad werd ook Calvijn als 
predikant van de Franse kerk 
aangesteld. Misschien bezochten sommige lezers ooit het protestantse kerk-
je van Kaisersberg. Hieraan is de naam van Albert Schweitzer (1875-1965) 
verbonden, de dokter die bekend werd door zijn werk in het Afrikaanse 
Lambarene waar hij de slaapziekte bestudeerde. Als zoon van de dominee 
bespeelde hij het orgel in het kerkje van Kaisersberg. Dat orgel staat er nog 

Mont Sainte-Odile
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steeds. Het katholieke karakter van de regio blijkt onder meer uit de tal-
rijke Sint-Jakobskerken (wel 53!) en de vele bedevaartsoorden. In een aantal 
kerken wordt nog steeds het simultaneum toegepast. Dit wil zeggen dat 
het kerkgebouw zowel gebruikt wordt voor katholieke als voor protestantse 
erediensten.

een Bewogen geschiedenis

De Elzas wordt doorgaans geassocieerd met gezellig gebouwde vakwerkhui-
zen en balkons vol bloemen. Toch is het goed om ook aandacht te hebben 
voor de bewogen geschiedenis die daarachter schuil gaat.
De Elzas was bewoond door de Kelten toen de Romeinen de streek ver-
overden. Tijdens deze bezetting werd de wijnbouw ingevoerd. Onder de 
Karolingers werd de Elzas een graafschap dat bij het verdrag van Verdun 
(843) aan keizer Lotharius I werd toegewezen. In 870, door het verdrag van 
Meerssen, kwam de Elzas bij het Germaanse rijk. Door de Westfaalse vrede 
komt de Elzas, behalve Mulhouse dat tot 1789 bij Zwitserland blijft, in 1648 
voor de eerste keer bij Frankrijk. Reeds enkele jaren voordien, omstreeks 
1630, was de Franse invloed er duidelijk geworden. De Franse Revolutie 
voltooide de annexatie. De Frans-Duitse Oorlog in 1870 betekende voor 
de Elzas aansluiting bij Duitsland die verschillende decennia zou duren. 
Die aansluiting betekende germanisering. Het Frans werd uit het openbaar 
leven verbannen. De Elzas was een deel van het Reichsland geworden. Met 
die aansluiting ging blijkbaar niet iedereen akkoord want ze zorgde ervoor 
dat naar schatting 158 000 Fransen de Elzas verlieten en naar Frankrijk en 
Algerije uitweken. Bismarck voerde de druk op en er ontstond een verzets-
beweging waarvan Odilia als beschermheilige fungeerde. Pas aan het einde 
van de Eerste Wereldoorlog werd de vroegere toestand hersteld. De Franse 
troepen trokken in november 1918 als bevrijders de Elzas binnen. De Elzas 
was opnieuw Frans. Maar niet voor lang. In de aanloop van de Tweede 
Wereldoorlog palmden de Duitsers het gebied opnieuw in. Er volgde een 
reeks maatregelen om de germanisering te bespoedigen. Zo was het de be-
woners verboden om nog Frans te praten. Zelfs het dragen van Franse kledij, 
zoals de alpinopet, was niet toegelaten. En zoals na de Eerste werd ook na de 
Tweede Wereldoorlog de toestand van vóór de Duitse annexatie hersteld. 
Sindsdien is er in Europa veel veranderd. Straatsburg, de hoofdstad van de 
Elzas, is thans een van de hoofdsteden van de Europese Unie, of, zoals Pierre 
Pflimlin, de toenmalige burgemeester van de stad in 1981 voor het Europese 
parlement verklaarde: Saint-Jacques-de-Compostelle était jadis un haut lieu 
de chrétienneté, Strasbourg doit être le haut lieu où l’on puisse sentir l’âme de 
la communauté européenne.
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het licht van de elzas

De patroonheilige van de Elzas is de heilige Odilia. Ze draagt deze titel 
sedert 1632. De Elzassers noemen haar la lumière de l’Alsace. Volgens het 
Romeinse martyrologium valt haar feestdag op 13 december, een feestdag die 
ze met Lucia moet delen. Ze wordt echter ook nog op andere dagen gevierd. 
De oudste biografische gegevens over Odilia zijn afkomstig uit een manus-
cript dat waarschijnlijk uit de 8ste eeuw dateert.Het wordt toegeschreven 
aan een monnik uit Hohwald, in de buurt van Hohenbourg. Hij vond zijn 

