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Het eerste woord

De weg kwijt

Tijdens een van mijn Jakobstochten liep ik langs de GR 65, het wandelpad 
dat het spoor volgt van de route van Le Puy. Zoals iedere GR-stapper had 
ik na enkele dagen begrepen dat de logica van de padenmakers niet over-
eenkomt met die van de Jakobsganger. Ik begon dus vrijer om te gaan met 
de route zoals die bewegwijzerd was en met behulp van de kaartjes in de 
topogids probeerde ik steeds een kortere variante te zoeken. Dat was me al 
een aantal keren prachtig gelukt en even buiten Moissac, waar de Tarn in 
de Garonne uitmondt, zou zich, zo dacht ik toen ik het kaartje bekeek, een 
buitenkans voordoen: langs de Tarn liep een drukke weg en spoorweg. Op 
de kaart stond een brug getekend die over de spoorweg aansluiting gaf op de 
weg. In plaats van die weg te kiezen ging mijn voorkeur uit naar het smalle 
paadje tussen de spoorweg en de rivier in. Anderhalf uur later kwam ik bij 
de brug aan en zag dat die vier meter boven mijn hoofd over het pad en 
de spoorweg doorliep. In tegenstelling tot wat ik had gedacht, was er geen 
enkele mogelijkheid om vanop het paadje op de brug te komen. Er zat dus 
niets anders op dan terug keren en de andere weg te nemen. 

Zoiets overkomt een langeafstandswandelaar wel vaker. We sakkeren dan 
meestal wat en, eenmaal gekalmeerd, gaan we op zoek naar een oplossing. 
Om dergelijke tegenslagen te voorkomen bestaan vele middelen. Alles be-
gint uiteraard bij de voorbereiding van de tocht. We schaffen ons degelijk 
kaartmateriaal aan en kopen de laatst bijgewerkte reisgids. Eenmaal op pad, 
wordt de informatie die we hierin vinden nog eens aangevuld met de beweg-
wijzering. Telkens we op onze route een rood-wit rechthoekje ontmoeten 
of een gele pijl wordt bevestigd dat we op de goede weg zitten, dat we niet 
verloren gelopen zijn. 
Bij al die hulpmiddelen heeft zich onlangs een toestel gevoegd dat alle 
kaarten en gidsen naar de prullenmand verwijst, namelijk de GPS voor wan-
delaars. Je laadt je tocht in op je GPS. Dat doe je vanop het internet, waar 
altijd de meest recente versie van de tocht beschikbaar is. Eenmaal op pad 
hoef je niets anders te doen dan je toestel voor je uit te houden. De route 
die je moet volgen wordt op het schermpje aangegeven en verschuift mee 
met de snelheid waarmee je stapt. Hoog in de lucht volgt een satelliet met 
een arendsblik je stappen en bij de minste afwijking van het te volgen pad 
verschijnt je afwijkende positie op het schermpje en word je ogenblikkelijk 
getoond langs welke weg je weer kan aansluiten op je route.
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Deze uitvinding is werkelijk spectaculair! De wandelweg moet niet langer 
op het terrein worden aangeduid. Dit betekent dus het einde van allerlei 
geslaagde en minder geslaagde systemen van bewegwijzering, van het ge-
klieder met verf en van markeringen die aangebracht worden en daarna weer 
uitgewist of vervangen. Je bagage wordt bovendien een stuk lichter, je hoeft 
alleen je GPS mee te nemen. In de beschrijving van dit toestel die ik las op 
internet, merkte een wandelaar enthousiast het volgende op: ‘Zou ik jaren 
geleden tijdens mijn wandeling in Sauerland een GPS bij me gehad hebben, 
dan zou ik beslist niet verdwaald zijn’. 

Die opmerking wekte bij mij de herinnering op aan die onfortuinlijke dag 
langs de GR 65 waarmee ik dit stukje begon. Geen enkele pelgrim zou zich in 
de jaren 80, toen Jakobswegen stilaan opnieuw bekendheid kregen, hebben 
kunnen voorstellen dat het mogelijk zou worden om zich op deze manier 
te oriënteren. Sommige meer poëtisch aangelegde lezers zullen misschien 
opmerken dat met de komst van de GPS voor Santiagogangers, de sterren 
van de Melkweg, die de pelgrim vroeger de richting aanwezen, plaats hebben 
gemaakt voor satellieten en dat de pelgrim zich dus opnieuw vanuit de hemel 
zijn pad laat aanwijzen. We kunnen dus met dit nieuwste technologische 
snufje op het eerste gezicht alleen maar blij zijn. Nooit meer verloren lopen, 
is dat niet het einde van wat een pelgrim ooit zou kunnen dromen? De vraag 
is echter of we dat echt willen.
Daarom loont het misschien de moeite om even stil te staan bij de verschil-
lende soorten van verloren lopen. Verdwaald ben je alleen wanneer je echt 
niet meer weet waar je bent. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor. Ik wil er 
terloops wel even op wijzen dat, wanneer men zich baseert op de etymolo-
gische betekenis van de term, een pelgrim nooit kan verdwalen. Het woord 
‘pelgrim’ gaat, zoals bekend, terug op het Latijnse  ‘peregrinus’ en betekent 
letterlijk iemand die over de velden loopt, die zonder woonplaats is, een 
zwerver dus. Meestal echter weten we wel waar we zijn - zoals bij mij het 
geval was die dag aan de brug - maar komt dat niet overeen met de plaats 
waar we hadden willen zijn. In dit geval zijn we niet verdwaald maar zijn we 
verloren gelopen. Het, wellicht enige, geluk van een zwerver bestaat erin dat 
hij niet kan verdwalen of verloren lopen, omdat hij reist zonder enig doel.
Verdwalen en verloren lopen hebben elk twee mogelijke oorzaken. In het 
eerste geval gaat het om een gebrek aan informatie, in het tweede om een 
verkeerde inschatting. Wanneer we de weg vragen en iemand ons verkeerde 
inlichtingen geeft, of als we die inlichtingen verkeerd begrijpen, loopt het 
fout. Hetzelfde doet zich voor wanneer het wegje dat op de kaart is inge-
tekend, heeft plaatsgemaakt voor een gebouw, enz. Wanneer we dan niet 
onmiddellijk reageren lopen we verkeerd of geraken we verdwaald.
In de praktijk passen we de informatie waarover we beschikken of die ons 
onderweg wordt aangereikt zelden blindelings toe. We interpreteren ze 
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en gaan er creatief mee om. Een wegenkaart biedt ons vele mogelijkheden 
aan om van A naar B te gaan. Op basis van de legende vormen we ons een 
beeld van de aard en de moeilijkheidsgraad van de verschillende varianten 
en maken we onze keuze. Die keuze is beredeneerd, maar niet altijd. Toen 
ik langs de GR 65 liep stelde ik vast dat, wanneer er ergens een heuvel was, 
de padenmaker er bijna plezier in vond om de stapper naar de top te bren-
gen, kennelijk omdat hij hem wou laten genieten van het vergezicht. Na een 
tijdje gaf ik dat op en koos ervoor om in die gevallen van de uitgestippelde 
route af te wijken. 
In feite gaat het vaak om een soort spel. Je kijkt naar de kaart, je kijkt naar 
de omgeving of je luistert naar wat je wordt verteld en je maakt je keuze. 
Het genoegen aan het eind wordt groter naarmate je meer risico’s hebt 
genomen. Dat heb je niet waneer je de hele dag achter je pijl aanloopt. (Ik 
geef echter onmiddellijk toe dat het in sommige situaties veel veiliger is om 
dat te doen!) Maar soms loopt het verkeerd en verlies je het pleit, zoals ik 
die dag aan de brug.
Als dit de prijs is die ik moet betalen voor dat genoegen achteraf, kan ik daar 
best mee leven. Elke ervaren stapper weet dat je in zulke situaties nederig het 
hoofd moet buigen en dat de kortste weg de weg terug is. Wie dit weigert 
toe te geven, zoekt koortsachtig naar een alternatief, dat in werkelijkheid 
nog meer ellende en verlies van tijd met zich meebrengt. 

Op tocht gaan is niet alleen een oefening om je uit de slag te trekken maar 
ook in deemoed. Of een GPS ons een van die twee eigenschappen kan bij-
brengen, betwijfel ik.

D. Aerts
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ActiViteiten

Zie ook 
www.compostelagenootschap.be

Activiteitenkalender 2007-2008
1-12 Infonamiddag Brugge
 Werkgroep Informatica
8-12 Werkgroep Hospitaleros
15-12 Werkgroep Pelgrimspaden
4-1 Werkgroep Permanentie
9-2 Infonamiddag Dilbeek
1-3 Jaarlijkse algemene vergadering
15-3 Pelgrimszegen/Lenteontmoeting
5-4 Infonamiddag Leopoldsburg
13-4  Regio Brugge polderwandeling
25 4  Regio Noorderkempen Heide-

Kalmthout
17-5 Voorjaarswandeling
25-7 Feest van St.-Jacob, Borsbeek
27-9 Herfstontmoeting
15-11 Terugkomdag

Infonamiddag te Dilbeek 9-2-2008
Heb je plannen om naar Compostela 
te stappen of te fietsen? Zeker als het 
de eerste keer is, zit je wellicht nog 
met heel wat vragen. Speciaal voor jou 
organiseert het genootschap infonamid-
dagen op zaterdag in geografisch ge-
spreide plaatsen van het Vlaamse land. 
Er is een zitting voor stappers en een 
voor fietsers. Een panel van pelgrims 
met ervaring licht de diverse aspecten 
van zo’n tocht toe en geeft antwoord op 
vragen. Tevens is onze documentatie-

dienst ter plaatse met een uitgebreide 
keuze aan kaarten en allerhande nuttige 
lectuur.
De toegang is gratis. AANMELDING 
VOORAF wordt, met het oog op een 
vlotte organisatie, sterk op prijs gesteld. 
Een telefoontje (050 31 48 80) of een 
mail  infodagen@compostelagenoot-
schap.be volstaat.

Praktisch:
Datum en uur: zaterdag 9 februari 
2008 aanvang 14.45 uur einde ca. 17.15 
uur.
Plaats: “Centrum voor Eigentijdse 
Jeugd”, Hendrik Placestraat 44, 1702 
Groot-Bijgaarden (Dilbeek). 
Met de trein: Het station Dilbeek op 
de spoorlijn 50 Brussel–Aalst via Jette 
is heel dichtbij. De trein van 14.04 uur 
uit Brussel-Zuid komt om 14.28 uur in 
Dilbeek, die van 14.06 uur uit Aalst om 
14.32 uur. Verder gaat het te voet als 
volgt: vanuit de richting Brussel spoor-
weg over, rechtdoor, voorbij doe-het-
zelf “Royer”, 100 m verder links. Vanuit 
Aalst ben je de spoorweg al over.
Met de auto: Brusselse ring, bij de 
verkeerswisselaar Groot-Bijgaarden 
vanuit Vilvoorde, Leuven links en van-
uit Gent uiterst rechts houden, E19 
Bergen-Charleroi volgen, afrit 11 Groot-
Bijgaarden, Sint-Agatha-Berchem 
nemen, verder richting Groot-Bijgaarden 
(= Robert Dansaertlaan), einde aan T 
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rechtsaf, spoorweg over, 100m voorbij 
doe-het-zelf Royer links. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering op 
1 maart 2008.
Een honderdtal leden van het genoot-
schap maakt reeds als “effectief lid” 
deel uit van de algemene vergadering. 
Zij zullen nog een persoonlijke uitno-
diging voor 1 maart 2008 ontvangen. 
Wie geen effectief lid is en dat wenst te 
worden moet volgens art. 5b van de sta-
tuten vóór 30 december 2007 een brief 
sturen naar de raad van bestuur van 
het Vlaams Compostela Genootschap, 
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen. Hij/
zij zal dan ook een persoonlijke uitno-
diging krijgen voor de algemene ver-
gadering van 1 maart 2008 die over de 
aanvaarding van nieuwe leden beslist

Regio Brugge
Op zaterdag 21 april 2007 kwamen de 
Jakobsvrienden van de regio Brugge 
voor het eerst samen. En omdat het zo’n 
succes was beloofden we voort te doen. 
Op ons communiezieltje. En dat deden 
we. Want ondertussen zijn we met een 
aantal slimmeriken gaan samen zitten 
en die organiseren op zondag 13 april 
2008 een polderwandeling. Om voeten 
en vingers van af te likken. Alle infor-
matie hierover in de ¡HOLA! van eind 
januari 2008. Maar reserveren jullie 
alvast maar die dertiende april in jullie 
agenda!

teRUGBLiK
Oprichting werkgroep Pelgrimspaden
Op 10 november 2007 vond de oprich-
tingsvergadering van de “Werkgroep 
Pelgrimspaden in Vlaanderen” plaats 
in Neerpelt. Naast Hugo Morael, als 

afgevaardigde van de raad van bestuur, 
waren er drie leden van de werkgroep. 
Een vierde aanwezige wist nog niet of ze 
voldoende tijd heeft om mee te helpen. 
Drie anderen waren verhinderd.
Tijdens de vergadering werd de span-
ning tussen de historische wegen, die 
vaak verdwenen zijn of veranderd in 
een snelweg, en de behoeften van een 
hedendaagse pelgrim uitgediept. Ook 
de relatie tussen een pelgrimsweg en 
een GR werd behandeld.
Voor fietsers bestaat al een goed beschre-
ven route (De “Haarlemse Boekjes”). 
Daarom gaat de aandacht in de eerste 
instantie naar de stappers.
Omdat het aantal leden van de werk-
groep beperkt is, werd besloten het 
voorlopig te houden bij het centrale 
deel van Vlaanderen (Antwerpen en 
Vlaams- Brabant) met uitlopers naar de 
andere provincies indien er vrijwilligers 
bijkomen.
Op korte termijn zal de werkgroep 
onderzoek doen naar de historische 
pelgrimswegen in Vlaanderen, geba-
seerd op informatie binnen het archief 
van het genootschap en op gesprekken 
met deskundigen (stadsarchivaris, bis-
dommen, abdijen). In een volgende fase 
(over drie maanden) zullen we kijken 
hoe we deze traditionele wegen kunnen 
vertalen naar een pelgrimsweg. Omdat 
Vlaanderen geen eiland is, zullen we 
ook onderzoeken welke pelgrimswe-
gen bestaan in het buitenland (Noord-
Frankrijk, Nederland, Wallonië) zodat 
“onze” wegen deel gaan uitmaken van 
het Europese netwerk van pelgrimspa-
den.
Uiteindelijk moeten deze pelgrimswe-
gen gemarkeerd worden, moet er een 
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gids worden uitgegeven en moeten er 
overnachtingsmogelijkheden komen 
voor de pelgrims. Er staat nog heel wat 
werk op stapel. Hulp is welkom. Daarom 
worden alle leden van het genootschap, 
die tijd en zin hebben om mee te draai-
en in deze werkgroep, uitgenodigd om 
contact op te nemen met Ludo Janssens 
(ludocmjanssens@gmail.com). Op dit 
adres kan je ook het besprekingsverslag 
en een concept-versie van het Plan van 
Aanpak opvragen. De volgende verga-
dering is op zaterdag 15 december 2007 
in het secretariaat in Mechelen. 

Ludo Janssens
Herru Sanctiagu, Grott Sanctiagu, 
e ultreya e suseya, Deus aia nos ... 

VeReniGinGsLeVen

De laatste uitgave van ons Genootschap, 
het boek “Ontmoeting met de 
Romaanse kunst langs de wegen en zij-
wegen naar Santiago de Compostela” 
werd aan de leden aangeboden tegen 
de lanceerprijs van 15 euro via een fol-
der die ingesloten was bij De Pelgrim 
van september. Tevens werd het boek 
aan onze Nederlandse vrienden van 
het Genootschap van St.-Jacob voor-
gesteld via dezelfde folder die meege-
stuurd werd met hun tijdschrift“De 
Jacobstaf”. Uit beide Genootschappen 
kwamen prompt in grote aantallen reac-
ties. Uiteindelijk werden meer dan 1000 
inschrijvingen genoteerd. 
De verzending van het boek zal plaats-
vinden aanvang december. Enkele leden 
betaalden geen verzendingskosten. We 
nemen aan dat zij het boek wensen af 
te halen op het secretariaat. Dat kan 

tijdens de permanentie op zaterdag en 
dit vanaf 8 december.
Het  boek is in de handel verkrijgbaar bij 
bestelling (o.a. bij Standaard boekhan-
del) à 28 euro. In onze verkoopdienst 
blijft het, tot einde voorraad, beschik-
baar voor onze leden à 20 euro.
Onze speciale dank gaat uit naar de 
auteur Adriaan De Roover, en naar de 
eindredacteur Martin Kellens.

Fietsershoekje
Marcel Van Hemelrijck (marcel.van.he-
melrijck@telenet.be) uit Essen las in 
¡HOLA! 4 van oktober 2007 de oproep 
naar de fietsers voor grotere herken-
baarheid bijv. via een zwiep-zwiep an-
tenne met een wimpel van het genoot-
schap en een Vlaamse Leeuw. Dat is 
precies wat wij op onze pelgrimstocht 
in 2003 hebben gedaan, schrijft hij en 
hij voegt er een paar foto’s bij. Hij en 
zijn twee gezellen Peter Kempenaers en 
Raymond Van den Bosch “zijn wel dege-
lijk daardoor een aantal keren herkend 
en aangesproken”. Elke avond droegen 
ze hun T-shirt van het genootschap en 
ook op die manier werden ze herkend 
als Vlaamse pelgrims. 
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In De Pelgrim/¡HOLA! 90 van september 
2007 verscheen een berichtje over de 
sponsortocht van Frans Verwimp en 
Guido dal Molin. Die is ondertussen 
achter de rug en hij bracht € 940 op voor 
Broederlijk Delen.
De tocht zelf verliep vlekkeloos met 
slechts een uur en een kwartier regen 
op 22 dagen. Bij aankomst in Santiago 
bleek er echter een addertje onder het 
gras. Het secretariaat van de pelgrimage 
vroeg bewijs dat de laatste 200 km per 
fiets waren afgelegd aan de hand van 
stempels ten minste om de 50 km. De 
laatste stempel in hun boekje was ech-
ter uit O Cebreiro. Ze hebben na enig 
aandringen hun verdiende Compostela 
toch gekregen maar ze verwittigen met-
een hun opvolgers: zorg voor de nodige 
stempels.

