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2 De Pelgrim

Het eerste woord

Het zit tussen de oren

Hans Mooyduin is een caminovriend van me, een tochtgenoot zeg maar. 
Niet dat we ooit samen al naar Santiago zijn gestapt, maar wel omdat we 
samen al veel nagedacht hebben over dat rare volkje dat zich pelgrim noemt. 
Dat gebeurt meestal naar aanleiding van concrete voorvallen: gesprekken 
met pelgrims, bijdragen in ons tijdschrift, enz. Daaruit blijkt telkens de 
grote verscheidenheid in de wijze waarop Santiagogangers hun reis beleven. 
Voor zeer velen onder hen is dit een avontuur waar ze zich persoonlijk erg 
betrokken bij voelen. Vanuit die betrokkenheid gaat men scherp toekijken 
naar de manier waarop anderen hun tocht invullen. Wanneer men dan ge-
confronteerd wordt met zo’n diversiteit in stijlen ontstaat vlug de neiging 
(zo zitten wij mensen nu eenmaal in elkaar!) om in categorieën te gaan 
denken.  De vraag wordt dan: wie hoort erbij en wie niet? En zo ontstaat de 
onder Santiagogangers zo bekende tegenstelling tussen ‘pelgrim’ en ‘toerist’. 
Wanneer een discussie als deze oplaait blijft mijn vriend Hans altijd kalm. 
Proberen te bepalen wie zich met recht pelgrim mag noemen heeft volgens 
hem geen zin. Waar het om gaat is de vraag hoe de Santiagoganger zelf 
aankijkt tegenover zijn reis. Zich pelgrim noemen, is vooral een innerlijke 
kwestie. Het is bijna iets psychisch dat je niet kan localiseren of verklaren. 
“Zich pelgrim voelen zit tussen de oren”, zegt Hans vaak. 

Ik kan hem hierin gelijk geven. Wat mij echter vooral boeit is de vraag hoe 
het mogelijk is dat een reis naar Santiago op zo’n verschillende manieren kan 
beleefd worden. Dan gaat het niet zozeer over de beleving, maar wel over het 
fenomeen zelf. Een tweede vraag die ik me stel (en die zeker ook mijn vriend 
Hans bezighoudt) is hoe Compostelaverenigingen met die verscheidenheid 
het best omgaan.
Laat het ons misschien eerst even hebben over de klassieke bedevaartsoor-
den zoals Lourdes. Ook hier stellen we vast dat ze verschillende betekenissen 
krijgen, naargelang van de wijze waarop ze worden bezocht. Voor de enen zal 
het accent liggen op het spirituele, terwijl het voor de anderen in hoofdzaak 
een toeristische uitstap is. Bovendien is de zaak complexer dan men zou 
denken. De ene Lourdesreiziger besteedt inderdaad meer aandacht aan spi-
ritualiteit dan de andere. Maar bovendien gedraagt dezelfde Lourdesreiziger 
zich tijdens eenzelfde reis nu eens als pelgrim en dan weer als toerist. Met 
andere woorden: het gaat niet alleen om een tegenstelling tussen personen 
die zich op een bepaalde manier gedragen, het gaat ook over uiteenlopende 
(en soms tegengestelde) gedragingen van eenzelfde persoon.
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Laat ons nu even de blik richten op Santiago. Het is duidelijk dat de herop-
leving van Santiago als bedevaartsoord nog niet zo oud is. Ze is ontstaan in 
de tweede helft van de jaren tachtig. De belangrijkste impuls hiertoe kwam 
vanuit de belangstelling voor het patrimonium in Santiago zelf en langs de 
Jakobswegen. Het was de fascinatie voor de sporen die de pelgrimage naar 
Santiago in onze cultuur heeft achtergelaten. Wat de spirituele aspecten van 
een Santiagotocht betreft: die is men pas later gaan ontdekken. Merkwaardig 
genoeg heeft die spiritualiteit hoofdzakelijk betrekking op de weg zelf en 
bijna niet op het doel van de reis, zijnde het graf van de apostel Sint-Jakob. 
De figuur van Sint-Jakob kan misschien wel een bindende factor zijn voor 
al diegenen die naar Santiago op tocht gaan, de verering van de apostel is 
zelden het motief om de tocht te ondernemen.

Dat maakt van Santiago wel een heel bijzonder heiligdom en bijgevolg 
wordt de tocht ernaartoe op zeer uiteenlopende wijze beleefd. Voor een 
grote groep Santiagogangers is Santiago wel degelijk het einddoel van hun 
tocht. Ze willen de hele tocht beleven, vaak ook vanuit hun woonplaats. De 
wijze waarop ze dat willen realiseren is echter zeer verschillend: in geor-
ganiseerd verband of alleen, met de eigen wagen, al liftend, per fiets of te 
voet, enz. Zelfs binnen de groep die kiest voor dezelfde wijze van reizen, is 
de verscheidenheid enorm. De ene voetganger zoekt zelf zijn weg en logeert 
in refugio’s, een andere komt ’s avonds liever op krachten in een hotel en 
laat eventueel zelfs zijn bagage vervoeren. En om het nog ingewikkelder te 
maken: er worden ook autocarreizen naar Santiago georganiseerd waarbij 
in het programma ook een aantal stapdagen wordt gepland.
In tegenstelling echter tot Lourdes bijvoorbeeld trekt Santiago ook veel 
reizigers aan die niet noodzakelijk in Santiago willen aankomen. Zij zijn 
in de eerste plaats geïnteresseerd in de vele culturele centra die her en der 
langs de Jakobswegen verspreid liggen. Dat kan uiteraard in Spanje zijn, 
maar ook daarbuiten. Het is dan vooral de Jakobspelgrimage die hen boeit 
en dat is voor velen een motief voor meerdere reizen, verspreid over een 
lange periode.
Als gemarkeerde wegen tenslotte zijn de Jakobswegen ook opgenomen in 
grote Europese netwerken van lange-afstandsfiets- of wandelwegen. Ze zijn 
in die zin voor vele stappers en fietsers een uitstekend reisdoel. Voor hen 
hebben deze wegen nauwelijks een specifieke betekenis die ze zou onder-
scheiden van andere maar dit ontzegt hen uiteraard niet het recht om van 
deze wegen gebruik te maken.