Het doopsel van Sint-Odilia
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inspiratie in lokale kronieken en mondelinge overlevering. Het manuscript 
werd diverse keren gekopieerd tot Jean Mabillon de tekst in de tweede helft 
van de 17de eeuw moderniseerde en opnam in zijn Acta Sanctorum Ordinis 
Sancti Benedicti.
Odilia was van adellijke afkomst. Haar vader Adalric was een Merovingische 
hertog. Haar moeder heette Bereswinde en was heel vroom. Ze werd in het 
jaar 657 geboren in het kasteel op de top van de Hohenbourg op de plaats 
waar ooit een Romeinse versterking was opgetrokken. Maar toen werd 
vastgesteld dat het nieuwe kindje blind was. En een blinde in de hertoge-
lijke familie, dat ging niet. Dat was een schande, een zichtbare straf. Adalric 
besloot dat het kind moest gedood worden. Bereswinde smeekte haar man 
om het leven van haar kind te sparen. Uiteindelijk bezweek hij voor haar 
smeekbede maar zijn blinde dochter moest en zou uit zijn leven verdwijnen. 
Men verklaarde dat de baby dood was maar in werkelijkheid vertrouwde 
men haar toe aan een voedster uit Palma, het huidige Baume-les-Dames. 
Dertien jaar later kreeg Erhard, de bisschop van Regensburg, in een ver-
schijning de opdracht naar Palma, Baume-les-Dames dus, te gaan om er 
een blind meisje te dopen en het de naam Odilia, wat dochter van het licht 
betekent, te geven. Zo gebeurde. Volgens de toenmalige gewoonte werd de 
dopelinge in het doopwater ondergedompeld en haar blinde ogen werden 
gezalfd. Daarop geschiedde het wonder. Odilia kon zien.
Omdat ze niet langer blind was, kon niets meer de terugkeer van Odilia 
naar het ouderlijk huis verhinderen. Maar dat was buiten haar vader Adalric 
gerekend. Een broer van Odilia, die als bemiddelaar fungeerde, moest  voor 
die bemiddeling zwaar boeten. Volgens sommige bronnen moest hij het 
zelfs met zijn leven betalen. Uiteindelijk werd Odilia aanvaard maar moest 
toch opnieuw zo vlug mogelijk verdwijnen en deze keer door uithuwelij-
king. Dat zorgde alweer voor problemen. Odilia wilde immers non worden. 
Daarom moest ze op de vlucht slaan. De legende vertelt hoe de vluchtende 
Odilia bijna door haar vader en zijn gevolg werd ingehaald maar zich kon 
verbergen in een rots die plots open ging en eens ze binnen was, terug dicht. 
Zodra Adalric voorbij was gelopen, ging de rots weer open en Odilia kon 
naar buiten.

Burcht wordt klooster

Maar, zoals het in een vrome legende past, mocht Odilia naar huis terug-
keren en zelfs op de huidige Mont Sainte-Odile, op de plaats van de burcht 
van Adalric en Bereswinde, haar klooster bouwen en een orde stichten. En 
zo gebeurde. Omstreeks 700 was het klooster voltooid. Het stond op de top 
van de berg, omringd door de heidense muur, le mur paien die dateert uit 
de 5de eeuw voor onze tijdrekening. Er waren meerdere kapellen opgericht 
o.a. de Kruiskapel waarin Adalric en Bereswinde begraven werden. Odilia, 



De�Pelgrim� ��

Pelgrimsoorden

die als stichteres ook de regel van haar orde opstelde, bepaalde dat het geen 
orde met extreme boetedoening mocht worden. Volgens de legende werd 
er in dat klooster met mate gegeten en met mate wijn gedronken. De orde 
groeide gestadig. Dat was niet te verbazen want de stichteres verrichtte re-
gelmatig wonderen. Elke dag kwamen bedelaars, blinden en zieken er eten 
en genezing zoeken. Het leven van Odilia nam  omstreeks het jaar 720 een 
einde. Haar dode lichaam verspreidde gedurende een hele week een geur 
van bloemen. Het nieuws van haar overlijden ging als een vuurtje rond. Van 
heinde en verre stroomden pelgrims toe. Er gebeurden wonderen. Ze werd 
vooral aanroepen voor oogkwalen. Gewoonlijk houdt ze in haar rechterhand 
de staf van abdis en in haar linkerhand een opengeslagen boek waarop twee 
ogen zijn afgebeeld.
 