Nieuwe leden 2007.
Dit is dan de laatste lijst met nieuwe 
leden voor 2007, afgesloten op 9 ok-
tober 2007. Alle nieuwe leden die na 
die datum werden geregistreerd zijn lid 
voor 2008.
In totaal konden we dit jaar 559 nieuwe 
leden verwelkomen. 
Aarschot: Martine Van Goethem
Alken: Helena Verbeeck, Pieter 
Motmans, Tom Penxten, Dries Jamar
Attenhoven: Maxiem Rediers
Berendrecht: Yasmina Janssens
Berchem: Barbara Goethals 
Bissegem: familie Laperre-Van Parys 
Bornem: Carl Van Gucht
Borgloon: Bianca Verhelst 
Dendermonde: familie De Schryver-De 
Block
Duras: Niels Bessemans 
Erpe-Mere: Liesbeth Van Gysegem
Geetbets: Jaimie Surinx, Maarten 

Donders, Debbie Lecok
Genk: Joren Brouwers
Gingelom: Ward Struys, Dieter 
Vanstraelen
Hallum (NL): Fokje Wagenaar
Hamme: Herman Michiels 
Hamont: Sven Nijs 
Herk-de-Stad: Dries Habex
Heusden-Zolder: Marc Desmet, Jeroen 
Myny
Hoeleden: Sofie Dayers
Idegem: Bart Steenhoudt
Ieper: Klara Peeters, Delphine 
Callewaert
Kalmthout: Marc Van Cauwenberg
Kessel-Lo: Jean Laureys, Daan Janssens, 
Inge Ysebaert
Landen: Vicky Bonte, Annelies 
Coppejans, Jasper Somers, Laurens 
Jacobs
Leopoldsburg: Gunther Ceyssens
Lummen: Eddy Horions
Maasmechelen: Stefan Kusters
Mechelen: Leo Vanacker, Jos Marien, 
Bert Van Weerdt
Moresnet: Kris Blykers
Mortsel: Jef Van Lint
Oostende: Hilde Vercarre
Opoeteren: Mariette Hilven
Oud-Turnhout: Edmond Camerman
Poperinge: Robbe Doise
Putte: Danny Coeck
Ravels: Jos Sterckx
Rukkelingen-Loon: Eva Gerits
Sint-Lambrechts-Herk: Ilse Breuval
Sint-Niklaas: Michel Van Steelandt
Sint-Pauwels: Rita Baert
Sint-Truiden: Katia Lacroix, Nick 
Cleeren, Valérie Mommen, Daisy 
Smets, Elke Jacques, Yannick Ghijsens, 
Brecht Schrijvers, Gelder Dirix, Roel 
Otten, Sindy Vandermeer, Brenda 
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Vanhentenrijk, Nicky Lambrechts, 
Stephanie Knaepen, Andy Eerdekens, 
Heleen Aerts, Birgit Jamar, Nicky 
Reenaers, Gregory Reiners
Stevoort: Heleen Boonen
Vossem/Tervuren: Stef Pieters
Walshoutem: An Heeren
Weerde: Markus Maes
Wellen: Jochen Hansoul
Zedelgem: Joost Claeys
Zoersel: G.&B. Vercauteren-Lacante
Zwevegem: Ghislain Labie

compostelas
Dit is het derde en laatste lijstje van 
ons toegestuurde kopieën voor 2006 
en vorige jaren. We willen nog eens 
herhalen dat de namen van de leden 
die een kopie van hun compostela op-
sturen in een van de volgende uitgaven 
van De Pelgrim zullen worden vermeld. 
De lijst van compostelas 2007 wordt 
opgenomen in het eerste nummer van 
De Pelgrim van 2008 (nr. 92).
De namen van de leden die een kopie 
opsturen van vorige jaren en die nog 
niet werden gepubliceerd worden naar-
gelang de beschikbare plaats in een 
van de volgende nummers opgeno-
men. Alle kopieën mogen te allen tijde 
worden opgestuurd aan Etienne Van 
Wonterghem, Weldadigheidsstraat 66, 
8730 Beernem.
Jaar 1993: Theo Stulens (Zonhoven)
Jaar 1998: Jeroom Verbruggen (Leest-
Mechelen)
Jaar 2002: Walter De Maeyer 
(Beveren), Jeroom Verbruggen (Leest-
Mechelen), 
Jaar 2004: Kris Vandecasteele 
(Nieuwpoort), Guido Vyncke 
(Mariakerke-Gent)
Jaar 2005: Gerard Vermeersch (Egem), 

Jean Vlemincx (Baal-Tremelo
Jaar 2006: Elisabeth Daeninck (Gent), 
Stef De Vriendt (Gent), Maria-Thérèse 
Everaert (Merelbeke), Job Bastiaan 
Kleinendorst + Fisterra (Oud-
Beyerland NL), Ivan Raes (Merelbeke), 
Adriaan Verbogt (Bergen op Zoom 
NL), Jean Vlemincx  + Muxia (Baal-
Tremelo)

MeDeGeDeeLD

Wat leden deden
Zeven begeleiders en 43 laatstejaars van 
de Onze-Lieve-Vrouw Tuinbouwschool 
van Sint-Truiden zijn juist terug van 
hun zesde bezinningstocht van Sarria 
naar Santiago. Voor dagverslagen, foto’s 
en reacties in het gastenboek zie http://
lucdirix.joskeonline.com/compostela

In HOLA 4 maakten we melding van 
de sponsortocht van Jos Mariën van 
Los Arcos naar Santiago. Het is voor 
hem een “onvergetelijke ervaring en 
diepgaande gebeurtenis” geworden. Een 
beknopt verslag van zijn tocht is te vin-
den op http://users.skynet.be/deklink-
aardcompostela

Erelid Mireille Madou  
koninklijk onderscheiden
Vrijdag 28 september 2007 is Mireille 
Madou de eer te beurt gevallen een ko-
ninklijke onderscheiding te ontvangen 
uit handen van de Spaanse ambassa-
deur in Nederland, Alfonso Mª Dastis 
Quecedo. Zij is tot officier in de orde 
van Isabel la Católica benoemd voor 
haar grote verdiensten voor de Spaanse 
kunst en cultuur en in het bijzonder 
voor de apostel Jacobus en de Camino 
de Santiago. Zo schreef zij in het año 
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Santo 2004 De apostel van het Westen, 
Santiago de Compostela in beeld en 
verbeelding, een boek waarin voor het 
eerst de apostel zelf centraal staat. De 
bibliografie van Madou omvat meer dan 
100 titels.
Haar vele werk voor het Nederlands 
Genootschap van St. Jacob, haar tal-
rijke publicaties, colleges en lezingen 
over de Spaanse kunst en haar grote 
liefde voor Spanje waren aanleiding 
voor de Spaanse ambassade haar te 
onderscheiden. De Orde van Isabella 
de Katholieke (Spaans: Orden de Isabel 
la Católica) werd op 24 maart 1815 als 
Real y Americana Orden de Isabel la 
Católica door koning Ferdinand VII van 
Spanje ingesteld als een ridderorde ter 
beloning van burgerlijke verdiensten. 
In de orde worden vaak diplomaten en 
familieleden van met Spanje bevriende 
vorsten opgenomen. De Spaanse koning 
is de grootmeester van de orde.
Mireille Madou richtte samen met 
Koen Dircksens in 1986 het Nederlands 

Genootschap van St.-Jacob op. Ze 
was jarenlang vice-voorzitter en lid 
van de redactie van het tijdschrift De 
Jacobsstaf. Voor de Nederlandse leden 
was er aanvankelijk in “De Pelgrim” 
ruimte voor mededelingen en publica-
ties. In februari 1989 verscheen de eerste 
Jacobsstaf met daarin direct een artikel 
over Heilige pelgrims, pelgrimsheiligen 
en heiligdommen langs de weg geschre-
ven door Mireile Madou. 

Daniëlle H.A.C. Lokin

Zoekertje
Ik ben Greet en ik ben 56 jaar oud. 
Graag zou ik de tocht naar Compostela 
maken vanuit Antwerpen en dit in het 
voorjaar 2008 (vertrek liefst in april). Ik 
ben op zoek naar een of meer reisgen-
oten. Ben je geïnteresseerd, stuur me 
dan een mailtje (Greet_vb@hotmail.
com  of telefoneer naar 03 230 65 48

Erratum

In het vorig nummer werd hulde gebracht aan 
Max de Haan, die dit voorjaar is overleden. Bij het In 
Memoriam op p. 55 werd echter per vergissing de foto 
van zijn broer Jos afgedrukt. Met onze excuses.
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Ben Engelbertink, De Engelen van Jacobus: Verslag 
van een voettocht van Enschede naar Santiago de 
Compostella. Een wandeling door geestelijke, sociale 
en politieke stromingen in West-Europa sinds 1225. 
Soesterberg: Aspekt, 2005.307 p.; ill. € 22,95. Isbn: 
978-90-5911-431-9. (www.uitgeverijaspekt.nl)

Het derde boek dat ik afgelopen maanden gele-
zen heb van een ‘ervaringsdeskundige’” over de 
Santiagopelgrimage, na dit van Cantré en Kerkeling, 
is van een gans ander allooi dan de twee voorgaande, 
die ik in de vorige nummers van De Pelgrim bespro-
ken heb. Ben Engelbertink ging in ruim honderd 
dagen te voet vanuit Nederland naar Compostela, 
samen met zijn jongere broer Henk, die verder in 
het verhaal niet meer zoveel ter sprake komt. Het is 
trouwens opvallend hoe weinig de ‘medereizigers’ in 
hedendaagse reisverslagen ter sprake komen, alsof 
de verwerking van de tocht al met al toch een zeer 
solitaire bezigheid is, in de maanden en jaren erna. 
Ook in deze zin zijn vele hedendaagse pelgrims 
‘egotrippers’! Alleen Hape Kerkeling is hierop de uitzondering die de regel 
bevestigt!
Een oud spreekwoord zegt: ‘elk vogeltje zingt zoals het gebekt is’ en dat 
is in het geval van Engelbertink zeker het geval. Zijn reisverslag is wat 
schizofreen, enerzijds is het wel een klassiek dagboek van een pelgrimage, 
anderzijds bevat het boek ook dagelijks een essay over allerlei aspecten van 
de geschiedenis van het geestesleven van de afgelopen acht eeuwen. Voor de 
auteur geeft dit het gemak van een vast stramien, maar voor de lezer is het 
niet zo aangenaam: als je het verhaal van de reis wil lezen, wordt dit telkens 
onderbroken door de bespiegelingen van de auteur en als je je wil verdiepen 
in de westerse mentaliteitsgeschiedenis, word je telkens opnieuw geplaagd 
met de besognes van een voettocht van Nederland naar Compostela.
De tekst van het boek is een chronologisch relaas van de voettocht die de au-
teur - een rooms-katholiek priester en studentenpastor te Delft / Rotterdam, 
die een kwarteeuw tevoren missionaris was - van april tot augustus 2002 
heeft gelopen naar Santiago. Elk dagverslag omvat vier delen: een korte 
inleiding, een haiku, een uitgebreid dagboek van wat er tussen opstaan en 
slapen gaan is voorgevallen, en ten slotte een essay over een onderwerp uit 
de westerse cultuurgeschiedenis van de afgelopen acht eeuwen.
Over de haiku’s kunnen we kort zijn: aan de auteur is geen groot dichter 
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verloren gegaan. Sommige bevatten wel een leuke pointe, maar ik heb nau-
welijks de moeite genomen om er eentje te noteren in mijn poëzieboek!
Het reisverslag van de voettocht vanuit Enschede via het Pieterpad tot 
Maastricht en vervolgens via de Maasvallei, Reims, Vézelay en Limoges 
naar de Camino francés is best wel het lezen waard: de auteur vertelt op 
een amusante manier de dagelijkse besognes, zoals voedsel en onderdak 
vinden, ook al eens het verloren lopen… Regelmatig krijgen ze hierbij hulp 
van gewone mensen, die voor de auteur steevast ‘engelen’ zijn, boodschap-
pers van God op zijn weg… De kaft toont ons een gravure van Jakob (zoon 
van Izaak, uit het Oude Testament) in gevecht met de engel, maar deze heeft 
uiteraard niets te maken met onze heilige! Had de uitgever geen andere il-
lustratie beschikbaar?
Een fictieve – of zo je wil, virtuele – medepelgrim is Isengrinus, één van 
de moordenaars van de heilige Engelbert van Keulen, naar wie de auteur 
genoemd is. Aanvankelijk lijkt dit een leuke vondst, maar op de duur hangt 
deze betweterige kerel je de keel uit. Uiteindelijk blijkt de schim Isengrinus 
nog realistischer dan de broer Henk! Bovendien blijkt Isengrinus niet alleen 
thuis in de middeleeuwen, maar ook in de eeuwen ervoor en erna. Het lijkt 
wel een alwetende vertelinstantie…
Als Nederlander heeft Engelbertink uiteraard nogal veel aandacht voor de 
centjes: voortdurend vertelt hij hoeveel iets kost en als ze iets ‘gratis’ krijgen, 
is hij zo blij als een kind! Geen enkele kersenboom in Zuid-Frankrijk was 
veilig voor zijn grijpgrage handen.

Blijven nog over de mini-essays over politieke en geestelijke stromingen van 
de 13de eeuw tot op heden. De 13de eeuw was de tijd van de Keulse bisschop 
Engelbert, naar wie de achternaam van de auteur verwijst. Zijn voornaam, 
Ben, heeft hij van de heilige Bernardus van Clairvaux, met wie hij een 
soort haat/liefde verhouding heeft, om het zacht uit te drukken. De heilige 
Bernardus wordt nogal eens op de korrel genomen, maar misschien nemen 
we juist aanstoot aan degenen die ons op onze zwakke plekken wijzen? En 
Bernardus is misschien net heilig geworden omdat hij de dingen zo scherp 
durfde te formuleren?
Elke dag behandelt Engelbertink een bepaald thema, soms gespreid over 
meerdere dagen, dat hij op één of andere manier ‘uitdiept’. Dit was trou-
wens één van de voorwaarden die hij opgelegd kreeg van zijn bisschop 
om op pelgrimstocht te mogen gaan: zich verdiepen in de spiritualiteit en 
het geestesleven van de Westerse kerk. Of hij onderweg veel boeken heeft 
meegezeuld weet ik niet, maar ik vermoed dat hij de meeste van deze be-
spiegelingen achteraf thuis heeft geschreven, voortgaande op de redelijk 
uitgebreide, maar gedateerde bibliografie achteraan in het boek. Deze be-
spiegelingen gaan over de kruistochten, de verhouding kerk en staat (gaande 
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van de investituurstrijd over Karel V en Napoleon tot nu), de Katharen, de 
verscheidene kloosterorden, de oecumene…
Deze bespiegelingen maken het extra moeilijk om te lezen omdat de auteur 
geen enkel thema echt uitdiept. Hij beperkt zich veelal tot het resumeren 
van een aantal clichés rond het onderwerp en een eigen persoonlijke kijk 
erop, die dikwijls deze van een missionaris op rust is! Het is alsof hij sedert 
zijn priesterwijding in 1967 geen voeling meer heeft gehouden met de men-
taliteitsverandering in de Nederlanden in de decennia erna. 
Storend zijn vooral de talrijke foutjes in plaats- en persoonsnamen, die veel-
vuldig verhaspeld en verbasterd worden, veelal te wijten aan zijn gebrekkige 
historische en culturele background.
Enkele voorbeelden: Aix-la-Chapelle i.p.v. Aken (p. 31), Roncevalles (het 
is Roncevaux ofwel Roncesvalles!), Bernardus van Clairveaux (p. 63,90), 
Grand Chartreuse (p. 159), Sagra Familia van Gaudí (p. 204), Marocco (p. 
160), Peter Damiaan i.p.v. Petrus Damiani (1007-1072), Castille i.p.v. Castilië, 
Filip of Philip i.p.v. Filips, Raymond Lull i.p.v. Ramon Llull (p. 275), Equador 
(p. 61), Geneva (p. 75), Loan i.p.v. Laon (p. 76), … Of hij laat paus Gregorius 
VII (1073-1085) postuum het Concordaat van Worms (1125!) sluiten (p. 81) 
??? Blijkbaar was de redacteur van dienst ook op pelgrimstocht?
Een tweede bezwaar tegen deze overwegingen is het gebrek aan samen-
hang: zo is er een overweging over de verstedelijking van Burgos geplaatst 
bij Vézelay, of enkele stukjes over Baskenland staan in het midden van 
Frankrijk. Het is alsof hij zijn stukjes heeft geschreven en ze dan maar luk-
raak tussen de rest van de tekst in geplaatst heeft.
Zijn gebrek aan historische kennis wordt op de duur enerverend. Zo brengt 
hij de figuur van Franciscus van Sales zowel in verband met de franciscanen 
als met de salesianen, terwijl de ene kloosterorde door Franciscus van Assisi 
en de andere door Don Bosco is opgericht! Kortom, Engelbertink is geen 
spitsvondige essayist. Het geheel mist consistentie, het is te dikwijls praat 
voor de vaak…

Engelen van Jacobus is een boek waarin ik met goede moed ben beginnen 
lezen, maar dat door zijn onvolkomenheden steeds meer ergernis bij me 
opwekte. Het verhalende gedeelte kon me nog wel boeien, maar de overpein-
zingen over het geestesleven waren allerminst aan mij besteed. Bovendien 
is regelmatig duidelijk dat hier de strenge hand van een redacteur afwezig is 
gebleven! Maar misschien ben ik, net als de heilige Bernardus, gewoon een 
té strenge en té veeleisende lezer?

Martin Kellens
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Fietsen met Nietzsche : filosofie voor op reis / samenstelling Babs van den Bergh. 
Amsterdam; Prometheus, 2007. 213 p. € 12,50. Isbn: 978-90-446-1011-6.