Het klooster kende in de 12de eeuw zijn hoogtepunt. Toen schreef abdis 
Herrade von Landsberg, één van de tweeënveertig abdissen die na Odilia 
kwamen en gedurende dertig jaar deze functie vervulde, haar werk Hortus 
Deliciarum, waarin ze een poging deed om alle kennis van die tijd samen te 
vatten. Het origineel, dat in de bibliotheek van Straatsburg werd bewaard, 
verdween in een brand. Er bestaat gelukkig een kopie die gemaakt werd door 
een monnik uit Molsheim. 

mont sainte-odile vandaag 

De door Odilia gestichte orde heeft de berg verlaten na de brand van 1546. 
De Soeurs-de-la-Croix van Straatsburg hebben haar plaats ingenomen. De 
heilige berg blijft echter elk jaar pelgrims en toeristen aantrekken. Op de 
eerste zondag van juli en op 13 december is de toeloop telkens bijzonder 
groot. Sedert 1931 is er gedurige aanbidding waarbij Elzassers ononderbro-
ken elkaar afwisselen. De cultus van Odilia bestaat ook in Brisgau waar in 
de kapel Odilinstein de legende van de vlucht van Odilia herdacht wordt. 
Ze wordt ook vereerd in Regensburg, waar ze door bisschop Erhard gedoopt 
werd. Ook Parijs heeft een Sint-Odiliakerk. En deze opsomming is verre van 
volledig. Maar wie Odilia eer wil bewijzen trekke best naar de heilige berg. 
Het is immers de plek waarvan Lodewijk XIV beweerde dat ze het aards 
paradijs was en ik treed die mening bij.
 
Literatuur
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Noord-Frankrijk. Het is midden september, lekker warm, ik ben nu  twee 
weken onderweg en alles gaat goed. Ik ben, zoals de meeste pelgrims, een 
beetje te snel van start gegaan de eerste dagen maar nu heb ik mijn goed 
ritme gevonden. Alhoewel ik dat niet echt wil berekenen, want ik heb tijd 
genoeg, schat ik nog tachtig dagen te zullen lopen tot Santiago.
Ik wandel naast het Canal de l’Aisne à la Marne, en vind het grappig dat deze 
namen zo’n hoog kruiswoordraadselgehalte hebben: Frans departement, 
Franse rivier ...
Rond 12 uur wordt het echt heet, en ‘t wordt tijd dat ik mijn dagelijks mid-
dagplekje zoek. Bij voorkeur zal dit aan 4 criteria beantwoorden: 1. uit de 
wind, 2. in de zon, 3. zonder gezien te worden, maar 4. mét uitzicht. Maar 
plots valt mijn oog op een bordje naast het water: verboden te zwemmen. 
«Aha!» denk ik, dat is nog eens een goed idee! Er is niemand in de buurt van 
dit strookje  kanaal tussen twee  verlaten sluisjes en ik installeer me snel in 
het hoge gras achter de dijk. Het water is heerlijk en ik ben helemaal opge-
knapt nadat ik een paar baantjes getrokken heb, uiteraard in mijn flikker: 
Frankrijk is toch een libertijns land? Ik heb geen zwembroek mee en heb 
zeker geen zin om een natte onderbroek op mijn rugzak te moeten uitstallen. 
De zon prikkelt lekker op mijn natte huid terwijl ik, gezeten op mijn pon-
cho, een tomaat, een worteltje, en wat brood met een stukje kaas verorber. 
Doorgespoeld met een beetje water was dat een perfect pelgrimsmaal. Ik leg 
me lekker achterover en denk aan van alles en nog wat. Ik zou eigenlijk de 
sticker die mijn Friese vriend op zijn eendje geplakt had en die toepasselijk 
is op mijn stemming vandaag op mijn rugzak moeten kunnen plakken: «ik 
moet lekker niet naar kantoor!». En bij dergelijke lieve gedachten soes ik 
zachtjes in slaap.
Een zacht gebrom maakt me wakker. Terwijl ik nog wat lig te genieten tracht 
ik het geluid thuis te brengen. Het is niet het gepruttel van een boot op het 
kanaaltje waar overigens nog amper vrachtverkeer is. Het is geen motor van 
een tractor want die herken je van ver. En het jaagpad naast het kanaaltje 
is verboden voor alle verkeer. Kortom, ik kan het niet goed duiden en sta 
spontaan recht om eens rond te kijken. Het is een camionette van de gen-
darmes die op het jaagpad patrouilleert. Ze stoppen en stappen uit. Ik kan 
een glimlach niet onderdrukken: het zijn net de twee gendarmes uit de oude 
spotprentjes van Picha in de vroege uitgaven van Paris Match. Dat waren 

Opgedragen aan  
mijn pelgrimspas
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altijd een korte dikke en een lange smalle. En we mogen geen leedvermaak 
hebben met andermans lichamelijke kenmerken maar ze zien er helemaal 
uit zoals ik die zwart-wit cartoons zou ingekleurd hebben: de korte is een 
zwartharige met een stevige buik en een dito onderkin en de lange smalle is 
een rosse met sproeten. Ik schiet bijna in een lach. En plots realiseer ik me 
dat ik daar in het kniehoge gras sta, om met Herman Teirlinck te spreken, 
in «mijn blote verdoemenis». 
De gendarmes komen naar me toe want een naakte vent die in de wei beaat 
staat te glimlachen, dat breekt je dag. Ik scharrel rap naar mijn kleren want 
bloot tegen twee gewapenden geeft een raar gevoel. «Heren», zo begin ik, 
en ik wil een woordje uitleg geven. Ze snoeren me de mond: «papieren!». 
«Kijk heren, ik zal u vertellen waarom ik hier» probeer ik nog eens maar ze 
zijn onverbiddelijk en het klinkt nu al wat harder: «papieren!». Ik ben onder 
de indruk en zoek mijn papieren die ik uit veiligheid ergens onderaan mijn 
rugzak, ver weg gestoken had. Dat lange zoeken komt hen verdacht voor 
en ze kijken  aandachtig naar mijn identiteitskaart,  naar mij en terug naar 
mijn identiteitskaart. «Vals» stelt de kleinste vast. «Euh, pardon?» zeg ik 
nog. Maar ze maken me duidelijk dat ik mee moet naar het kantoor. Daar 
heb ik helemaal geen zin in en ik begin een beetje te protesteren. Ze leggen 
me uit dat de foto niet klopt. En plots begrijp ik het : op de foto sta ik afge-
beeld met  baard maar uitgerekend die morgen had ik na jaren mijn baard 
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afgeschoren. Om eens 
te kijken wat dat geeft: 
géén gezicht, die ballon-
nekeskop, daarin heeft 
mijn vrouw gelijk en ik 
was van plan mijn baard 
terug te laten staan. Ik 
leg het nogmaals uit en 
toon hen de bus scheer-
schuim, die overigens 
veel te zwaar weegt in 
mijn rugzak. Ik bied hen 
de bus aan want ik wil ze 
niet meer. Maar ze kij-
ken me aan alsof ik hen 
wil omkopen, met een 
bus scheerschuim. 
De sfeer wordt er niet 
beter op tussen ons en ik 
probeer eens goed na te 
denken. «De waarheid bevrijdt» zei Boeddha en dus begin ik naar waarheid 
bij het begin: «Heren, ik ben een pelgrim onderweg naar Compostela» en 
daar begint het plots te dagen in mijn hoofd want ik heb toch... een pelgrims-
pas! Ze bekijken dat document grondig, vergelijken mijn identiteitskaart 
met mijn naam in de pelgrimspas, bestuderen de stempels van parochies 
en van diensten voor toerisme waar ik langsliep, controleren zelfs de data 
die allemaal chronologisch kloppen en geven me tenslotte de absolutie. 
Ze mopperen nog wat van «goed voor één keer» en keren terug naar hun 
camionette. 
Ik trek verder en denk nog dikwijls die namiddag: dank u pelgrimspas!