Vermits onze hoofdredacteur een klassiek ge-
schoold filosoof is, worden wij hier op de redac-
tie tijdens de zomermaanden bedolven onder 
filosofische reisliteratuur. Het is blijkbaar een 
genre dat in de lift zit, getuige titels met allite-
rerende zinnen als Lopen loutert of Het wonder 
van wandelen. Nu, op speciaal verzoek van onze 
talloze fietspelgrims dus: fietsen met Nietzsche, 
met ‘iets’ als binnenrijm!
Vooraf wil ik de lezer wel waarschuwen: de fiets 
in de titel is enkel een lokkertje, net als Nietzsche, 
waarvan in deze verzamelbundel slechts één 
klein fragment is opgenomen. Het boekje bevat 
een twintigtal hoofdstukjes, gegroepeerd rond 
vier thema’s: denken als reizen, reizen als denken, 
thuisreizen en denken over reizen.
Over elk van deze thema’s laten een aantal filo-
sofen hun licht schijnen, gaande van klassieke 
filosofen uit de oudheid, als Marcus Aurelius, 
Seneca en Plotinus, tot hedendaagse schrijvers 
als Michel Onfray of Peter Sloterdijk. Vooral 
ook de Nederlandse filosofen zijn goed verte-
genwoordigd, met niemendalletjes van Cornelis 
Verhoeven, Ton Lemaire, Paul van Tongeren, 
Peter Delpeut, Marc van den Bossche, Connie 

Palmen en Carolien van Bergen. Deze laatste geeft in haar slotessay een ver-
helderend beeld van het onderscheid tussen ‘echte reizigers’ en de ‘toeristen’, 
wat voor vele pelgrims wel herkenbaar zal zijn…
Tussendoor staan dan de meer klassieke teksten, die iedereen wel kent, zoals 
de Beklimming van de Mont Ventoux van Petrarca, de Overpeinzingen van 
een wandelaar van J.J. Rousseau, de Parijse passages van Walter Benjamin 
of de Reis door mijn kamer van Xavier de Maistre, de kampioen van de 
‘thuisreizigers’.

Het meest uitdagende stukje vond ik geschreven door de Duitse filosoof 
Peter Sloterdijk, die met zijn magnum opus Sferen tot één van de toonaan-
gevende hedendaagse denkers behoort. De titel van zijn essay klinkt wat 
ironisch hoogdravend: Tractatus Philosophico-touristicus, maar hij slaat 
wel spijkers met koppen. Het twintigste-eeuwse massatoerisme is er volgens 
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hem vooral gekomen door het beschikbaar zijn van goedkope fossiele brand-
stoffen, waardoor ook de grote massa naar hartelust kan reizen naar het 
buitenland. Dat buitenland bekijkt hij niet zozeer als interesse voor vreemde 
volkeren en culturen, maar vooral als interesse voor het klimaat dat wij niet 
hebben: ofwel naar de zekerheid van zonneschijn (in een natte zomer is dit 
maar al te duidelijk) ofwel naar de winterse sneeuw (de skivakanties naar 
de bergen…). Verder typeert hij een toerist als een ‘reiziger zonder doel’, 
en wijst er fijntjes op dat de onderdanen van de Europese Unie zich dank 
zij het toerisme wel iets kunnen voorstellen van het ééngemaakte Europa. 
Anderzijds zorgt de globalisering ervoor dat verre landen niet alleen buren 
worden, maar dat ook de wrijvingen tussen buren sneller tot conflicten 
leiden, (zie de heisa rond de Deense Mohammed-cartoons, die vanuit Syrië 
werd georchestreerd).

Fietsen met Nietzsche is een vlot leesbare bundel essays over filosofie en 
reizen. Zoals de ondertitel terecht stelt, filosofie voor op reis: lichtvoetig, 
niet te zwaar. Het is ideaal om mee op vakantie te nemen en op het strand 
of onderweg nog wat licht verteerbare filosofische kost te consumeren, die 
gegarandeerd niet op de maag blijft liggen.
Als uitsmijter nog enkele citaten, die ook een pelgrim wel kan beamen: 
“De zogenaamde ‘kortere wegen’ hebben de mensheid altijd in groot gevaar 
gebracht; zij verlaat steevast haar weg bij de blijde boodschap dat er een 
kortere weg gevonden is – en raakt de weg kwijt.” (Nietzsche, p. 40)
“Er is slechts één oorzaak van al het leed dat de mens overkomt: hij is niet 
in staat rustig in een kamer te blijven.” (Pascal, p. 186)

Martin Kellens
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Heliand: Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen / Vertaald uit het 
Oudsaksisch, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal. Amsterdam; 
Sun, 2006. 270 p., ill. € 29,50. Isbn:  978-90-8506-296-7.

Volgens de overlevering werd in 814 te 
Compostela het zogenaamde graf van de apos-
tel Jacobus de Meerdere ontdekt, terwijl de 
apostel dertig jaar later ook nog eens de Spaanse 
reconquista een duwtje in de rug gaf door te 
verschijnen op een witte schimmel bij de slag 
van Clavijo rond 843. De eerste helft van de 9de 
eeuw betekende dus in Spanje het begin van een 
vernieuwd christelijk zelfbewustzijn, dat ruim 
zes eeuwen later zou leiden tot de totale verove-
ring van het Iberische schiereiland op de islam.
Ook in West-Europa, en met name in de Lage 
Landen en in Duitsland, bonden Karel de Grote 
en zijn opvolgers de strijd aan tegen de ongelovi-
gen. Zo werden bv. de Saksen pas verslagen rond 
800, na een oorlogsperiode van ruim dertig jaar, 
tenminste als we Karels biograaf Einhard mogen 
geloven. Maar de bekering van de Saksen tot het 
christendom zorgde wel voor een literair monu-
ment van de eerste orde, namelijk de Heliand.
De Heliand is een compilatie van de vier evan-
gelies, vergelijkbaar met een Diatesseron, en 
is geschreven in het Oudsaksisch, de taalkun-
dige voorloper van het Middelnederlands, het 

Middelduits en het Middelengels. Vandaar dat het door zowel de Engelse 
als de Duitse literatuur opgeëist wordt als een van de eerste uitingen van 
literatuur in de eigen volkstaal. In de jaren 1930 presenteerden de nazi’s de 
Heliand zelfs als een Germaans heldenepos!
Het Heliand-epos zou rond 830 - 850 geschreven zijn, zoals zou blijken uit 
een opdracht aan ‘keizer Lodewijk’, waarmee zowel Karel de Grotes zoon 
Lodewijk de Vrome (keizer van 814 tot 840), als diens zoon Lodewijk de 
Duitser (keizer van 840 tot 876) kan bedoeld zijn. Deze opdracht is echter 
in het Latijn geschreven en slechts overgeleverd in een apologetisch druk-
werk van de Lutherse theoloog Flaccus Illyricus uit 1562, die hiermee wou 
bewijzen dat Maarten Luther niet de eerste was die de bijbel in de volkstaal 
vertaalde, maar dat dit in de tijd van Karel de Grote ook al eens gebeurd 
was. Bovendien is het nog niet zeker of dit voorwoord wel op de Heliand 
betrekking heeft, dus we tasten een beetje in het duister over de datering 
van dit dichtwerk.
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De Heliand is overgeleverd in twee handschriften, waarvan er één te Londen 
en één te München bewaard wordt. Enkele kleinere fragmenten berusten 
in het Vaticaan, Leipzig en Praag. Ook een ander bekend Oudengels epos, 
de Beowulf, is geschreven in dezelfde Oudsaksische taal en kan qua stijl en 
woordenschat met de Heliand vergeleken worden.
Net als in de Beowulf gebruikt de dichter het stafrijm of alliteratie om zijn 
verzen vorm te geven. Dit was ook een geheugensteuntje voor de dichter 
en voor zijn toehoorders, vermits de meeste literatuur in de middeleeuwen 
voorgedragen of hardop voorgelezen werd. Verder zijn er de talrijke herha-
lingen en vaste epitheta, zoals dat ook in de klassieke epiek van bv. Homerus 
gebruikelijk is.
De Heliand is het levensverhaal van de Heiland, Jezus Christus, en diende 
waarschijnlijk om in de kloosters te worden voorgelezen tijdens de maal-
tijden, zodat de pas ingetreden monniken, die het Latijn nog niet machtig 
waren, toch al in de geest van het evangelie werden ingewijd. In hoeverre 
deze ‘Vita van Christus’ ook buiten het kloostermilieu verspreid is geworden 
is niet te zeggen, temeer daar er slechts weinig handschriften van bewaard 
zijn gebleven.
Zoals gezegd is de Heliand een compilatie van de vier evangelies tot één 
doorlopende tekst, waarbij het leven van Jezus verhaald wordt van zijn ge-
boorte tot zijn dood, verrijzenis en hemelvaart. Het dichtwerk is verdeeld 
in een zeventigtal hoofdstukken van elk bijna honderd verzen (het totale 
gedicht omvat bijna 6000 verzen), zodat deze indeling waarschijnlijk over-
eenkwam met telkens één hoofdstuk per voorleesmoment. Bij de inhoud valt 
vooral op dat de auteur de macht en de kracht van God dik in de verf zet, dat 
hij sterker is dan het Lot, dat vroeger geacht werd het leven van de mensen 
te sturen (denk aan het eerste lied uit de Carmina Burana: O fortuna…). 
Er wordt ook veel nadruk gelegd op de mirakelen en wonderverhalen van 
Jezus, die de buitengewone kracht van Christus als ‘heerser van het heelal’ 
beklemtonen.
Net zoals het op middeleeuwse schilderijen gebruikelijk is om het levens-
verhaal van Christus af te beelden tegen een eigentijdse, middeleeuwse 
en West-Europese achtergrond, is dat ook het geval voor de details in de 
Heliand. Jezus is hier een heerser die met zijn vazallen rondtrekt van burcht 
naar burcht. De herders bij de geboorte hebben geen schapen, maar zijn 
paardenhoeders. Pilatus is een hertog van de keizer en de Joodse hogepries-
ters noemt hij ‘biscop’. Als Jezus veertig dagen vast in de woestijn, is dat geen 
dorre zandvlakte, maar een ‘ondoordringbaar woud’. En de huizen worden 
voorgesteld als kastelen, met ruime zalen…
Maria en Martha, de zusters van Lazarus, worden als volgt omschreven: 
‘meisjes van adel, knap en bekoorlijk’. Zo levert de Heliand tal van interes-
sante details over de eigen tijd…
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In zekere zin is de Heliand de tegenpool van het Spaanse Jacobusverhaal. 
Maar terwijl in Spanje vooral Jacobus’ anti-islamisme in de verf wordt 
gezet, zien we dat in de Heliand een stap wordt gezet vanuit het christelijke 
Frankenrijk naar de overwonnen volkeren toe door de blijde boodschap van 
het evangelie te vertalen in de volkstaal en begrijpelijk te maken door ook 
de ‘setting’ van Christus’ leven te verplaatsen naar het West-Europa van de 
9de of 10 de  eeuw. 
Deze uitgave is ronduit prachtig, op iets dikker papier, ingebonden met een 
harde kaft en geïllustreerd met een twintigtal miniaturen uit manuscripten 
uit de 9 de en 10 de eeuw. De vertaling is voortreffelijk (zoals je ziet, begin 
ik ook al te schrijven in alliteraties…) Voorwaar een aanvulling voor onze 
kennis van de vroege middeleeuwen, zowel literair als qua mentaliteit.

Martin Kellens
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Didi Joppe, Het wonder van het wandelen: een praktische gids bij levensvra-
gen. Leuven, Davidsfonds, 2006, 144 p. ill. Isbn: 90-779-4222-X

Hoe kan je je het best voorbereiden op een tocht 
naar Santiago? Het is een vraag die je vaak hoort 
bij beginnende Santiagogangers. Bijna altijd gaat 
de aandacht in eerste instantie uit naar materi-
ele zaken als routebeschrijvingen, onderdak en 
uitrusting. Gelukkig beseffen de meesten dat de 
Jakobswegen ook cultuurhistorisch zeer waarde-
vol zijn en doen ze ook een inspanning om zich 
op dit vlak te oriënteren. Velen besteden ook 
aandacht aan hun conditie. De gedachte dat men 
om een grote afstand af te leggen enkel op eigen 
kracht is aangewezen, jaagt velen schrik aan. 
Het lijkt inderdaad wel waanzin: zevenhonderd 
kilometer te voet afleggen. Maar misschien is 
die twijfel aan ons eigen kunnen eerder het ge-
volg van het feit dat we het stappen (‘lopen’ zegt 
men in Nederland) verleerd zijn. Het is dus niet 
zozeer een kwestie van fysiek, maar eerder van 
kennis en ervaring van wat stappen, wandelen 
feitelijk is of zou kunnen betekenen. 
Daarover gaat deze gids. Het uitgangspunt van 
de auteur is dat lopen goed is voor de mens 
omdat het hem helpt bij het omgaan met levens-
vragen. Het wandelen wordt in dit boek dus niet 
op zichzelf beschouwd maar vanuit een thera-
peutische invalshoek. Dat wil dan weer niet zeg-
gen dat deze gids alleen maar handig zou zijn voor wie zwaar in de put zit. 
Iedereen die vaak wandelt weet dat in dit schijnbaar banale tijdverdrijf een 
grote kracht verscholen zit. Hetzelfde kan gezegd worden van het lopen van 
een Santiagotocht  en daarom is deze gids nuttig voor elke Santiagoganger.
Het opzet van deze gids is heel eenvoudig. Hij bevat geen diepzinnige be-
schouwingen maar is vooral praktisch georiënteerd. Er worden een aantal 
vaardigheden beschreven die je in staat stellen om beter, dit wil zeggen 
bewuster, te lopen. Daarbij komen ondermeer aan de orde: ademhaling, 
omgang met de natuur en de innerlijke stilte. De uitleg wordt regelmatig on-
derbroken door eenvoudige praktische oefeningen. Het doel van deze vaar-
digheden is dat ze je helpen bij het omgaan met je levensvragen. Een van de 
basisprincipes die de auteur daarbij hanteert is de zorg voor jezelf. Wie goed 
voor zichzelf zorgt, behoudt evenwicht tussen bezigheden die energie kosten 
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en bezigheden die energie opwekken. Daaruit ontstaat levenskracht. 
De kracht van wandelen bestaat erin dat je door het stappen opnieuw met 
jezelf in contact komt en op die wijze bewust wordt van je levenskracht. 
Daarnaast is de tocht die je doet ook een metafoor van je eigen levensweg. 
Tijdens je tocht mijmer je over de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt en 
over de weg die je in de toekomst wil inslaan.
De theoretische onderbouw van de beschouwingen in de gids is niet bepaald 
stevig. Er wordt in het boek niet veel geredeneerd. Maar dat is kennelijk ook 
niet de bedoeling. De auteur wil in de eerste plaats aan de hand van een-
voudige toepassingen aantonen hoe verrijkend wandelen kan zijn voor ons 
geestelijk welzijn. Iedereen die te voet naar Santiago trekt zou dit moeten 
weten, het liefst nog voordat hij op reis vertrekt. Het kan hem helpen om 
zijn tocht met meer zelfvertrouwen aan te pakken en wellicht ook om er 
meer positieve ervaringen uit te halen.

Dirk Aerts
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Sint-Jacobus in 
Oost-Vlaanderen

In onze zoektocht naar materiële overblijf-
selen van de Jacobusdevotie uit vroeger 
eeuwen zijn we inmiddels bij de provin-
cie Oost-Vlaanderen aanbeland. Naast de 
grootstad Gent, met zijn bekende kerk (én 
plein!) van Sint-Jakobs, en de ajuinen van 
Aalst herbergt vooral het Waasland tal van 
kleinere, onbekende relicten die verwijzen 
naar de devotie voor onze Spaanse heilige. 
Zou Sinterklaas hier voor iets tussen zit-
ten? Zoals steeds worden onze lezers ook 
uitgenodigd om correcties en aanvullingen 
te melden aan ondergetekende. (houthalen@
bibliotheek.be)

Aalst
Aalst, Sint-Martinuskerk, reliekostensorium 
van de H. Jacobus, met een afbeelding van 
Jacobus en twee pelgrims, 1650-1700, zilver, 
25 cm hoog.
Aalst, Sint-Martinuskerk, beeld van Sint-
Jacobus als pelgrim, 18de eeuw, hout, 113 cm 
hoog.
Aalst, Sint-Martinuskerk, zijaltaar van de 
H. Jacobus: altaarschilderstuk: Sint-Jacobus 
overwint de Saracenen bij de Slag van 
Clavijo, Schilderij van B. Monmorency, 18de 
eeuw, olie op doek.
Aalst, Sint-Martinuskerk, verguld zilveren 
altaarkruis met schelp en Jacobus als pel-
grim, 18de eeuw, 167 cm hoog.
Aalst, Sint-Martinuskerk, houten altaarkruis 
met een afbeelding van Jacobus als pelgrim, 
18de eeuw, 185 cm hoog.
Aalst, klooster van de Zwartzusters: schilde-
rij van Jacobus Matamoros, 17de eeuw, olie op 
doek, 37 x 27 cm.

Aalst, stedelijk museum Oud-Hospitaal: vlag 
van de H. Jacobus de Meerdere, met een 
afbeelding van Jacobus als pelgrim en als 
Matamoros, textiel, 1791.

Beveren
Doel, Onze-Lieve-Vrouwekerk, cilindermon-
strans met Jacobus als pelgrim afgebeeld, 
1621-1623, verguld zilver, 67 cm hoog.
Haasdonk, Sint-Jakobskerk, buste van de 
heilige Jacobus door Guillaume Kerricx, 
1719, steen, 140 cm hoog.
Haasdonk, Sint-Jakobskerk, altaarlessenaar 
met afbeelding van Jacobus als pelgrim, 
1890-1900, hout, 28 x 48 cm.
Haasdonk, Sint-Jakobskerk, glasraam van de 
heiligen Jacobus, Thomas van Aquino, Lucas 
en Marcus, 1850-1900.
Kallo, Sint-Petrus- en Pauluskerk, beeld 
van Jacobus als pelgrim, 19de eeuw, hout, 
115 cm.

Deinze
Deinze, Onze-Lieve-Vrouwekerk, beelden 
van de apostelen, met o.m. Jacobus met boek 
en pelgrimsstaf, 1677, steen, 239 cm hoog.