Peregrinus anonymus



5�� De�Pelgrim

Dagboek

Nieuwjaar 1990: naar jaarlijkse gewoonte is gans de familie op deze eerste 
dag van het jaar opnieuw bijeen gekomen ten huize van de ‘stammoeder’, die 
in feite de schoonmoeder is van de pelgrims in spe: ondergetekende en Toon 
De Meester. Op deze bijeenkomst verklaarden wij plechtig dat wij samen 
op zaterdag 30 maart 1996 vanuit Kortrijk te voet zouden vertrekken naar 
Santiago de Compostela. Ons eerste boekje Frans in de middelbare school 
heette Pas à pas on va loin. Dat leek wel toepasselijk in dit geval.
Het nieuws werd eerder koel onthaald. Het was immers nog ver van ieders 
bed en er moest nog veel water naar de zee vloeien. Naarmate de middag 
vorderde en het niveau van de flessen likeur daalde, steeg het enthousiasme 
naar ongekende hoogten. De zeven broers van Toon wilden ook al mee tot 
over de grens om zich daar te vermeien in picon en schoon volk.
Gedurende zes jaar kabbelde het water verder naar de zee en gedurende 
diezelfde zes jaar werkten wij in alle rust en kalmte aan de voorbereidingen 
van onze pelgrimstocht. We stippelden onze weg uit. We namen heel wat 
literatuur door. We verzamelden documentatie over de romaanse kerkjes 
langs onze route. We kochten materiaal aan en begonnen te oefenen. 

Op vrijdag 29 maart 1996 was het zo ver. Om 19.30u verzamelden zich 
dezelfde families als zes jaar tevoren, samen met ongeveer driehonderd 
collega’s, vrienden, kennissen en buren, in de Sint-Elooiskerk te Kortrijk 
voor een sobere pelgrimsmis. Daarna was er een kleine afscheidsreceptie 
voorzien, maar het zaaltje bood slechts plaats aan 120 personen! We waren 
nog niet echt vertrokken of onze zorgvuldig opgestelde planning liep reeds 
in het honderd. Het zou ook de laatste keer niet zijn. De verraste en over-
enthousiaste pastoor had immers niet enkel de familie maar de hele aanwe-
zige goegemeente hartelijk uitgenodigd en wenste dat er wel iedere zondag 
evenveel volk aanwezig zou zijn in zijn kerk.
Een al even enthousiaste vriend chirurg liet midden het gebeuren weten dat 
de volgende driehonderd glazen voor hem waren. De geneesheer-directeur 
van het ziekenhuis waar ik werkte, nam de bedeling op zich van de brood-
jes met ‘heikees’ die als een wonderbare broodvermenigvuldiging werden 
verorberd. Le ciel c’est les autres.

Op zaterdag 30 maart namen we afscheid aan de voordeur. Oef!  We waren 
vertrokken! Moet ik jullie nu vertellen van het prachtige stapweer dat we 
mochten ondervinden? Hoe de eerste hagelbui neerviel terwijl we onder de 

Le ciel, c’est les autres
(zeer vrij naar J.P. Sartre)
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brug schuilden en ophield wanneer ons appeltje op was? Een eerste wonder 
onderweg! Of hoe we speciaal in een regenbui gingen wandelen langs de 
Loire, ergens tussen Beaugency en Blois, omdat het zolang geleden was dat 
we nog regen gezien hadden?
Of moet ik iets zeggen over de natuur? Hoe we het eerste graan zagen kie-
men en dagelijks de groei ervan konden volgen op onze tocht langs de ak-
kers doorheen Frankrijk? Of hoe we de koolzaadvelden geler en geler zagen 
worden? Of van die leeuwerik 
of die koekoek die ons elke dag 
scheen te volgen? Of van het 
steeds veranderende landschap: 
van de winderige Beauce tot 
de golvende Dordogne, van de 
Spaanse Meseta tot het groene 
Galicië?
Wellicht stellen jullie meer be-
lang in onze fysieke conditie. 
Hoe onze voet- en beenspieren 
alsmaar soepeler werden. Hoe 
de verwachte blaren en krampen 
achterwege bleven. Hoe perfect 
ons gastro-intestinaal systeem 
heeft gewerkt, zowel wat be-
treft de in- als de output. Of 
hoe anderzijds die rugzak toch 
bleef doorwegen, zelfs nadat we 
de helft van ons (niet-noodza-
kelijk) gerief in een vuilnisbak 
hadden achtergelaten. Of hoe 
de vermoeidheid plots toesloeg 
wanneer we zes kilometer waren 
omgelopen omdat een boer zijn 
ploeg door een aardeweg had 
gesleurd.
Misschien zijn jullie meer geïn-
teresseerd in cultuur? Wellicht 
staan jullie verstomd bij het zien van de unieke renaissance-glasramen (met 
onder andere de legende van de losgemaakte gehangene) in Cour-sur-Loire? 
Of de kapitelen in de vervallen abdijkerk van Aiguesville? Of staan jullie 
perplex van de architectuur van de Celles van Grandmontains? Of van de 
kathedraal van Burgos, of van de romano puro van de San Martínkerk van 
Fromista? 
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Neen, dat zijn allemaal zaken die u en wij weten en die we verwacht hadden. 
Al die juweeltjes: daar hebben we dia’s en foto’s van. Maar de mensen die we 
hebben ontmoet: dat is wat anders! Daarvan hebben we geen foto’s of dia’s. 
Maar zij zijn het die, na meer dan tien jaar, nog steeds in onze herinnering 
zijn blijven hangen. Hun gezichten, hun verhalen, maar vooral hun gastvrij-
heid zal ons immer bijblijven. Voor de pelgrim is de weg belangrijk. Voor 
het pelgrimeren zijn de mensen langs die weg onontbeerlijk! Over al onze 