Dendermonde
Dendermonde, Sint-Petrus en Paulus kerk, 
retabel van René Rooms, met beelden van 
apostelen en heiligen in een nis, ook van 
Jacobus, 1907, albast.
Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk, muurschildering van de kanunniken 
Johannes en Jacobus Van der Meer met hun 
patroonheiligen, 1591-1610.
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Gent
Gent, Sint-Jakobskerk, hoofdaltaar van Sint-
Jacobus, met een beeld van de heilige, door 
Jacques Cox, 1660, marmer.
Gent, Sint-Jakobskerk, preekstoel met af-
beelding Sint-Jacobus, door Jacques Dutry, 
1784, eik en marmer.
Gent, Sint-Jakobskerk, glasraam met tafe-
relen uit het leven van Sint-Jacobus, door 
Gustaaf Ladon, 1891.
Gent, Sint-Jakobskerk, schilderij met pre-
diking van de H. Jacobus in een landschap, 
door Lucas van Uden, 17de eeuw, olie op 
doek.
Gent, Sint-Jakobskerk, schilderij met 
Santiago Matamoros door Lucas van Uden, 
17de eeuw, olie op doek.
Gent, Sint-Jakobskerk, koorkandelaar door 
Ferdinand Geeraert-De Masure, 1898, koper, 
255 cm hoog.
Gent, Sint-Jakobskerk, cantorstaf met een 
afbeelding van Jacobus, 19de eeuw, koper, 
194 cm hoog.
Gent, Sint-Jakobskerk, processievaandel van 
de Verenigde Broederschappen, met een 
afbeelding van Jacobus, 1891-1900, fluweel 
en brokaat, 240 cm hoog.
Gent, Sint-Jakobskerk, stola, met een afbeel-
ding van Jacobus in medaillon, 1900-1910, 
zijde en goudbrokaat.
Gent, Sint-Jakobskerk, ceremoniële staf van 
Jacobus de Meerdere door Thomas Jan Van 
Cuyck, 1814-1831, zilver, 43 cm hoog.
Gent, Sint-Jakobskerk, beelden van de apos-
telen, 1681, zandsteen, 200 cm hoog.
Gent, Sint-Jakobskerk, ceremoniële staf van 
Jacobus de Meerdere, 1790-1800, hout, 30 
cm hoog.
Gent, Sint-Jakobskerk, kerkmeestersbank 
met afbeelding van Jacobus in medaillon, 
eik.
Gent, Sint-Baafskathedraal, dalmatiek van 
Lieven Hugenois, 1518, zijde en brokaat.
Gent, Sint-Baafskathedraal, glasraam in het 
hoogkoor van verscheidene heiligen, waar-
onder Jacobus als pelgrim, 1861-1878.

Gent, Sint-Elisabethkerk, beeld van Jacobus 
de Meerdere door Jacques Desenij, 1650-1684, 
steen, 160 cm hoog.
Gent, Sint-Martinuskerk, Schilderij van 
Anton Van den Heuvel, Jezus voorspelt zijn 
lijden en dood aan Maria Salomé, de moeder 
van de apostelen Jacobus en Johannes, 1651, 
olie op doek, 300 x 180 cm.
Gent, Sint-Michielskerk, miskelk met een 
afbeelding van Jacobus, 1663-1683, zilver, 32 
cm hoog.
Gent, Sint-Nicolaaskerk, beelden van de 
apostelen, 1624-1642, steen, ca 210 cm.
Gent, O.L.Vrouw- en Sint-Pieterskerk, beel-
den van de apostelen, toegeschreven aan Jan 
Baptist Gillis, 1741-1760, steen, ca 190 cm.
Gent, Sint-Stefanuskerk, koorgestoelte, met 
o.m. buste van Jacobus in medaillon, 17de 
eeuw, eik.

Detail uit de Aanbidding van het Lam Gods  
(gebroeders Van Eyck, Sint-Baafskathedraal, Gent)
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Gent, Sint-Stefanuskerk, schilderijen van 
de twaalf apostelen door Arnold Johannes 
Overdeput, 1865, olie op doek, ca 180 x 120 
cm.
Gent, Museum voor Schone Kunsten, schil-
derij van de familie van de heilige Anna, 
door de gelijknamige Meester, olie op pa-
neel, 15de eeuw, 73 x 113 cm.
Gent, Bijlokemuseum, balkzool met afbeel-
ding van de heilige Jacobus, 15de eeuw, eik, 
27 cm.
Gent, Bijlokemuseum, aurefrisia van litur-
gisch paremant met afbeeldingen van vijf 
apostelen, waaronder Sint-Jacobus. 16de 
eeuw, zijde en goudbrokaat.
Gent, Huis Billiet (Sint-Jakobs nieuw straat), 
glas-in-loodraam met afbeelding Sint-
Jacobus, 17de eeuw.

Geraardsbergen
Viane, Sint-Amanduskerk, preekstoel, met 
Sint-Jakob in medaillon op de kuip, 18de 
eeuw, eik.

Hamme
Hamme, kerk van Sint-Pietersbanden, dal-
matiek, 1500-1550, zijde en goudbrokaat.

Kruibeke
Kruibeke, Kerk O.L.Vrouw ten Hemel 
Opgenomen, communiebank met Jacobus 
in medaillon, door Guillaume Kerricx, 1712, 
hout.
Kruibeke, Kerk O.L.Vrouw ten Hemel 
Opgenomen, koorgestoelte met Jacobus in 
medaillon, door Guillaume Kerricx, 1740, 
hout.

Lebbeke
Lebbeke, O.L.Vrouwkerk, Jacobus in medail-
lon boven biechtstoel door Karel De Smet, 
1720, eik.

Lokeren
Lokeren, Sint-Laurentiuskerk, koorgestoelte 
door Verwimpt, met Jacobus in medaillon, 
1875-1900, hout.

Oudenaarde
Eine, kerk Sint-Eligius: stola met afbeelding 
van Jacobus als pelgrim, 1535, damast en 
wol.
Eine, kerk Sint-Eligius, schilderijen met af-
beeldingen van de hoofden van de apostelen 
door Anton van de Heuvel, 17de eeuw, olie op 
doek, 50 x 57 cm.
Oudenaarde, Sint-Walburgakerk, beeld van 
Sint-Jacobus als pelgrim, 17de eeuw, steen, ca 
200 cm hoog.
Oudenaarde, Sint-Walburgakerk, kazuifel 
met afbeelding Jacobus, 1550-1600, zijde en 
brokaat.

Sint-Jakob (1784) (Sint-Jakobskerk, Gent)



24 De Pelgrim

Jacobalia in België

Sint-Gillis-Waas
Sint-Pauwels, Sint-Pauluskerk, muurbetim-
mering door Frans De Wree, 1700-1725, met 
een afbeelding van Jacobus in medaillon, 
eik, 122 cm.

Sint-Niklaas
Belsele, kerk van de heiligen Andreas en 
Ghislenus, koorgestoelte met afbeeldingen 
van de apostelen, waaronder Jacobus als 
pelgrim, in een medaillon, 1700-1725, eik, 
122 cm hoog.
Nieuwkerken-Waas, O.L.Vrouwkerk, 
koor gestoelte, Jacobus in medaillon, eik, 
1740-1760.
Sint-Niklaas, Christus Koningkerk, beeld 
van de apostel Jacobus met pelgrims staf 
en zwaard, door Werner Heyndrickx, 1939, 
kalksteen, 180 cm hoog.
Sint-Niklaas, Sint-Nicolaaskerk, communie-
bank van Pierre De Vigne, met de hoofden 
van de apostelen in medaillons, 1860, mar-
mer.
Sint-Niklaas, O.L.Vrouw van Bijstand kerk, 
muurschildering van de apostelen door 
Godfried Guffens, 1853-1870.

Stekene
Kemzeke, Sint-Jakobskerk, kerkmeesters-
bank met buste in medaillon van Jacobus, 
18de eeuw, hout.
Kemzeke, Sint-Jakobskerk, hoofdaltaar van 
Sint-Jacobus door De Preeter, 1866, hout 
en koper.
Kemzeke, Sint-Jakobskerk, miskelk met af-
beelding van Jacobus door Hendrik Corbion, 
1664-1665, zilver, 26 cm hoog.
Kemzeke, Sint-Jakobskerk, beeld van Jacobus 
als pelgrim, eik, 1860-1900, 170 cm hoog.

Temse
Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk, koorge-
stoelte met buste van Jacobus in medaillon, 
door Egidius Adriaan Nijs, 1700-1710, hout.

Waasmunster
Waasmunster, kerk van O.L.Vrouw en Sint-
Petrus en Paulus, beeld van Jacobus als pel-
grim, 17de eeuw, hout, 210 cm hoog.

Wortegem-Petegem
Elsegem, Sint-Mauruskerk, koorgestoelte 
met Jacobus in medaillon, 1861, eik.

Zele
Zele, Sint-Ludgeruskerk, koorgestoelte van 
Guillaume Kerricx, met een afbeelding van 
Jacobus in medaillon, 1712-1713, eik.

Aanvulling bij Jacobus in Vlaams-Brabant 
In de rubriek Jacobalia in België (De Pelgrim, 
nr. 90) heb ik bij Scherpenheuvel – Zichem 
vermeld dat de kerk van de abdij van Tongerlo 
een beeld van Jacobus bezit. Dat is op zich 
niet verkeerd, heeft ons medelid René Schuer 
ons meegedeeld. Alleen gaat het hier niet om 
de ‘ware Jakob’ (Jacobus maior). Het betreft 
hier namelijk een beeld van de Norbertijn 
Jacob Lacops. Hij was een van de martela-
ren van Gorcum, de groep katholieken die 
bij het begin van de Godsdienstoorlogen in 
1572 door de protestantse watergeuzen in 
Den Briel werden opgehangen. Ze werden 
in 1867 heilig verklaard. 
Hartelijk dank aan René voor deze rechtzet-
ting. Blijkbaar was ook André Georges, de 
auteur van Le pèlerinage à Compostelle en 
Belgique et dans le Nord de la France, op 
wiens werk ik mijn artikel heb gebaseerd, 
niet altijd even nauwkeurig !

Martin Kellens
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Weingarten

Relikwieën, ze bestaan in vele maten 
en vormen. Ongeveer elke kerk gaat 
prat op het een of het ander dat her-
innert aan een heilige of een met de 
heilige  samenhangende gebeurtenis. 
Niet alle relieken hebben dezelfde 
waarde. Een reliek van uitzonderlijke 
waarde is zeker die van het Heilig 
Bloed. Chauvinisten als we zijn, den-
ken we vaak dat onze relikwie, die te 
Brugge bewaard wordt, de enige echte 
is. Nochtans, die eer moeten we met 
een Duits stadje delen.

In de Duitse deelstaat Württemberg 
ligt ten noordoosten van Ravensburg 
Weingarten, dat tot 1865 Altdorf 
heette. Het is gekend om de 
Welfengrafkelder, de benedictijnen-
abdij met haar barokkerk en merk-
waardig orgel maar eveneens om de 
verering van een relikwie van het 
Heilig Bloed, een verering die ’s vrij-
dags na Ons Heer Hemelvaart haar 
hoogtepunt kent. Zoals de naam het laat vermoeden gaat het hier om het 
Bloed van Christus. Toen Hij aan het kruis gestorven is, heeft de Romeinse 
soldaat Longinus met een speer in Zijn zijde gestoken en het bloed dat eruit 
druppelde opgevangen. Daarna heeft hij zich tot het christendom bekeerd. 
Misschien is hij wel die honderdman die bij het kruis de wacht hield en 
Christus als Zoon van God erkende. Zo wordt het in de apocriefe Acta Pilati 
beschreven. Maar hij leefde ten tijde van Nero en om aan diens vervolging 
van christenen te ontsnappen was hij met de relikwie naar Mantua gevlucht. 
Helaas, ook daar was het kleinood niet veilig. Daarom één oplossing: de reli-
kwie op een veilige plek, in de grond, verbergen. Daarna is hij, steeds volgens 
de Acta Pilati, naar Capadocië gevlucht en er bisschop geworden waar hij 

Weingarten, Sint-Martinusbasiliek
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ook niet veilig zat en gefolterd en gemarteld werd. 
Tijdens de folteringen werd de tong van Longinus 
afgesneden wat hem echter niet belette om verder 
te prediken.
Eindelijk veilig
Vooraleer de relikwie van het Heilig Bloed in 
Weingarten arriveert, is er heel wat water door de 
Rijn gestroomd. In 804, tijdens het pontificaat van 
Leo III en de regering van Karel de Grote, wordt 
te Mantua een uitzonderlijke relikwie gevonden, 
de relikwie van het Heilig Bloed. Zodra Karel de 
Grote dit nieuws verneemt, verzoekt hij paus Leo III 
naar Mantua te reizen, die hieraan uiteraard gevolg 
geeft. Maar, helaas, van invallen en plundertochten 
blijft ook deze Italiaanse stad niet gespaard. Omdat 
Hongaren Mantua als doelwit hebben, verbergen 
de Mantua’s daar ergens uit veiligheid de relikwie. 
De relikwie is er zo goed verborgen dat ze onvind-
baar wordt. Wie zoekt vindt. In 1054/1055 schrijft 
Hermann der Lahme von der Reichenau (†1054) in 
zijn kroniek over het terugvinden van het kleinood 
in Mantua. Hij schrijft dat tijdens de vasten van 

het jaar 1048 op aanwijzing van een blinde, Adilbero genaamd, de verloren 
relikwie wordt teruggevonden en dat dit gepaard gaat met allerlei wonde-
ren. Opnieuw trekken dan paus en keizer naar Mantua, nl. paus Leo IX en 
keizer Hendrik III, want zij willen de zaak ter plaatse onderzoeken. Leo IX 
wordt persoonlijk door blinde Adilbero van zijn goddelijke ingeving op de 
hoogte gesteld. Zodra de paus de relikwie heeft opgegraven en opgeborgen, 
krijgt Adilbero het zicht terug. Maar het wonder met Adilbero blijft geen 
alleenstaand mirakel. Meerdere zieken genezen. Dan volgt de verdeling van 
de relikwie tussen keizer en paus en krijgt zij een vaste plaats in ’s keizers 
bagage. 
Na de dood van Hendrik III in Bodfeld komt de relikwie in handen van zijn 
politieke tegenstander, Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, die haar mee 
naar zijn graafschap neemt. Als Boudewijn V in 1067 overlijdt, komt de 
kostbare relikwie in handen van zijn dochter Judith en bij haar huwelijk met 
hertog Welf IV van Altdorf, brengt ze deze relikwie als bruidsschat mee. Zo 
komt dan bij haar overlijden via een schenkingsoorkonde de relikwie samen 
met andere goederen toe aan het klooster van Weingarten-Altdorf.
Toch geraakt de verering van de relikwie volgens de bronnen pas vanaf 1200 
op gang, nadat een aantal bezetenen, epileptici en blinden op miraculeuze 
wijze genezen.

Aankomst van de H. Bloedreliek 
in Weingarten
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De verering

Een relikwie van dergelijke waar-
de moet volk op de been brengen. 
Alhoewel, in het begin, dat betekent 
na de schenking aan het klooster, krijgt 
de relikwie te Altdorf (Weingarten) 
weinig aandacht. Zo wordt zij bij de 
inwijding van een nieuw altaar in 1182 
zonder meer vermeld in de lijst van de 
andere relikwieën. Maar vanaf 1200 
komt ten gevolge van een belangrijk 
mirakel hierin verandering en uiter-
aard worden er dan ook aflaten ver-
leend. Die zijn niet min. Een bezoek 
aan de reliek te Weingarten, aan het 
klooster van het Heilig Bloed, levert 
een zo grote aflaat op dat het de ziel 
van de schenker onmiddellijk uit de 
rode cijfers haalt. 
Hoe de reliek vóór 1200 bewaard werd, 
is onduidelijk. Juistere gegevens hier-
over dateren uit  Bertolds abbatiale 
periode (1200-1232). Abt Bertold laat 
een kruis boven de kruisvormige re-
liekhouder aanmaken. Dit dubbelkruis is met edelstenen bezet. De reliek 
zelf is in een opening in een mosselvormig geslepen bergkristal bewaard. In 
de 13de eeuw staat de reliek hoog aangeschreven maar een eeuw later daalt 
haar aanzien. De schenkingen dalen, evenals de aflaten. Het hangt allemaal 
samen met een verminderde belangstelling voor het kloosterleven. Met de 
nieuwe abt, Kaspar Schieggs (1477-1491) komt een nieuwe ‘Aufschwung’. 
Sebastian Hyller laat tijdens zijn abbatiale periode (1697-1730) een nieuwe 
reliekhouder uit massief goud en met nog meer edelstenen vervaardigen. 
In 1956 werd de relikwie in haar huidige houder geplaatst. Hij gelijkt erg op 
deze die Sebastian Hyller liet aanmaken. 

Der Blutritt

De oorsprong van deze tocht met het Heilig Bloed ligt in de processies die 
tijdens de kruisdagen door de velden trekken (14de en 15de eeuw). Deze bid-
dende processies moeten voor een goede oogst zorgen. In Weingarten wordt 
daarbij telkens de relikwie van het Heilig Bloed meegenomen. Op het einde 
van de 15de eeuw nemen ruiters hieraan deel om de bescherming voor het 
belangrijkste dier uit de feodale periode, het paard, en zo voor de ganse 

H. Bloedreliek
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veestapel af te smeken. Deze Blutritt wordt voor het eerst in brieven aan 
abt Gerwig Blarer (1520-1567) vermeld. En natuurlijk kan de stichting van 
een broederschap niet ontbreken. Het lidmaatschap van deze broederschap 
zorgt er vanzelfsprekend voor dat de leden op aflaten kunnen rekenen. 
De verering van het Heilig Bloed kent in de 18de eeuw haar hoogtepunt. 
Elke dag komen nieuwe pelgrims, nooit zijn de deelnemers aan de Blutritt 
talrijker geweest en nooit zijn er meer ‘pelgrimsfeesten’ gehouden, die op 
kermissen beginnen te gelijken, wat natuurlijk tot kritiek leidt. 

is het 1090 of 1094?