ontmoetingen, over die gastvrijheid, zouden we 
een boek kunnen schrijven, maar dit boek zal er 
wel nooit komen, omdat het ons onoverkomelijk 
lijkt om de juiste sfeer in woorden te vatten. 
Daarbij komt nog dat de intense gevoelens van 
het ogenblik zelf, enkel door ‘gelijkgestemden’ 
zouden kunnen begrepen worden. Voor ande-
ren zullen die verhalen overkomen als naïef en 
kinderlijk en niet meer van deze tijd. Nochtans 
… .
Voor de lezers van dit tijdschrift durf ik toch 
een poging wagen om zo’n fait divers te vertel-

len. We hadden slecht geslapen wegens pijn in de bovenarm. Bovendien 
hadden we een etappe van 22 kilometer in het vooruitzicht. Ons moreel 
stond bijna op nul. Ook bij Toon. Want het ontbijt was ook niet veel zaaks 
geweest. Bovendien lag het eerstvolgende  café tien kilometer verder. Rond 
de middag komen we aan in het dorpje O. We rusten wat in het lentezon-
netje aan de kerk. Achter de kerk staat een oude boerderij. Aan het venster 
zit een slapende, gepensioneerde boer. We kloppen aan en vragen of we 
ergens in het dorp koffie kunnen krijgen. “Entrez!” zegt hij en hij roept zijn 
zoon die onmiddellijk een verse kan koffie maakt, met de mededeling dat 
we er niet te veel moeten van drinken, aangezien zijn vrouw dadelijk thuis 
komt. Iets na twaalf arriveert er een spichtige, hyperkinetische dame en in 
de loop van een uur serveert ze ons: een pizza als entree, een ferm biefstuk 
met erwtjes en boontjes, kaas, fruit en opnieuw versgezette koffie. Daarna 
vertrekt mevrouw onmiddellijk terug naar haar werk als medische secreta-
resse in de naburige stad! Ons moreel is intussen flink gestegen, wanneer 
we gezwind naar B. vertrekken. Enkel onze wandelstokken, die we aan het 
kerkje achtergelaten hadden, waren verdwenen. Kinderen zijn overal ter 
wereld in hetzelfde geïnteresseerd: een stok, een keitje, een vlinder: voor 
hen zijn het wonderen. 
In dit stadje wisten we van het bestaan af van een chambre d’hôtes, maar die 
was deze avond volzet. Dan maar naar de mairie. De jonge burgemeester 
verstopt zich achter wetten en reglementen en stuurt ons vriendelijk door. 
De moraal zakt lichtjes maar is nog hoog genoeg om wat verderop een slaap-
plaats te zoeken. Net voor het buitengaan deemsteren voor ons de akkers 