In 1890 beginnen zoals verwacht de geestelijke en wereldlijke overheden 
festiviteiten voor te bereiden. Het jaar waarin de relikwie aan het klooster 
wordt geschonken, is immers 1090, zo zeggen die Weingartener hoge omes 
en daarmee uit. Er wordt verder niet al te veel gediscussieerd. Ze breken 
hierdoor wel met de stelling uit de baroktijd die 1094 als het jaar van de 
schenking aan het klooster verdedigt. 
Op verzoek van die notabelen krijgt de stad voor dit jubileum een feestelijk 
uitzicht. Vijf triomfbogen met spandoeken aan de voornaamste toegangen, 
wegwijzers, vlaggen, wimpels enz. Er wordt gehamerd, getimmerd. Er moet 
immers zoveel georganiseerd en geïnstalleerd worden. Alles is erop gericht 
om indruk te maken op de uitgenodigde hoge gasten en de enige hoge 
tante, Frau Fürstin von Wolfegg. Kortom ‘Gründlichkeit’ te allen kante, een 
organisatie van jewelste. Meerdere comités worden gevormd, vergaderen en 
stellen een programma samen om de 800ste verjaardag van het schenken van 
de Heilig Bloedrelikwie, waarvan de viering op zaterdag 10 mei 1890 begint, 
passend te laten verlopen. 
De hoogdagen in de viering zijn Ons Heer Hemelvaart en Blutfreitag van 
1890, ’s vrijdags nadien. Hieraan gaan de opening van het feestelijk gebeuren 
tijdens het weekeinde met het afvuren van salvo’s, een pontificale mis en 
diverse andere kerkelijke plechtigheden vooraf. Nieuw is een kaarsjespro-
cessie, net zoals in Lourdes. Ze gaat op Hemelvaartsdag ’s avonds voor het 
eerst uit. Zeer belangrijk is Blutfreitag. Met veel zorg heeft het comité de 
opstelling van de praalstoet (processie) samengesteld (Zugaufstellung). Niet 
minder dan 27 groepen krijgen er hun plaatsje waaronder meerdere muziek-
kapellen uit de buurt. De 23ste groep bestaat uit Weisse Mädchen. Groep 
27 en laatste groep is het volk. Maar, ondanks de ‘gründliche’ voorbereiding 
zijn de weergoden niet guter Laune, niet in een goeie bui, ze zorgen met 
kwakkelweer, voor kommer en kwel zodat twaalf van de vijftien groepen uit 
aangrenzende parochies wegblijven. 

en Daarna…

Omwille van de faam die Weingarten door de feestelijkheden van 1890 
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heeft verkregen, zijn ze daar nu wel verplicht om de Heilig Bloedverering in 
ere te houden. En dat gebeurt. In 1917 schrijft kapelaan Eugen Drexler het 
theaterstuk Longinus. Plannen om een groot openluchttheater te bouwen 
zijn er maar de Eerste Wereldoorlog stuurt veel in de war en verhindert dat 
Weingarten een tweede Oberammergau wordt. In 1927 komt een film over 
het gebeuren uit. Zoals te verwachten besteden nog meerdere auteurs onder 
wie Maria Müller-Gögler aandacht aan de Weingartener relikwie.
Als na de Tweede Wereldoorlog Blutfreitag meer en meer met volksfeesten 
gepaard gaat, komt vanuit het bisdom protest. Een jaarmarkt hoort er im-
mers niet bij, die moet worden afgeschaft!!! Maar bij een processie horen 
nu eenmaal andere festiviteiten zoals een kermis, een jaarmarkt. Ze brengen 
nering en tering en uiteraard geld in het laatje. Ook de kaarsjesprocessie 
op de vooravond krijgt kritiek. Ze wordt door een journalist een Disney-
achtige bedoening en veredelde kitsch genoemd. Als gevolg daarvan wordt 
vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw het programma van de vooravond 
van Blutfreitag afgeslankt. De dag zelf daarentegen kan steeds op een groot 
aantal deelnemers rekenen. 
Als het einde van de 20ste eeuw in zicht is, bereidt Weingarten zich voor 
op de viering van 900 jaar Heilig Bloedverering. Nu kiest men zoals in de 
baroktijd 1994 als jaartal en niet 1990. Er wordt in de pedagogische hoge-
school, in de kruisgang van de abdij en in het Kornhaus van Weingarten een 
grote jubileumtentoonstelling  gehouden die loopt van 7 mei tot 28 augustus. 
Dankzij de documenten en voorwerpen door musea, kerken en archieven in 
bruikleen gegeven en de medewerking van vele bereidwillige samenstellers 
komen er twee prachtige feestuitgaven tot stand. 
Ondanks de vergelijking van de lichtprocessie met het Disneygebeuren in 
de jaren ’70 kennen in 2007 de verering en de processie naar de Kreuzberg 
op de vooravond een blijvend succes. Het aantal pelgrims wordt op 30 000 
geschat. 3 000 paarden trekken ’s vrijdags door de straten en de velden. 
Hiermee heeft Weingarten niet alleen de grootste paardenprocessie maar 
ook het grootste aantal vereerders van het Heilig Bloed, een traditie die nog 
steeds verder leeft. Ze krijgt van jaar tot jaar meer aandacht, niet alleen in 
de media, maar ook bij hooggeplaatste politici.

literatuur:
900 Jahre Heilig-Blut-Verehrung in Weingarten 1094-1994, Festschrift zum 
Heilig-Blut-Jubiläum am 12. März 1994. Herausgegeben von Norbert Kruse 
und Hans Ulrich Rudolf in Auftrag des Kuratoriums ‘Heilig-Blut-Jubiläum 
1995’ unter Mitarbeit von Rupert  Feneberg, Rolf Schaubode, Bruno Schmid 
und Markus Talgner. Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1994.

Mia Voordeckers
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van fotografie naar liturgie en theologie

Op vrijdag 12 januari 2007 promoveerde Ine Albers in 
de aula van de Universiteit van Tilburg tot doctor in 
de godgeleerdheid. Haar proefschrift draagt als titel: 
Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt. Over 
pelgrimage, lopen en genezing. Haar onderzoek spitste 
zich toe op de raakpunten tussen theologie en genees-
kunde, meer bepaald op het vlak van de psychoneu-
roimmunologie, een discipline in ontwikkeling. 
Ine Albers ontleende haar titel aan het werk Wegen 
en Grenzen. De auteur ervan, de in 1950 overleden 
Groningse theoloog Gerard Van der Leeuw, schreef 
rake dingen op het gebied van rituelen en beweging. 
Door de eeuwen heen zijn pelgrimage en beweging im-
mers nauw met elkaar verbonden geweest. Nog steeds 
bestaat de gewoonte om voor bepaalde aandoeningen 
of voor de oplossing van een probleem een beeweg 
te ondernemen. Alhoewel ze veel van hun pluimen 
verloren, geraakten ze niet helemaal uit de markt, die 
talrijke heiligen die aan prestige inboetten en een flink 
deel van hun monopolie te kunnen genezen moesten 

afstaan ingevolge de ontwikkeling van de moderne geneeskunde die voor 
veel kwalen een juiste medicatie op de markt bracht. Ine Albers onderzoekt 
hier niet alleen de theologische betekenis van de pelgrimages en van het 
lopen maar ook hoe de life sciences (biologie, genetica, enz.) in het theolo-
gisch onderzoek kunnen worden ingeschakeld.
De kersverse doctor Ine Albers studeerde fotografie aan de Academie voor 
Kunst en Industrie te Enschede en later theologie. In 2002 voltooide ze haar 
studie liturgiewetenschap cum laude aan de universiteit van Tilburg. In de 
jaren tachtig doceerde ze fotografie en tussen 1983 en 2002 werkte ze als 
zelfstandig fotograaf. Tussen 2002 en 2003 was Ine Albers onderzoekster bij 
de leerstoel Cultuur- en Godsdienstpsychologie van de Radbouduniversiteit 
te Nijmegen en sedert 2003 is ze verbonden aan het Heyendaalinstituut van 
dezelfde universiteit. In de loop van haar studie liturgiewetenschap aan de 

Van pelgrimeren 
word je beter

Interview met Ine Albers
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theologische faculteit van de universiteit van Tilburg was ze sterk in het 
fenomeen pelgrimage geïnteresseerd. Tijdens het symposium De weg der 
wonderen dat op 27 mei 2000 in het museum Catharijneconvent in Utrecht 
werd gehouden, kreeg haar belangstelling voor het fenomeen pelgrimeren 
een extra stimulans. Herman Vuijsje was er gastspreker en toen hij over zijn 
ervaringen tijdens zijn voettocht van Compostela naar Amsterdam zoals 
beschreven in het werk Pelgrim zonder God vertelde, besloot ze om haar 
scriptie aan pelgrimeren als antidepressivum te wijden en aan haar ander 
interesse, de neurowetenschap.
Ze citeert dan ook herhaaldelijk uit Vuijsjes werk waarin hij een pelgrims-
tocht als antidepressivum ziet en zich afvraagt of het zo al niet in de mid-
deleeuwen was. De auteur Bruce Chatwin, een ander bekende reiziger, 
huldigt een gelijkaardige opvatting wanneer hij schrijft: Drugs are vehicles 
for people who have forgotten how to walk.

veel contacten met pelgrims

Tussen 1994 en 1999 bezocht dr. Albers meerdere pelgrimsoorden en onder-
vroeg er pelgrims over hun motieven. Ze wilde nagaan hoe pelgrimeren met 
christelijke theologie kan worden verbonden. Daarbij stelde ze vast dat veel 
pelgrims ervaren dat niet alleen de heilige plaats maar eveneens de weg 
erheen tot het ritueel behoren.
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is de teruggang van het aantal 
kerkbezoekers nog steeds niet tot stilstand gekomen. Daarentegen worden 
in de bedevaartplaatsen jaar na jaar meer bezoekers of bedevaarders geteld 
alhoewel een aantal van hen weinig of geen kerkelijke binding meer heeft. 
Het ritueel van de pelgrimage dat vroege christenen van de hen omringende 
culturen overnamen, blijkt ook heden ten dage nog springlevend te zijn. 
Pelgrimages zijn door de eeuwen heen een onderdeel van het religieuze 
leven van de christenen geweest zoals ze ook een onderdeel van het religi-
euze leven in de niet-christelijke godsdiensten zijn.
Christelijke pelgrimages zijn vaak bedevaarten naar een reliek van een hei-
lige. Is de op een plaats vereerde reliek echt of niet? Het maakt weinig uit. 
Een vast geloof kan in de hersenen processen in werking stellen die gunstig 
op het immuniteitssysteem inwerken en zo genezing bewerken. De ‘echt-
heid’ van de heilige is dan van ondergeschikt belang. Trouwens, velen gaan 
met andere kwalen dan vroeger op pelgrimage. Het pelgrimeren kent in het 
begin van deze eeuw een bijna even groot succes als in de middeleeuwen. 
We moeten hierbij slechts aan de (vaak té) drukke Camino francés denken. 
En uit de pelgrimsverhalen van de Santiagogangers blijkt duidelijk dat ze wel 
degelijk genezing vinden, zij het anders dan bij de middeleeuwse pelgrims. 
Ze komen vaak minder gestresst, gelatener en gelukkiger terug maar alles-
zins anders dan bij hun vertrek. 
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Pelgrimeren zit de mens in het bloed, het neemt wel andere vormen aan 
maar verdwijnen doet het niet. Via een nieuw geneeskundig vakgebied, de 
psychoneuroimmunologie, dat de communicatie onderzoekt die op molecu-
lair niveau tussen het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem plaats-
vindt, lijkt een nieuwe verbinding tussen pelgrimage en genezing mogelijk 
die zowel theologisch als geneeskundig beantwoordt aan de normen van de 
eenentwintigste eeuw.
 
In sommige niet-christelijke godsdiensten is lopen een onderdeel van 
vruchtbaarheidsrituelen en wordt er gerend voor regen. Enkele stromingen 
binnen het boeddhisme beschouwen wandelen en hardlopen als vormen 
van meditatie. Binnen de christelijke traditie worden wandelen en hardlo-
pen wel eens vergeleken met kerkbezoek en een meerdaagse wandeltocht 
als een pelgrimage. De neurowetenschappen laten zien dat (hard)lopen een 
positief effect op stemming en cognitie heeft en het algemeen welbevinden 
bevordert.

conclusie

Ine Albers concludeert dan ook dat het lopen een van de antropologische 
constanten is die bijdragen aan de blijvende populariteit van het pelgri-
meren. Het heil, de genezing, de spirituele ervaringen als vrucht van het 
pelgrimeren zouden grotendeels door het langdurig lopen kunnen veroor-
zaakt zijn. Het grote succes van het lopen kan als het  zoeken en vinden 
van heilservaringen worden gezien. Door haar onderzoek wil ze duidelijk 
stellen dat life sciences en neurowetenschappen bij theologisch onderzoek 
van betekenis kunnen zijn. Geloof en vertrouwen brengen veranderingen 
in de neuronale structuur teweeg. Als theologen dat accepteren dan liggen 
er nieuwe mogelijkheden voor het bedrijven van een moderne theologie 
open.
 
Wij moeten alleen nog dr. Ine Albers danken voor het beantwoorden van de 
vragen maar haar vooral feliciteren met dit baanbrekend werk en de hoop 
uitspreken dat het zowel in medische als in theologische kringen weerklank 
vindt.
 
Mia Voordeckers

Ine Albers, Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt: Over pelgri-
mage, lopen en genezing. Groningen, Instituut voor religiewetenschap-
pen, (Netherlands Studies in Ritual and Liturgy; 5), 2007, 529 p. ISbN:  
90-367-2874-6
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Zodra in de jaren tachtig van de vorige eeuw de pelgrimsroutes naar 
Santiago opnieuw bewandeld werden, groeide bij de organisaties die betrok-
ken waren bij de heropleving ervan het verlangen dat de waarde van deze 
wegen als cultuurgoed officieel erkend zou worden. Anderzijds begrepen 
beleidsmakers heel vlug welk potentieel de ontwikkeling van deze wegen 
betekende voor de realisatie van hun ideeën. De Galicische deelregering bij-
voorbeeld promoot de camino zowel om toeristen aan te trekken als om op 
die manier ook de eigen identiteit te bevestigen. Hetzelfde doet zich voor op 
internationaal vlak. Santiago was in de middeleeuwen een bedevaartsoord 
dat pelgrims aantrok vanuit de hele Westerse wereld. Daarom strekken de 
Jakobswegen zich uit over geheel Europa. Omdat ze zolang dienst hebben 
gedaan als verbindingswegen, zijn zij ook de dragers geworden van de waar-
den die aan de grondslag liggen van Europa. 
Het wekt dus weinig verbazing dat deze wegen, zodra ze opnieuw bekend-
heid kregen, al vlug de aandacht trokken van de Raad van Europa. Reeds in 
1984 riep deze raad haar leden op om gezamenlijke initiatieven te nemen 
voor het behoud van de internationale pelgrimswegen. In tegenstelling tot 
de Europese Unie (27 lidstaten) beschikt de Raad van Europa (47 lidstaten) 
over geen hefbomen om deze aanbevelingen in de praktijk om te zetten. Dit 
betekent dat het dus van het initiatief van de individuele lidstaten afhangt of 
aan een oproep gevolg wordt gegeven. Het potentieel van de Jakobswegen 
was voor de Raad van Europa echter zo groot dat hij in 1987 een nieuw initia-
tief nam en de Jakobswegen uitriep tot Europese cultuurroute. Dat gebeurde 
in een plechtige verklaring die op 23 oktober van dat jaar te Santiago werd 
geproclameerd (zie De Pelgrim, nr. 11, p. 26 -31). Daarin wordt een oproep 
gedaan om de Jakobswegen verder te identificeren, te bewegwijzeren en 
als erfgoed voor de toekomst te bewaren. Verder worden alle betrokken 
organisaties en instellingen ertoe aangezet om deze wegen te ontwikkelen 

Twintig jaar Europese 
cultuurroutes
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als forum voor ontmoetingen en uitwisseling van ideeën.
Het eerste initiatief om de Jakobswegen daadwerkelijk te beschermen werd 
genomen door Spanje toen de Unesco in 1993 de aanvraag goedkeurde om 
de Camino francés te erkennen als werelderfgoed. Frankrijk volgde in 1998. 
In tegenstelling tot de Camino francés kunnen de Jakobswegen in Frankrijk 
echter niet eenduidig afgebakend worden. In plaats daarvan werden 71 ge-
bouwen en 7 trajecten van de GR 65 (de route van Le Puy) als werelderfgoed 
erkend. 
Deze gebouwen en trajecten konden echter evengoed om hun intrinsieke 
waarde als werelderfgoed beschouwd worden. Hiermee wordt aangetoond 
dat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om het eigen karakter van de 
Jakobswegen te omschrijven.  Met uitzondering wellicht van de Camino 
francés, zijn er, zelfs in Spanje, geen historische routes vast te leggen die 
door pelgrims naar Santiago zijn gebruikt.