(Tekening: B. Mendonk)
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weg. Ginder heel ver weg worden lichtjes aangestoken en onverwacht op een 
berm naast een woonhuis met erf en schuren duikt een enorme boer op. Hij 
heeft van die ondeugende lichtjes in zijn ogen en slaat ons glimlachend - of 
was het uitlachend? – gade. 
“En waarheen stappen de heren?” Waarop wij omstandig ons pelgrimsver-
haal uit de doeken doen. “Santiago is nog ver weg. Jullie zouden vanavond 
beter hier overnachten.” Waarop hij zijn zoon roept (ook al van het monu-
mentale type) om onmiddellijk de koeienstal in orde te brengen voor de twee 
havelozen. Voor onze verbaasde ogen worden dekzeilen op de grond gelegd. 
Er wordt een straallamp aangesloten en een tafeltje klaargezet. “Le bureau”, 
klinkt het. Tegen ons brult hij dat we ons moeten installeren en dat hij ons 
om acht uur zal komen halen. “Vous dinez ici!”. Punt. Weg. 
Het menu ziet eruit als volgt: tomatensoep, omelet met gebakken aardappe-
len, een roomvinaigrettesaus en salade, cake, pudding en koffie met vodka. 
Na dit pelgrimonwaardige avondmaal werd er nog aangenaam nagebabbeld. 
Om elf uur vallen we als twee verzadigde baby’s in het hooi in slaap, enkel 
gestoord door de aangename geluiden van de koeien en kalveren, de kippen 
en de hanen, de duiven en de mussen.
Volledig in de logica der dingen ontbijten we samen met deze fantastische 
mensen. Wanneer we klaar staan om te vertrekken, komt hij voor ons staan 
met zijn handen op de rug. Enigszins ontroerd geeft hij ons elk nog een pakje 
dadels voor de komende honger. Tien minuten later staat zijn zoon naast 
ons met zakdoekjes want hij heeft gemerkt dat Toon met een snotneus zit. 
Bij het afscheid krijgen we nog het adres van een vriend als volgend con-
tactadres. Ongelooflijke mensen! Le ciel c’est les autres!

Ook dit is een van de paradoxen van het pelgrimeren. Na zo’n dag hadden 
we nooit het gevoel van de mensen geprofiteerd te hebben. Integendeel, we 
konden hen ook iets teruggeven. Het klinkt ouderwets: ons geluk, niet onze 
carrière, niet onze welstand kwam tot bloei bij onze gastheren en  -vrouwen. 
We mochten ervaren dat mensen zich gelukkig achten te mogen ingaan op 
ons aanbod tot medemenselijkheid, zonder vragen, zonder dwang of ver-
plichting. Zo word je teruggeroepen tot je naakte zelf. Le ciel c’est l’autre!
Pelgrimeren is ‘al goeddoende rondgaan’ en dus: ‘wie goed doet, goed ont-
moet’. Dat is voor een pelgrim een feitelijkheid die gaandeweg de dagelijkse 
struggle for life binnenin overwint en de agressie, die eigen is aan onze 
maatschappij vol overvloed, beschaamt. 
Voor veel familieleden en vrienden, maar uiteraard niet voor ons, was de 
grootste paradox echter dat we vier maanden lang niet enkel als schoon-
broers maar ook als blijvende pelgrim-broers naar elkaar toe waren ge-
groeid. Het houdt niet op! Le ciel c’est l’autre! 

Guido Camelbeke
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Een maand na het afsluiten van 
het Rembrandtjaar verwisselde 
op 25 januari 2007 bij Sotheby’s 
in New York een werk van 
Rembrandt van eigenaar dat de 
apostel Sint-Jakob voorstelt. Zelfs 
indien het Vlaams Genootschap 
geïnteresseerd was, maakten 
toch we weinig kans, aangezien 
de koper bereid was liefst 25,8 
miljoen dollar ervoor neer te tel-
len, nauwelijks iets minder dan 
de hoogste prijs die ooit voor een 
doek van Rembrandt is betaald 
(het portret van een vrouw van 
62 jaar, dat in 2000 verkocht 
werd voor 28,7 miljoen dollar). 
Rembrandt schilderde het werk 
in 1661, acht jaar voor zijn dood. 
In dezelfde periode schilderde hij 
een hele reeks apostelfiguren en 
evangelisten. Kenmerkend voor 
dit portret is dat de apostel in 
profiel is afgebeeld, wat zeer on-
gewoon is voor Rembrandt. De 

handen en het gezicht zijn zeer expressief, zoals we dat van de grootmeester 
kunnen verwachten. Maar de schilder hanteerde hier niet de zachte en glad-
de techniek die blijkt uit vele andere portretten van zijn hand. Rembrandt 
heeft Sint-Jakob uitgebeeld als een pelgrim die in gebed verzonken is. Hij 
heeft zijn staf en zijn pelgrimshoed afgelegd. Hij draagt een schoudermantel 
die met grote knopen aan de kraag van zijn mantel is vastgemaakt.

DA

Eenmaal, andermaal …