De ontwikkeling van De cultuurroutes

Inmiddels zijn we twintig jaar later en zijn de Europese cultuurroutes een 
begrip geworden. Naast de Jakobswegen zijn er 23 nieuwe routes ontwor-
pen. Slechts twee ervan hebben betrekking op een pelgrimsweg, nl. de Via 
Francigena (de pelgrimsweg naar Rome) en de Chemins de Saint Michel. 
De andere handelen over de meest diverse thema’s uit de Europese cul-
tuur. Enkele voorbeelden: de Via Carolingia, Le réseau des sites clunisiens, 
itinéraire Vauban, L’héritage Al-Andalus, Les routes des Vikings, L’itinéraire 
Mozart, La Route de Don Quichotte, L’habitat rural dans les Pyrénées, Les 
routes de l’olivier, enz. 
Deze nieuwe wegen zijn niet langer opgezet als (hypothetische) reconstruc-
tie van oude routes. Het gaat er bij de cultuurroutes om dat bepaalde ideeën, 
die op zich zeer divers zijn maar tegelijk kenmerkend voor de Europese 
cultuur, hun sporen hebben achtergelaten in de vorm van gebouwen, 
monumenten, wegen, enz. De Europese cultuurroutes zijn op die manier 
geëvolueerd tot een instrument om het Europese erfgoed, in de ruimste 
zin van het woord, bij het brede publiek bekend te maken en daadwerkelijk 
te ontdekken. Vanaf 1997 wordt de verdere ontwikkeling van deze routes 
ondersteund door het Institut européen des itinéraires culturels met zetel 
in Luxemburg. Dit instituut werkt momenteel aan een vijftigtal thema’s. 
Naast de 24 routes bestaat er namelijk een hele lijst van projecten waarrond 
momenteel onderzoek wordt gedaan maar waarbij nog geen roerend erfgoed 
werd geselecteerd om verder ontwikkeld te worden. Zodra dit wel het geval 
is en er ook routes worden uitgetekend waarbij de bezienswaardigheden met 
elkaar worden verbonden, krijgt het project de status van itinéraire culturel. 
De routes moeten grensoverschrijdend zijn en relevant voor geheel Europa. 
Meer omvangrijke routes krijgen het label Grand itinéraire. 
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Het Instituut in Luxemburg volgt de ontwikkelingen 
rond de cultuurroutes op de voet. Dat geldt uiter-
aard ook voor de Jakobswegen. Het beschikt over 
een uitstekende en goed gedocumenteerde website: 
www.culture-routes.lu.

een nieuwe verklaring van santiago 

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de 
Europese cultuurroutes werd in Le Puy van 27 tot 
29 september ll. een colloquium georganiseerd over 
de Jakobswegen. Meer dan 250 deelnemers hebben 
er gewerkt rond drie thema’s: de Jakobswegen als 
dragers van Europese waarden, de identificatie van 
deze wegen en het beheer ervan. Daarnaast werd ook de nadruk gelegd op 
het feit dat pelgrimswegen ons in staat stellen om deze waarden ook daad-
werkelijk te beleven, een thema dat overigens ook in de werking van ons 
genootschap centraal staat. Aan het congres werd ook deelgenomen door 
vertegenwoordigers van de 23 andere Europese cultuurroutes.
De besluiten van het congres werden opgenomen in een verklaring die van 
Le Puy naar Santiago werd gebracht. (Zouden de organisatoren zich hebben 
laten inspireren door de estafette-pelgrimstocht die we in 2005 hebben ge-
organiseerd ter gelegenheid van onze twintigste verjaardag?) De tekst werd 
vervolgens aangevuld met opmerkingen van andere instanties, waaronder 
ook een delegatie jongeren, en werd omgezet in een verklaring die op 23 
oktober ll. op het Obradoiro in Santiago werd voorgelezen. De volledige 
tekst van deze verklaring is terug te vinden op de website van het Institut 
européen des itinéraires culturels. Daar is ook een forum geopend waarop 
de komende maanden alle geïnteresseerden hun mening kunnen geven over 
de inhoud van dit document.
Ook ons genootschap onderneemt pogingen om de idee van de Jakobswegen 
als Europese cultuurroute concreet gestalte te geven. In 2004 bijvoorbeeld 
nam medelid en ere-volksvertegenwoordiger Riet Van Cleuvenbergen in 
het Vlaams Parlement een initiatief om in Vlaanderen een project van pel-
grimswegen op te zetten. Heel recent werd in het genootschap een nieuwe 
werkgroep opgericht die de oude Jakobswegen in Vlaanderen opnieuw in 
kaart wil brengen. De verantwoordelijke is Ludo Janssens (ludocmjanssens@
qmail.com)

Dirk Aerts
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Pelgrims van vlees en bloed

Zeg niet Zomaar Boek tegen Dit Boek

Het pelgrimsverhaal van Antoon van Tuyl uit Baarle-Nassau 
is er een in twee luiken. Het eerste luik begon jaren geleden. 
Hij was toen leraar plastische kunsten en samen met zijn 
vrouw bracht hij meerdere malen vakantie in Frankrijk door 
waar hij regelmatig Sint-Jakob tegenkwam. Die apostel prik-
kelde ferm zijn nieuwsgierigheid. Antoon wou meer over 
hem weten, begon te lezen over de legenden langs de pel-
grimswegen, over de geschiedenis van de pelgrimages, over 
fauna en flora langs de camino en zo groeide de goesting om 
zelf ook op stap te gaan, oude pelgrimsplaatsen te bezoeken 
en culturele ontdekkingen te doen. Samen met zijn vrouw 
de pelgrimage te voet ondernemen, was omwille van haar 
gezondheid niet mogelijk. Ze overleed in 1999. Op 12 april 
2001 ging Antoon met brugpensioen en twee dagen later 
vertrok hij ‘gerugzakt’ richting Compostela. 

In die rugzak - wat had je anders verwacht - droeg hij eveneens al het nodige 
mee om te tekenen en te schilderen. Hij verkoos zijn tocht alleen te maken 
want hij zag de pelgrimstocht als een overgang van het actieve leven naar 
een nieuwe levensinvulling. Hij was tevens de mening toegedaan dat de ont-
moetingen onderweg intenser verlopen als je zonder compagnon bent. Maar 
vooral wou hij deel van de hem omringende natuur zijn zonder gestoord te 
worden door zinnen als: kijk eens hier, kijk eens daar. ’s Avonds schilderde 
en tekende hij in zijn dagboek zijn impressies van die dag, zo’n 150. Maar 

ook verstuurde hij aan vrienden en kennissen alleen zijn 
zelfgetekende ansichtkaarten. 
Zoals elke pelgrim keerde Antoon met veel herinnerin-
gen na drie maanden, na exact 117 dagen om het precies 
te zeggen, terug. En, zoals nog andere pelgrims, verza-
melde hij die herinneringen in een boek met de titel 
Vrij zijn op het ritme van je voeten. Maar… dit werd 
niet uitsluitend het verhaal over ontmoetingen, over de 
(soms vergeefse) zoektochten naar een slaapplaats, het 
werd een doorlopend geïllustreerde pelgrimstocht. Van 
de ongeveer 150 aquarellen nam hij er zo’n 100 in zijn 

Een tocht in woord 
en beeld

De dubbele Santiagotocht van Antoon van Tuyl
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boek op. Het coloriet van die aquarellen vertelt de poëzie van de 
natuur. Ontmoetingen, mijmeringen, legenden sluiten daarbij in 
luchtig proza aan samen met de alledaagse pelgrimsbelevenissen. 
Je stapt met Antoon opnieuw naar Compostela. Als hij beschrijft 
hoe hij op een keer noodgedwongen in de kapel van een kerkhof 
op de lijkbaar sliep, is dat hotel (die kapel) erbij getekend. En om 
Antoon er in zijn slaapzak bij te zien, heb je niet zo’n buitenge-
wone verbeeldingskracht nodig. De herder die met zijn kudde 
schapen de weg versperde, eeuwenoude bruggetjes als ruggen 
van boze katten, duiventorentjes, logies in een kelder met een 
oud gewelf, pilaren in een kerk, het is allemaal gedetailleerd ge-
tekend. De tekst wordt regelmatig door ‘Terzijdes’ onderbroken. 
Deze “Terzijdes” zijn verwijzingen naar de plaatselijke legendes, 
naar historische gebeurtenissen. Toen Antoon na 117 dagen terug 
in Baarle-Nassau was, had hij het gevoel een onvolledige tocht te 
hebben gemaakt. Hij was immers niet in Muxia noch in Finisterre geweest 
en was met het openbaar vervoer teruggekomen. Dat gevoel van die onvol-
ledige tocht raakte hij niet kwijt.

welkom antoon, welkom antoon, welkom antoon

Regelmatig besteedt onze regionale tv aandacht aan pelgrims die aan de 
voettocht naar Compostela beginnen of deze tot een goed einde brachten. 
Zo werd ook Antoon van Tuijl die onlangs na zijn tweede pelgrimstocht 
naar zijn penaten in Baarle-Nassau terugkeerde - hier begon en eindigde 
het tweede luik - er door camera’s opgewacht terwijl veel stemmen het wel-
komstlied zongen, een welkomstlied dat tot over de staatsgrens hoorbaar 
was. Nu, wat in Baarle-Nassau gebeurt, dringt onmiddellijk tot in Baarle-
Hertog, de gemeente aan de andere kant van de staatsgrens, door. Het zijn 
immers twee gemeenten die in eenzelfde patroon ingebreid zitten. Waar je 
woont, is afhankelijk van de plaats waar je voordeur is. Zo kan de staatsgrens 
rakelings langs je bed lopen, door je keuken enz.
De verdienstelijke pelgrim Antoon kwam van die tweede pelgrimstocht 
veertien dagen vroeger thuis dan voorzien. Nu werd hij door vrienden en 
buren met bloemenkransen omhangen, net alsof hij in India aanlandde. 
Maar even boven deze bloemenkransen stak een hoed uit met de schelp 
erop. Antoon moest je er in je fantasie onder zien. Zijn prestatie was er dan 
ook eentje om u tegen te zeggen. Hij was naar Compostela, naar Finisterre, 
naar Muxia en daarna terug naar Baarle-Nassau gestapt. Over zijn pelgrim-
slief en - leed berichtte hij wekelijks in een plaatselijke publicatie. Bij elk 
relaas kwam – hoe kan het anders voor een oud-leraar plastische kunsten 
- een gepaste schets. Zichzelf tekende hij op een keer naast het standbeeld 
van zijn collega-pelgrim, Reintje de Vos. Hij berichtte over zijn ontmoetin-
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gen met mens en dier. In de Ardennen passeerde hem wel 
een onverwacht schepsel Gods, een knorrende viervoeter, 
een niet-aaibaar everzwijn. Gelukkig vond het de morsige 
pelgrim uit Baarle-Nassau ook niet aaibaar en zette knorrend 
zijn weg dan maar verder. Ook dat beest werd in een schets 
vereeuwigd. Antoon ontmoette regelmatig op zijn tocht heel 
goeie mensen, echte engelen noemt hij hen, maar ook groot-
sprakerige ‘dikke nekken’. Eén ontmoeting gaf hem nochtans 
een onveilig gevoel nl. toen er naast hem een Spaanse auto 
stopte met daarin twee mannen die beweerden Amerikanen 
te zijn. Ze toonden hem bankbriefjes en vroegen hem om eens 
zijn euro’s te mogen bekijken want euro’s kenden ze niet!!! 
Nu Antoon, die niet van gisteren is, verwees hen onmiddel-
lijk naar het nabijgelegen stadje waar ze met hun vraag in 
een bank terecht konden. Daarop verdwenen de zogezegde 
Yankees. Al die ontmoetingen bevestigen maar weer eens de 

Kempense wijsheid: Onze Lieve Heer moet zijn getal hebben. 
Als natuurliefhebber luisterde hij geboeid naar de gesnavelden, genoot hij 
van elke bloem, van elk kruid. In zijn relaas krijgen culturele en andere we-
tenswaardigheden niet minder aandacht. Zo vertelt hij over de stad Thiers 
waar drie bergriviertjes samenvloeien en vroeger veel textielindustrie was. 
Dagelijks wasten de mensen die textiel in dat koude water. Maar ieder had 
een hondje bij zich als natuurlijke warmtebron voor de koude handen en 
voeten . 
Gelukkig heeft Antoon een ijzersterk gestel en dat kwam hem bij zijn lange 
dagtochten goed van pas. Dat gaf hem soms het gevoel de weg doorheen 
landschappen als postkaarten al huppelend af te leggen zelfs doorheen de 
mooie maar ruige Cévennes.
Na zo’n drie maanden benenwerk kwam hij in Finisterre waar hij een paar 
sokken verbrandde. Het is immers een ongeschreven wet dat een pelgrim 
daar zijn kleren verbrandt. Maar overdrijving schaadt, dacht Antoon en 
beperkte zich tot een paar sokken. In Muxia zag hij nog de gevolgen van 

de schade die de tanker Prestige er aan de natuur 
aanrichtte. Muxia is de stad waar Maria Jacobus bij 
zijn bekeringswerk kwam aanmoedigen. Hier was 
zijn pelgrimstocht echt af en maakte hij rechts-
omkeert, neus en tenen richting Baarle-Nassau 
waar heel wat volk op de been was om hem te 
verwelkomen. 

Mia Voordeckers
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plus est en vous

Deze lijfspreuk van de Heren van Gruuthuse staat op Melissa’s netvlies 
gebrand. Elke dag als ze de deur uitgaat, leest ze die. Dat die lijfspreuk 
eveneens de hare geworden is, samen met een tweede, Just do it, dat mag je 
zonder overdrijving wel zeggen. En hiermee wordt het ook meteen duidelijk, 
ze woont in Brugge en het geslacht van Gruuthuse was een Brugse adellijke 
familie die in een ver verleden het recht bezat een deel van het gruterecht, 
een belasting op het bier, te mogen opeisen.Thans is Gruuthuse een museum 
voor oudheidkunde.  
Tijdens haar jeugd kreeg de vrije vogel Melissa, thans full-time docente 
Russisch en Spaans, een zware tegenslag. Het sportieve meisje dat vanaf haar 
derde levensjaar jaarlijks op de skilatten stond, kreeg met een kwaadaardige 
tumor af te rekenen waardoor ze een been verloor. Maar wie dacht dat die 
beproeving het einde van een sportieve en vrije periode zou betekenen, die 
heeft het gruwelijk mis. Na de herstelperiode zocht en vond ze in 1986 een 
lichtpuntje: opnieuw skiën. Met een klein team skiërs, twee professionele 
fysiotherapeuten, een technicus, een verpleegkundige en een arts trok ze dat 
jaar mee naar Oostenrijk. De hele groep ging er letterlijk de boer op want 
het slapen gebeurde in grote kamers boven een koeienstal. Toen ze terug 
thuis was, richtte ze samen met Patrick, een fysiotherapeut, Anvasport op, 
een sportvereniging voor andersvaliden. Het devies van Anvasport, waar-
van Melissa nu voorzitster is, luidt De grenzen verleggen. Via avontuurlijk 
sporten wil Anvasport andersvaliden beter integreren en hun lichamelijke 
conditie in stand houden. De nadruk leggen ze op beleven en genieten. 

van avontuurlijke tocht tot pelgrimstocht

Op 8 juni 2006 liet Melissa de boel eventjes zonder haar draaien, pakte haar 
rugzak en begon vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port te stappen, de eeuwenoude 
pelgrimsroute met als bestemming Santiago de Compostela. Die route be-
wandelen kan gemakkelijk lijken. Je moet gewoon de gele pijlen achterna die 
soms veranderen in gele schelpen op blauwe achtergrond. Maar, als je als 
reisgezel een sympathieke, stevige maar slechtziende stadsgenoot hebt, die 
noch gele pijl noch schelp ziet en op die manier minstens één keer per dag 
verdwaalt, dan is het avontuur niet ver weg.

Grenzen verleggen
De Santiagotocht van Melissa Floré en Thomas Bouckaert
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In het begin zag Melissa de tocht vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port naar 
Sint-Jakob als een pure fysieke uitdaging voor zichzelf. Maar toen ze in de 
stoptrein naar Saint-Jean-Pied-de-Port zat, moest ze haar neus volledig 
tegen het raam drukken om nog een streepje lucht te kunnen zien en van 
het pittoreske van het stadje genoot ze niet. Toen stelde ze zich de vraag: 
waar ben ik aan begonnen? Thomas, zoals gezegd de slechtziende stads- en 
stapgenoot, had het allemaal veel eerder aangevoeld. De beginperikelen 
schrapte ze uit haar verhaal maar nu geeft ze toe dat ze met een klein hartje 
startten. En terecht! Nu, Melissa zou Melissa niet zijn als de moed niet elke 
dag een beetje groeide. Een glaasje wijn ’s avonds hielp hierbij. ‘Nooit heb 
ik mijn ziel zo moeten voeden en koesteren’ zegt ze.

Zingen, willen of niet tijDens het stappen

In een gastenboek in Santo Domingo de la Calzada las Melissa enkele door 
een pelgrim in 2001 geschreven zinnen. Hierin heeft deze pelgrim het over 
zijn voeten en over de zorg die daaraan moet worden besteed. Die voeten 
zijn overduidelijk zijn dada want in de tekst staat verder: ‘I also speak to my 
feet. I tell them that I love them’. En verder vindt die pelgrim dat wie zijn 
voeten niet liefheeft blaren krijgt. Om dan de korte tekst als volgt te beslui-
ten: ‘Love your feet and begin from there to love yourself ’.
Zulke mededeling over blaren hoorden beiden haast elke dag. ’s Avonds 
protesteerden Melissa’s handen die de ganse dag de krukken stuurden, vaak. 



De Pelgrim 41

Pelgrims van vlees en bloed

Maar gelukkig protesteerde haar ene goeie voet niet en daarvoor is ze nu nog 
dankbaar. Pelgrims die zuchtten om een blaartje of zeven werden stil als ze 
die twee Bruggelingen ontmoetten alhoewel het niet hun beider bedoeling 
was de klagers de mond te snoeren. Want van klachten uiten … geen sprake. 
Evenmin de tegenslagen en zelfs de beproevingen waarmee een pelgrim te 
maken krijgt, worden door hen niet vermeld. 
Melissa hield onderweg een dagboek bij waarin ze o.a. de plaatsen die ze 
aandeden, vermeldt. Natuurlijk deed het tweetal eveneens Cruz de Ferro 
aan, het ijzeren kruis op een vijf meter hoge staak, in een berg keien geplant. 
Sommige keien zijn grote stenen. Draag zoiets eens in je rugzak mee, merkte 
ze terecht op. Op de hoop liggen ook met zwarte viltstift beschreven keien. 
Zoals echte pelgrims hadden ook zij een steentje bij. Dat was in Saint-Jean-
Pied-de-Port opgeraapt. Toen het steentje gegooid was, knapten de vuile 
en bezwete pelgrims, er een uiltje op de warme leisteen voor de kapel en 
joegen er af en toe een vermoeide vlieg die hun rust probeerde te verstoren, 
van hun gevels. 
Een aantal dagen later… groen Galicië. Paadjes, geen wegen, doorheen gra-
nieten dorpen. Huizen met onregelmatige plattegrond, bedekt met al even 
onregelmatige reuzenleien die kruiselings over de nok heen steken als de 
rugvinnen van een voorhistorisch beest. Honden liepen er los maar waren 
zelfs te weinig in pelgrims geïnteresseerd om te blaffen. Galicische schepers 
bleven welopgevoed liggen. Ze maakten wel plaats voor een kudde koeien 
waarover een in het zwart gekleed vrouwtje de scepter zwaaide. Eigenlijk 
was die scepter maar een ordinaire stok. 
Na vier dagen stappen doorheen een eucalyptusbos – eucalyptus is een uit 
Australië geïmporteerde boom – kwamen ze supercontent in Santiago de 
Compostela. Eén groot feest in de straten rond de kathedraal. Pelgrims die 
elkaar onderweg ontmoetten vielen er in elkaars armen. Melissa noemde 
zichzelf samen met Thomas net een soort Bonny & Clyde. Ook bekend en 
berucht.
Een lokale krant en tv-zender kregen inmiddels lucht van dit bijzonder 
moedig tweetal. Maar dat zochten ze niet, hun medepelgrims waren hen 
dierbaarder. In de kathedraal brachten Melissa en Thomas elk hun bood-
schap. De boodschap van Melissa was in het Spaans, deze van Thomas in 
het Nederlands. Zijn boodschap had zelfs een speciaal dankwoord voor 
diegenen die hem niet hadden gesteund!!! Het was alsof de tijd er stil stond 
toen het immense zilveren wierookvat boven hun hoofden slingerde.

alleen van compostela tot finisterre

Compostela werd voor Thomas het einddoel. Na enkele dagen bij Sint-Jakob 
wou hij zo vlug mogelijk terug naar huis. Zijn bagage zat overvol met in-
drukken. Zijn geluk, zou je haast zeggen, kon nu niet meer stuk. Onderweg 
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had ook hij een dagboek bij-
gehouden waarin hij enthou-
siast vertelt welk ongelooflijk 
gevoel het was, ’s morgens te 
vertrekken met de zekerheid ’s 
avonds je bedje gespreid en een 
douche te zullen vinden, samen 
met andere pelgrims de voeten 
onder de tafel te kunnen ste-
ken en een warme ontvangst 
te krijgen. 
Melissa kocht in Compostela 
voor Thomas een treinticket, 

zorgde ervoor dat hij met een andere pelgrim mee naar Parijs kon en zo 
veilig thuis geraakte. Dat afscheid na die lange tocht met z’n tweetjes gaf 
Melissa een vreemd gevoel. Ze moest nu voor niemand meer zorgen op de 
weg naar het einde van de wereld. De eerste dag alleen was de zwaarste. 
Alsof er lood in haar schoenen stak. En dan die drukkende hitte: 37,6°. En 
bergop! Dat was nog niet alles. Omdat de albergue volzet was, kreeg ze 
een slaapplaats op een matras onder de sterren waar ze heerlijk sliep tot 
een doordringende brandgeur haar wekte. Het bos naast de albergue in 
vuur en vlam. De ontmoeting met de Braziliaans-Duitse Cristina deed de 
wolken, figuurlijk dan, verdwijnen ook al moest er een keer door een brand 
worden gestapt. Cristina zong de zorgen én de wolken weg. Omwille van 
brandgevaar kon de traditie, in Finisterre je kleren verbranden, niet worden 
gevolgd.

DankBaar

Uit dankbaarheid voor alles wat ze zelf mochten meemaken, formuleerden 
Melissa en Thomas onderweg het voornemen zelf eens een tijdje een pel-
grimsherberg te willen uitbaten. Een herbergier heeft hen hiervoor reeds 
uitgenodigd. Als het plan doorgaat wordt het een prachtige herberg in een 
middeleeuws dorpje. Het Compostelavirus heeft hen dus nu al stevig in zijn 
greep. 
Met dank aan Melissa en Thomas voor hun aangrijpend relaas

Mia Voordeckers
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Dit is een verhaal over Santiago en over toeval. Daarover kan iedere pelgrim merk-
waardige ervaringen opdissen maar hier komt er bovendien muziek aan te pas.

voorspel

Zoals vele Noord-Europese gepensioneerden breng ik sinds mijn opruststelling 
wel eens enkele wintermaanden door in het Zuiden van Spanje. Liever dan in 
het eigen kikkerland te verkleumen verplaats ik voor een tijdje een klein stukje 
huishouden naar een huurappartementje met zicht op de Middellandse Zee. Het 
leven is er niet duur en al is het er niet uitgesproken warm, er is licht en dat geeft 
energie. Eigenlijk gaat het om miljoenen gepensioneerden die de kuststrook van 
West- tot Oost-Andalucia gedurende enkele maanden bezetten. Niet weinigen 
krijgen de smaak te pakken en vestigen er zich definitief. Maar voor Vlamingen 
is het gebrek aan het grote aanbod aan cultuur, dat we in Vlaanderen gewoon 
zijn en dat voor enkele wintermaanden wel te harden is, dan wel definitief. 
Daarbovenop komen de veel te warme Spaanse zomers met een niet te verteren 
toeristendrukte. 

“Het zien van uw steden doet pijn aan de ogen” zei de Indianenhoofdman tot de 
blanken. Dat schiet je te binnen als je de kustlijn van Andalucia volgt en denkt 
dat je een Spaanse kopie ziet van de Vlaamse kust met zijn betonlobby. Maar rij 
je een half uurtje weg van de zee ben je meteen duizend meter hoger de bergen 
in, wandel je de hele dag in een paradijs en ontmoet je in ’t beste geval een herder 
met zijn kudde. Of een vers aangespoelde illegale immigrant uit Afrika die de 
lange weg naar Parijs of naar België onderneemt, in de hoop niet gevat te worden 
en dromend van een beter leven.

Op een marktdag in een dorpje in Axarquia hoor ik achter me Nederlands praten. 
Snel raak ik in gesprek met een koppel uit Mechelen, Eric en Marie-Lou, die er 
vijf wintermaanden doorbrengen. In Spaanse stijl doen we direct een terrasje met 
een natje (moscatel) en een droogje (manchegokaas) voor een kennismakende  
babbel. En zoals dat gaat zitten we enkele uren later nog te kletsen, waarbij ik 
o.a. verneem dat ze niet meer in Mechelen wonen maar in Centraal-Frankrijk. 
We nemen afscheid en onze bergwandeling in Axarquia, de streek met mooie 
uitlopers van de Sierra Nevada, gaat verder.

Hoe Santiagomuziek 
tot ons komt
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op De weg van le puy

We zouden de man die de pelgrimsherberg net buiten Figeac beheerde 
normaal niet ontmoeten want die kwam die avond laat thuis en zou ’s 
anderendaags uitslapen. Toevallig waren we zelf ook niet vroeg op en zo 
konden we toch op de valreep met hem kennismaken. Tussen het slurpen 
aan zijn koffiemok door vertelde hij over een mooie variante op de GR 65, 
meer bepaald de GR 651 die het riviertje de Célé volgt alvorens in de Lot 
uit te monden. ’t Is wel een kleine omweg. Waarom niet? Een pelgrim mag 
niet haastig zijn. 
Het was een gouden raad: in het mooie dorpje Espagnac (oud dialect voor 
“de weg naar Spanje”) zijn we niet weg te slaan. Maar we moeten nog ver-
der vandaag en terwijl we de rugzak terug aangespen om de tocht verder te 
zetten komt een echtpaar de enige straat ingelopen: Eric en Marie-Lou uit 
Andalucia! Ze wonen uiterst toevallig in Espagnac! Meteen zit onze dagtocht 
erop, hebben we logies voor drie pelgrims en één hond en zetten we het ge-
sprek uit Andalucia voort met een natje (monbazillac) en een droogje (euh 
nou ja, pâté de foie gras). En we maken een nieuwe afspraak in Spanje.

wonen op De pelgrimsroute

“Kijk” zegt Eric een jaar later, “er kwamen eens 4 Canadese pelgrims om 
water vragen in Espagnac. We hebben lang met ze gepraat en we hebben ze 
uiteindelijk ook het middagmaal aangeboden. Waarna één van hen een grote 
plasticzak uit zijn rugzak haalde en van tussen zijn ondergoed en sokken 
een viool te voorschijn toverde. Als dank speelde hij een virtuoos fantasietje 
in folkstijl. En nadien heeft hij om ons te bedanken een CD toegestuurd 
genaamd: Camino.”

niet voor ieDereen

weggelegd is vioolsolo in folk-stijl. Men moet al erg veel van dit instrument 
houden en tevens over een gevormd muzikaal oor beschikken om echt te 
kunnen genieten. Zeker is Oliver Schroer een virtuoos op zijn oude vijfsna-
rige Italiaanse viool. Zijn vriend Peter had een mini-opnameapparatuur mee 
in zijn rugzak en is bovendien een begenadigd fotograaf, zoals blijkt uit het 
boekje in stemmige chamoiskleur dat bij de CD is gevoegd. Ook de meer-
talige poëtische teksten bij zijn foto’s bezorgen een aparte ervaring. Oliver 
speelde in verlaten kerkjes voor zover deze niet gesloten waren, of voor zover 
hij er na een paar klanken niet werd uitgegooid… De titels van zijn muzikale 
impressies en improvisaties kunnen misschien wel omwisselbaar zijn wat het 
plezier helemaal niet bederft voor een pelgrim die in zijn herinneringen zijn 
tocht herbeleeft: Fields of stars, The tears of Mary, The pilgrim’s prayer, In 
memory of friends past enz. Maar ook geluiden van pelgrimsvoetstappen op 
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het knisperende pad, koeien op de achtergrond, de klokken van de kathedraal 
van Santiago en de namiddagklok van Astorga, een klokje met vogelgetsjilp, 
schapen en koebellen door elkaar, de mooie klokken van 
Moissac, zelfs ‘Santiagostraatgeluid’ brengt de pelgrim 
weer terug naar zijn persoonlijke ervaringen. 

wel voor ieDereen

is de uitstekende webstek die Oliver aan zijn camino 
wijdde: www.oliverschroer.com. Een deel is in verschil-
lende talen vertaald, Nederlands inbegrepen. Voor de 
grap heeft hij zelfs pelgrimsgesnurk opgenomen dat 
nu wereldwijd kan beluisterd worden. Naast Olivers 
boeiende levensverhaal valt er ook één van de betere 
pelgrimsdagboeken te lezen. Zeer pakkend is de aan-
komst in Santiago. Een voorbeeld: in de kathedraal van 
Santiago speelde hij viool voor Myra. Wie is Myra?

uit olivers DagBoek

“Er zijn zoveel Caminoverhalen hier in Santiago, duizenden eigenlijk, over 
duizend jaar gespreid. Maar tot slot wil ik toch één verhaal kwijt. Enkele 
weken geleden ontmoette ik een Ier, John. Hij leek een vrolijke kerel en 
dikwijls zag ik hem in goed geluimd gezelschap de toon aangeven. Wij 
groetten mekaar iedere keer maar nooit voerden we een persoonlijk gesprek. 
Gisteren zag ik hem opnieuw en vroeg hem om een interview. Hij deed er 
wat moeilijk over en wees het uiteindelijk af, vragend of ik over hem wat 
gehoord had. Maar dan begon hij te vertellen over zijn zus Myra die twee 
keer de Camino gewandeld had en nu wandelde hij voor haar. Zij had van 
haar eerste Camino zodanig genoten dat ze (zoals velen) opnieuw wou be-
ginnen en zo vertrok ze vorig jaar opnieuw vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Ze kwam toe in Santiago, ging naar de pelgrimsmis, had een leuke avond 
en ging naar bed om nooit meer wakker te worden. Een tumor waarvan ze 
zich niet bewust was brak die nacht open en maakte een einde aan haar 
leven. Daarom was broer John nu op pad, dag na dag in haar spoor, etappe 
na etappe exact een jaar later. Hij had het dagboek van Myra bij zich en zo 
wist hij waar ze elke dag geweest was. Hij sliep in dezelfde refugios, hij las 
haar berichten in de gastenboeken. Nu had hij zijn/haar Camino beëindigd, 
toekomend op 23 juni net zoals zij.
Het leven is werkelijk mysterieus en het geheim pelt af in laagjes op een 
onverwachte wijze.”

Henk Mangelhart
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La Coquille

Er zijn dagen dat je je ’s avonds, bij het voorbereiden van 
de volgende wandeldag, extra verlekkert bij het turen op 
de landkaart omwille van de leuke namen van de dorpjes. 
Ik tracht me daar steeds iets bij in te beelden. Ook bij 
opschriften allerhande.
Ik was ten zuiden van Brussel ingepikt op de GR 12 met 
start aan het Ukkelse stationnetje “Kalevoet” (!) met zicht 
op restaurant Schieve Lavabo (en vroeg me af wat mijn 
Nederlandse vriend die hier volgende maand zal voorbij 

stappen daarbij zal bedenken).
De namen van dorpen waar ik doorheen wandelde zijn grappig. Of komt 
het omdat je als pelgrim tijd hebt om plezier te hebben in kleine dingen? 
Waarom krijg ik dorst in Drogenbos? Worden in Trieux de piéton de voet-
gangers getrieerd, gesorteerd? En na het dorpje Piéton/voetganger kom je 
langs het Château de la Marche/Het kasteel van het wandelen. En wandel 
je nadien door Culot, dan besef je dat je culot/lef moet hebben om drie 
maanden te gaan stappen. En zo kun je etymologisch bij elke plaatsnaam 
fantaseren.
Zo was mijn blik al veel langer gevallen op het dorpje La Coquille, want die 
naam kon geen toeval zijn. Daar wou ik zeker slapen en mijn best doen om 
een La Coquille-stempel voor mijn pelgrimspas te pakken te krijgen. 

Ik geraak die dag niet zonder moeite vanuit Limoges tot in Les Cars en 
bedenk, terwijl ik mijn zere voeten masseer, dat een car toch wel een mooie 
uitvinding is. Nu verder vanuit Les Cars tot La Coquille, of 27 km, dat moet 
goed te doen zijn. Maar het weer zit een beetje tegen en ik moet meermaals 
schuilen voor de storm. Het wordt al wat laat maar La Coquille wenkt me 
en dus bijt ik door. En fantaseer wat ik in La Coquille zou aantreffen. Zou er 
een pastoor zijn waar ik een stempel kan halen en die me een goede tip geeft 
voor onderdak? Een jonge of een oude pastoor? Afstandelijk of hartelijk? 
Misschien zegt die wel ‘Kom binnen, ga zitten, wat drink je?’ Dat zou wel-
kom zijn na deze harde dag. Of nog ‘Ik heb niet veel in huis, anders konden 
we samen iets eten.’ Dan zou ik hem, als ‘t een leuke kerel was, uitnodigen 
in ’t dichtstbije restaurant. Al mijmerend sta ik plots in La Coquille op de 
Place St.-Jacques de Compostelle. Snel vind ik de pastorie, zowat het klein-
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ste, lelijkste en vuilste huisje van de straat. Bij drie van de vier raampjes zijn 
de luiken gesloten. Toch volgt er na mijn aankloppen wat gestommel. Een 
oude droef kijkende man in vuile kleren en op versleten pantoffels staart me 
aan. Ik weet niet meer wat te zeggen na mijn grootse plannen met hem voor 
deze avond en vraag dus maar naar een stempel. Hij keert zich om zonder 
één woord en komt terug in de deur staan met zijn stempel. ‘Tsjak’ in mijn 
pelgrimspas en ‘kwak’, de deur dicht. Daar sta ik dan.
Na wat rondkijken moet ik vaststellen dat de enige overnachtingsmogelijk-
heid te vinden is in het Hotel des Voyageurs. In grotere plaatsjes is er meer 
keuze aan hotels maar niet in de benamingen want meestal komt men niet 
verder dan Hôtel de la Poste, de Paris of de France.
Het ziet er een beetje chique uit en ik vrees dat de prijs niet zal passen in 
mijn  pelgrimsbudget. Toch maar eens proberen. Achter de balie staat een 
jongeman met een badge op zijn jasje ‘stagiair’, maar hij heeft de knepen al 
snel geleerd: op mijn vraag of er een kamer vrij is antwoordt hij koudweg 
of ik vanavond ook dineer in het hotel? Dat is nu toch wel erg grof. Ik kan 
het niet laten hem te zeggen dat ik als eerste een vraag gesteld heb maar 
doe dat wel met een brede glimlach want ik heb geen zin in heibel die me 
zou verplichten nog enkele uren te stappen. Ik neem een kamer maar beslis 
alvast hier niet te eten. Maar een snel uitgevoerd vergelijkend onderzoek in 
het dorpje laat slechts twee mogelijkheden: een groezelige afhaalpizzeria of 
een aftands Spar-winkeltje waar ik wat mondvoorraad zou kunnen vinden 
om op mijn kamer wat te gaan zitten knoeien. Een snelle controle van het 
menu van mijn hotel doet me bakzeil halen want het is pure poëzie. Dat 
kan niet tegenvallen en het budget zullen we de komende dagen dan wel 
rechttrekken. 
Netjes gebaad en opgefrist en na het rituele sokken wassen installeer ik me 
aan een klein  tafeltje dat de zaal goed kan overzien en bestudeer nogmaals 
grondig de kaart. Voor de prijs van enkele hamburgers van MacDonald’s heb 
ik hier een menu om u tegen te zeggen. Bovendien hebben ze een mooie 
keuze Beaujolais en als ik vaststel dat ze een Moulin à Vent hebben van een 
Domaine St.-Jacques ga ik helemaal door de knieën. Ze hebben hem niet in 
een half flesje maar dat vind ik niet écht erg. Je kunt niet alles hebben.
Voorgerecht: een salade Périgourdine (terwijl we nog in Le Limousin zit-
ten, de Périgord is slechts over enkele dagen, maar alla) en die bestaat uit 
frisésla, magret de canard, gemarineerde kastanjes,  kleine kroketjes met 
een beulingachtige inhoud en nog een tiental andere lekkere ingrediënten, 
een complete maaltijd eigenlijk. Gevolgd door een espadon (zwaardvis) 
grillé aux herbes de Provence, sauce Choron en tenslotte als dessert een 
chocoladefantasie die bestaat uit drie chocolade-mousses: melk, fondant 
en witte chocolade. Als overtuigd en verslaafd chocolist  heb ik daar geen 
moeite mee.
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Nou moe, daar zal morgen flink gestapt moeten worden. Ik val een beetje 
vrolijk van de wijn en een beetje schuldbewust na mijn aanslag op mijn 
budget in een heerlijke diepe slaap. En bedenk nog net dat ik morgen bij ’t 
ontbijt de grote verdwijntruk’ zal toepassen waaraan ik een flinke knapzak 
voor ’s middags zal overhouden. Ach wat een heerlijk land is Frankrijk toch 
en ik vraag me steeds weer af waarom zovele pelgrims aan de Spaanse grens 
vertrekken. Ze missen het beste, de masochisten.
Ik ben eerst en helemaal alleen bij ’t ontbijt, toch nog altijd een beetje 
schuldbewust, als de vrouw des huizes bij me komt zitten praten. Ze vertelt 
over de streek en haar familie maar ik wil verder nu, vraag de rekening en zet 
me schrap voor ‘t slechte nieuws. “Maar je bent toch een pelgrim?” vraagt 
ze lachend. “Dan hoef je helemaal niet te betalen, als je niet vergeet voor mij 
te bidden in Compostela.”

Of heb ik dat alles alleen maar gedroomd en zal het pas morgen gebeuren?

Peregrinus anonymus
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De schelp van Shell

Shell is het Engels woord voor schelp en wat is één van de meest 
bekende commerciële logo’s ter wereld? De schelp van de olie-
maatschappij Shell. En is dat misschien een jakobsschelp? Zou 
aan de oorsprong van de Shell Company een oude pelgrims-
broederschap liggen, zoals ooit beweerd werd? We gingen er 
achteraan.

een Beetje geschieDenis

Londen 1833. Marcus Samuel opent een klein winkeltje waar hij 
naast antiek en curiosa ook oosterse schelpen verkoopt aan de belangstellen-
den in natuurhistorie, wat helemaal past in de victoriaanse tijd. De schelpen 
worden o.a. gebruikt voor het maken van juwelenkistjes en cameeën. Zijn 
winkeltje wordt al snel een groeiende in- en uitvoerzaak. Bij een 
bezoek aan de Kaspische Zee ontdekt zijn zoon een opportuniteit 
om lampenolie te exporteren naar het Verre Oosten. De zaken 
gaan goed en in 1892 levert hij al met een speciale tanker 4000 ton 
Russische  kerosine aan Singapore en Bangkok. Intussen was in 
Nederland de firma Royal Dutch ontstaan die olievelden ontwik-
kelde in Azië. In 1896 had die reeds een eigen vloot tankers om 
met de Engelsen te concurreren. Het werd al snel duidelijk dat die 
twee beter zouden samenwerken. In 1907 werd de fusie wereldwijd 
doorgevoerd. Met de expansie van de massaproductie van auto’s in 
de 20e eeuw groeide Shell uit tot een wereldconcern. 

waar verschijnt De schelp?

Marcus Samuel noemde zijn bedrijf Shell Transport & Trading Company en 
in 1900 voegde hij een schelp toe om de naam van zijn bedrijf meer visuele 
impact te geven. Zijn logo zag er echter eerder uit als een mossel. 
Intussen had Samuel al een reeks tankers in de vaart naar het Verre 
Oosten en allen droegen ze de naam van verschillende soorten 
zeeschelpen. Er was dus ook een pecten (de wetenschappelijke 
naam voor de jakobsschelp) onderweg over de wereldzeeën.

waarom een jakoBsschelp?

In 1904 werd de ons overbekende pecten aan zijn firmanaam 
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toegevoegd in vervanging van de mossel en dat zag er al heel wat 
beter uit. Maar waarom werd uitgerekend de pecten het logo van 
zijn bedrijf?Ziehier het verhaal: de invoerder van Samuels olie in 
India, een zekere Graham, die Samuels olie verkocht als Graham’s 
Oil, werd aandeelhouder in de Shell Transport & Trading Company. 
En deze Graham had een familiewapen waarin sinds onheuglijke 
tijden een jakobsschelp voorkwam omdat een verre voorvader de 
tocht naar Santiago ondernomen had en, zoals gebruikelijk,  de 
schelp aan zijn familie-embleem  had toegevoegd.

waarom in rooD en geel?

De eerste vaten die Samuel uitvoerde naar het Verre Oosten waren 
rood beschilderd. Maar er is meer, en niet toevallig in verband met 

Spanje. Toen in 1915 de firma haar eerste tankstations bouwde in Californië 
had ze af te rekenen met scherpe lokale mededingers. Felle kleuren bleken 
een deel van de oplossing. Maar dan wel kleuren die de bevolking niet voor 
het hoofd zouden stoten. Omwille van de sterke Spaanse connectie van de 
staat Californië werden de Spaanse kleuren gekozen.

toemaatje

Het Shell-logo is onze jakobsschelp. Het is één van de wereldwijd 
meest gereproduceerde logo’s van onze tijd. De merknaam wordt 
zelfs niet meer vernoemd want iedereen denkt die er zelf bij. Ook 
niet-pelgrims. Maar menig pelgrim zal bij een volgende tankbeurt 
glimlachen naar de pecten. 
Wat deze laatste betreft: in de biologie is ‘pecten’ een familie, die 
bestaat uit verschillende soorten. Zo bestaat er naast de pecten ja-
cobeus ook een pecten maximus. Verrassend genoeg komt de eerste 
niet in de wateren van Galicië voor, maar wel in de Middellandse 
Zee. De schelp die de pelgrims vonden op de kusten van Galicië was 
niet de pecten jacobeus maar wel de pecten maximus. Het is dus ook 

deze laatste die het symbool is geworden van de Jakobspelgrim. De schelp 
van Shell mag dus wel een jakobsschelp zijn, biologisch gezien blijft ze een 
pecten maximus!

Huib Mechels
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De Spaanse federatie van Jakobsverenigingen richtte van 20 tot 
en met 23 september 2007 te Jaca (Huesca) een  forum in waarop 
alle Europese genootschappen uitgenodigd waren. Zij die dit 
lieflijke  stadje aan de voet van de Pyreneeën  kennen of de ca-
mino vanuit Arles over de Somport reeds gelopen hebben zullen 
begrijpen dat het niet met tegenzin was dat ik ons genootschap 
hier vertegenwoordigde.
De Spaanse verenigingen richtten hier in 1987 hun eerste inter-
nationaal congres in waaraan o.a. onze toenmalige voorzitter en 
huidige hoofdredacteur Dirk Aerts deelnam. Nu, twintig jaar later, 
stelde dit forum zich tot doel de criteria van de sindsdien ontstane 
heropleving van de pelgrimage naar Compostela te onderzoeken 
en er de nodige besluiten voor de toekomst uit te destilleren.
En inderdaad, daar waar men in 1987 enkel oog moest hebben 
voor de camino francés, kreeg dit forum uitgebreide informatie 
over de caminos del Norte (costa en primitivo), de Vía de la Plata, 
de Catalaanse caminos en de camino van de Ebro, die vanuit 
Valencia en de camino vanuit Madrid. Al deze wegen, die meestal 
op één of ander punt van de camino francés aansluiten, werden 
door hun streekgenoten met zoveel Spaans vuur verdedigd dat 
de voorzitter van het forum alle moeite van de wereld had om 
de discussies achteraf in goede banen te leiden.Wij moeten echter kunnen 
begrijpen dat niet enkel allochtonen op weg waren naar Santiago maar dat 
ook onze Spaanse vrienden van bij hen thuis de tocht naar Compostela 
aanvatten.
Er werd ook ruim aandacht besteed aan de Europese wegen die op de 
Spaanse aansluiten zoals de camino vanuit Portugal, de via Tolosana (de weg 
vanuit Arles), de via Podense (vanuit le Puy), de caminos vanuit Italië en die 
vanuit Centraal Europa.
De zaterdagmorgen was volledig gewijd aan de camino francés, zijn signa-
lisatie, zijn albergues en refugios en zijn hospitaleros. Aan de hand van de 
discussies kon ik opmaken dat ons genootschap in Los Arcos verder staat 
met zijn dienstverlening aan de pelgrims dan de meeste soortgelijke alber-
gues. Een pluim voor onze mensen die zich telkens weer zo onbaatzuchtig 
inzetten.

eerste  Foro Europeo 
Jacobeo te Jaca
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Een heikel punt van discussie was de geloofsbrief. De verantwoordelijke 
kerkelijke autoriteit van het aartsbisdom Santiago heeft immers eenzijdig 
besloten om vanaf 1 januari 2009 enkel nog de geloofsbrief uitgegeven door 
deze laatste autoriteit te willen valideren. Er is in Spanje inderdaad een wild-
groei van geloofsbrieven. Maar niet in de omringende Europese landen! En 
het zijn deze laatsten die er het meest zouden onder lijden. Er was echter 
volledige eensgezindheid in het forum: een energiek protest was hier op zijn 
plaats en zoals jullie in de besluiten van het forum hieronder kunnen lezen 
werd er met dit protest wel degelijk rekening gehouden. We wachten dus 
met spanning af wat de inrichtende Spaanse Federatie van Verenigingen van 
Vrienden van de Camino zal kunnen bereiken.
In de namiddag was er in het Congrescentrum van Jaca nog de plech-
tige opening van de tentoonstelling Elías Valiña en de heropleving van de 
Camino de Santiago. Elías Valiña was priester in de parochie O Cebreiro en 
was ‘de’ grote pionier van de camino francés. Van hem stammen de fameuze 
gele pijlen die de weg naar Compostela wijzen en die hij, daar waar nodig, 
zelf aanbracht. Hij stierf in 1989. Van hem stamt een anekdote: toen hij gele 
pijlen aan het schilderen was op een weg die ook door de ETA werd gebruikt 
en de Guardia Civil hem vroeg waarom hij dat deed antwoordde hij “Ik be-
reid hier een invasie voor”. En hij heeft nog gelijk gekregen ook.
Een onderwerp dat zeer veel interesse wegdroeg was het onderzoek naar 
de oorzaken van de massificatie op de weg naar Compostela. Immers daar 
waar in 1982, een heilig jaar, in totaal 1868 pelgrims naar Santiago togen was 
dit cijfer dit jaar, afgesloten op 21 september, reeds opgelopen tot 95 962. En 
2007 is geen heilig jaar. Terecht werd de vraag gesteld of er binnenkort geen 
gevaar voor saturatie zou optreden. Dit werd door onze Spaanse vrienden 
ontkend. Wel trachtte het leidende panel nog, samen met de zaal, het pro 
en contra van dit fenomeen te achterhalen teneinde de toekomstige houding 
van de federatie te bepalen. Maar de tijd was al te ver gevorderd en we bleven 
finaal op onze honger zitten.
Algemeen beschouwd mag men van een dergelijk forum geen grote beslis-
singen verwachten. Wel is het een uitstekende gelegenheid om iemands 
gezichtsveld in het Jakobgebeuren te verruimen door de vele contacten die 
ter plaatse kunnen gelegd en de interessante gesprekken met andere genoot-
schappen die in de wandelgangen kunnen gevoerd worden. 

Rik Vertongen
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Besluiten van het foro jacobeo

De wegen door Spanje
Gezien de proliferatie van het aantal pelgrimswegen op het Spaanse schier-
eiland naast de meest traditionele als de camino francés en de camino del 
Norte wordt het voor het promoten van deze andere wegen noodzakelijk 
hun historische waarde na te gaan opdat de pelgrimswegen in Spanje niet 
zouden uitgroeien tot een overbelast wegennet. Alles wat gewonnen wordt 
aan uitbreiding zou dan verloren gaan aan doeltreffendheid.
De wegen door Europa
Meer waarde gaan hechten aan de positieve stimulans van de Europese 
pelgrimswegen naar Santiago en hiertoe een oproep doen aan de Spaanse 
Jakobsverenigingen en dito organisaties om hun leden ertoe aan te zetten 
deze wegen met historische achtergrond te lopen.
Signalisatie
Gezien de overdreven signalisatie stelt het 
Forum voor dat de gele pijl de gemeen-
schappelijke norm blijft en dringt erop aan 
dat de zogenaamde ‘Europese jakobsschelp’ 
mettertijd op correcte wijze zou gebruikt 
worden als aangegeven in het desbetref-
fend handboek uitgegeven door de Raad 
van Europa
Albergues en refugios
Er is een opvallende vermeerdering van deze diensten waar te nemen, ge-
paard aan een verbetering van de kwaliteit. Nochtans meent het Forum toch 
de aandacht van de beheerders te moeten vestigen op het verzekeren van 
de minima vereisten van veiligheid en hygiëne. Verder dringt het Forum er 
bij hen op aan dat ze niet zouden wedijveren met de toeristische diensten 
en dus enkel toegang zouden verlenen aan pelgrims voorzien van een ge-
loofsbrief.
Geloofsbrief van de pelgrim
Wat de richtlijn betreft die de S.I. Catedral de Santiago voorop stelt uit te 
voeren (vanaf  januari 2009) uiten de aanwezige jakobsverenigingen hun 
meest energiek protest tegen deze geplande maatregel en verklaren zich 
akkoord om de hoogste kerkelijke instanties te herinneren aan de ernst 
waarmee deze organisaties deze documenten aan de pelgrims overhandigen 
en dit reeds gedurende een twintigtal jaren. En dat een dergelijke drastische 
maatregel het traditionele welzijn van de jakobsverenigingen in gevaar zal 
brengen.
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Gastvrijheid ( hospitaleros)
Het Forum kiest voor de  traditionele gastvrijheid die niet op winst uit is 
terwijl ze tegelijkertijd erkent dat naast de lovenswaardige prestaties van de 
vrijwillige hospitaleros andere vormen van effectief voluntarisme kunnen 
ontstaan.Anderzijds heeft men waardering voor het privaat initiatief dat de 
groeiende pelgrimstoevloed helpt op te vangen.
Cultureel en landschappelijk  patrimonium
Het Forum vindt het noodzakelijk aan te dringen opdat de camino, zijn 
monumenten en zijn omgeving vrij zouden blijven van beschadigingen. 
Daarom wordt er aan de verantwoordelijke jakobsverenigingen gevraagd 
dat zij zich niet enkel zouden inzetten voor de meest waardevolle en be-
schermde entiteiten maar ook voor de kleinere elementen van onze tradi-
tionele architectuur. Wat het landschap betreft langs de camino wordt er 
een lans gebroken voor de opvoedende waarde ervan. Aan alle organisaties 
die  verantwoordelijk zijn voor het fysisch behoud van de camino wordt een 
verhoogde inzet  gevraagd om elke beschadiging te melden en indien nodig 
aan de federatie te vragen dat zij een speciale commissie zou oprichten om 
deze thema’s te bestuderen en tussen te komen.
Jakobsverenigingen
Het Forum vraagt aan de Spaanse jacobsverenigingen die geen deel uit-
maken van de federatie dat zij zich zouden aansluiten om aldus een betere 
eenheid van visie te krijgen over gemeenschappelijke zaken.

Jacobeo 2010
Het Forum steunt het Aragonese initiatief om de openingsplechtigheden van 
het komende jubileumjaar 2010 te laten plaatsgrijpen daar waar de camino 
over de Somport aanvangt omdat dit de weg is die door de uit Europa af-
komstige pelgrims al tijdens de middeleeuwen het meest werd gebruikt.
Algemene beschouwing
Gezien het aantal en de kwaliteit van de gedane voorstellen zal de Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago een commis-
sie oprichten die bovenvermelde voorstellen zal bestuderen en hen aan de 
bevoegde instanties zal overmaken opdat de in dit Forum genomen beslis-
singen een groter impact zouden krijgen op het behoud van de camino.
Het Forum pleit voor het behoud van het patrimonium, het verbeteren van 
de infrastructuur en de opvang van de pelgrims. Verder wenst het de waarde 
van gelijkwaardige ontmoetingen te benadrukken daar zij gelegenheid geven 
tot dialoog, zelfkritiek en vernieuwing zodat we verder  kunnen werken aan 
het behoud en de herbronning van de Camino de Santiago.

Rik Vertongen
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Op een paar kilometer van Salzburg, in 
de gemeente Puch, ligt het idyllische-
Sankt Jakob am Thurn met zijn fraaie 
parochie- en bedevaartskerk. Daar ga 
je uiteraard op af als je in de buurt 
bent en je wordt er ruimschoots voor 
beloond.
Rond 1950 was deze kleine gemeen-
schap op sterven na dood. Met 
Pinksteren 2005 werden er weer 29 
kinderen gevormd. Het verging de 
parochie net als de pelgrimsweg naar 
Sint-Jakob zelf: op een bepaald mo-
ment lijkt hij tot de geschiedenis te 
behoren maar dan verrijst hij weer uit 
zijn as. 
Was het keerpunt voor St. Jakob am 
Thurn het bezoek van de Amerikaanse 
president Harry S. Truman in 1956? 
Hij verbleef er vier dagen en kwam erg 
onder de indruk. Het plaatsje zelf kreeg 
meteen weer bekendheid. Parochie en 
bedevaart namen een nieuwe start. 
Van 1960 tot 1963 werd de kerk zelfs 
vergroot en tussen 1985 en 1987 werd 
de hele site, inclusief de kerk, gereno-
veerd. In 1988 kon met terechte hoop 
op de toekomst het 750-jarig bestaan 
worden gevierd en in 2001 kwam een 
nieuw Metzler-orgel.
Opgravingen brengen sporen van 
voorhistorische bewoning aan het 
licht. Het eerste geschreven document 
waarin sprake is van een kerk dateert uit 1238. In de 12de eeuw is de Sint-
Jakobsverering ook tot Salzburg doorgedrongen. Op het domkerkhof werd 

ST. JAKOB AM THURN
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in 1146 een Sint-Jakobskapel ingewijd. In de 14de 
eeuw moet Sankt Jakob am Thurn al een populair 
bedevaartsoord zijn geweest. Aflaten en relikwie-
en uit die tijd getuigen daarvan. Wellicht door dat 
succes wordt in 1324 een nieuwe kerk gebouwd, 
toegewijd aan De Heilige Drievuldigheid, Onze-
Lieve-Vrouw en de apostel Jacobus de Meerdere. 
Waarschijnlijk is St. Jakob am Thurn niet zo-
zeer een etappe op de weg naar Compostela 
maar een bedevaartsdoel op zich. Omstreeks 
1476 krijgt die bedevaart een nieuwe impuls 
door de Turkendreiging en er wordt een Sint-
Jacobsbroederschap opgericht. 
De 17de eeuw, de tijd van de contrareformatie 
gaat voor St. Jakob am Thurn niet onopgemerkt 
voorbij. De toren wordt verhoogd in 1710 en zelfs 
geheel vernieuwd in 1786. De kerk zelf wordt 
uitgebreid in 1731. St. Jakob am Thurn, dat afhing 
van het stift Sint-Peter in Salzburg, wordt in 1754 
vicariaat. Meteen wordt er een kapel gebouwd 
voor Onze-Lieve-Vrouw van Loretto. 
Omstreeks het einde van de 18de eeuw ging de 
bedevaart sterk achteruit onder invloed van het 

jozefinisme (Jozef II, ook ’onze’ keizer-koster) maar hij zal in de 19de eeuw 
weer tot bloei komen. In 1891 ten slotte wordt St. Jakob am Thurn een zelf-
standige parochie. 
Het interieur van de kerk ziet eruit zoals je in Zuid-Duitsland en Oostenrijk 
vaak vindt: als door een ringetje gehaald en erg barok. We beperken ons hier 
tot wat rechtstreeks met Sint-Jakob verband houdt. Op het hoofdaltaar prijkt 
een sierlijk ivoren beeldje van Sint-Jakob dat de Salzburgse aartsbisschop 
Andreas Jakob Graf Dietrichstein in 1754 aan de kerk geschonken heeft. 
Daaronder, op het tabernakel, staat een relikwieschrijn met een relikwie van 
Sint-Jakob in een cartouche uit messing.  In een glazen vitrine in het kerk-
schip staat een draagfiguur van de kerkpatroon als pelgrim. Hij wordt door 
de Jacobischützen in de processie meegedragen op de eerste zondag na 25 
juli.  Deze schutterij zou in 1476 in het kader van de Sint-Jakobsbroederschap 
zijn opgericht met het oog op de Turkse dreiging. Oorspronkelijk gingen 
ze gekleed in zwarte mantels bedekt met jakobsschelpen maar die ruilden 
ze in 1738 in tegen rode ’Spaanse rokken’ onder invloed van Santiago de 
Compostela. Tot hun uitrusting behoort tevens het zwaardkruis.

Jan Verhaverbeke