Kortom, wie zich aangetrokken voelt tot Santiago doet dit om heel diverse 
redenen en ieder van hen is een legitieme gebruiker van de wegen ernaartoe. 
Het is echter duidelijk dat al deze groepen verschillende noden en verwach-
tingen hebben en dat deze soms in conflict komen met elkaar. Op sommige 
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trajecten die erg intensief worden gebruikt en vaak ook erg waardevol zijn, 
is dit goed te merken. De vraag is dan hoe deze noden met elkaar kunnen 
worden verzoend en in welke mate optreden wenselijk is van overheidsin-
stanties, toeristische uitbaters of Compostelaverenigingen.
Deze vraag is des te sterker omdat Santiago en de Jakobswegen nog in volle 
expansie zijn. De belangstelling voor Santiago en alles wat ermee verband 
houdt is geweldig geëvolueerd en het eindpunt is nog lang niet in zicht. 
Aanvankelijk stond alleen de stad Santiago zelf centraal en de Camino 
francés, met daarnaast de vier klassieke aanlooproutes in Frankrijk, respec-
tievelijk vertrekkend vanuit Tours, Vézelay, Le Puy en Arles. Wanneer we de 
huidige situatie bekijken, zien we een netwerk van Jakobswegen dat geheel 
West-Europa overspant en volop verder wordt uitgebreid naar Noord - en 
Midden-Europa. Tegelijk hebben vele cultuursteden die langs deze route 
liggen zich gepromoot als belangrijke etappeplaats naar Santiago en trekken 
ze op die manier ook meer bezoekers aan. Zo manifesteert ‘Compostela’ zich 
meer en meer als bindende factor voor een breed scala van erfgoedtoerisme. 
Daarnaast valt ook de activiteit van vele regio’s langs de Jakobswegen op. 
Voor hen zijn deze wegen een uitstekend instrument voor toeristische en 
bijgevolg ook economische ontsluiting. De pelgrims en toeristen die op die 
manier voorbijkomen brengen niet alleen geld in het laatje. Dank zij deze 
routes wordt het voor deze regio’s ook mogelijk om hun eigen patrimonium 
onder de aandacht te plaatsen, zodat er overal langs de Jakobswegen ook 
lokale attractiepolen ontstaan die niet noodzakelijk iets met Santiago te 
maken hebben.
Deze ontwikkelingen zijn volop aan de gang. Het gevolg daarvan is dat ook 
de belangstelling en de noden van de Santiagoganger verder zullen evolue-
ren. Daaruit volgen allerlei vragen voor een genootschap als het onze. Het 
feit bijvoorbeeld dat we gekozen hebben om zelf Jakobswegen te ontwikke-
len in Vlaanderen, bewijst dat we bereid zijn om actief stappen te zetten. Met 
de stijgende belangstelling voor allerhande ‘nevenroutes’, zullen ook vragen 
gesteld worden inzake de positionering van het genootschap. Mogelijk 
zullen keuzes moeten worden gemaakt en moeten we ons de vraag stellen 
waarmee we ons in de toekomst willen bezighouden en met wat liever niet.

Zo verwonderlijk is dat allemaal niet. Een dergelijk proces maakt elke vereni-
ging mee die blijft groeien. Het zijn trouwens vragen die zeer goed op hun 
plaats zijn op momenten waarop in een vereniging even stil wordt gestaan, 
zoals naar aanleiding van de viering van ons 25-jarig bestaan volgend jaar.

Dirk Aerts
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 Ǚ Van de raad van Bestuur
Zoals voorgeschreven in de statuten 
(art. 18) werd op de zitting van de raad 
van bestuur van 4 april 2009 (de eerste 
die volgde op de jaarlijkse algemene 
vergadering van 28 maart 2009) overge-
gaan tot de verkiezing van een voorzit-
ter, een ondervoorzitter, een secretaris 
en een penningmeester. 
Tot voorzitter en ondervoorzitter wer-
den resp. Hugo Morael en Rik Vertongen 
herbenoemd.  In opvolging van Lieve 
Mommens werd Raymond De Haes 
benoemd tot secretaris terwijl Jos 
Vanmontfort tot penningmeester werd 
benoemd in opvolging van Etienne 
Van Wonterghem. Van de raad van be-
stuur maken voorts nog deel uit: Jaak 
Baret, Frans Daems, Paul De Vlam, 
Jan Hendrickx, Ludo Janssens, Martin 
Kellens, Marc Patrouille, Yvonne Roelof, 
Ludo Van Lint 
De verantwoordelijkheid voor de werk-
groepen werd als volgt verdeeld.

- Raymond De Haes voor Secretariaat 
en Permanentie

- Jan Hendrickx voor Spiritualiteit
- Ludo Janssens voor Pelgrimswegen en 

Onderdak in Vlaanderen
- Martin Kellens voor Bibliotheek
- Hugo Morael voor De Pelgrim en Hola
- Marc Patrouille voor Geloofsbrieven, 

info@compostelagenootschap.be, 
Ledenadministratie en Webstek

- Yvonne Roelof voor Jacobskerkenpad
- Jos Vanmontfort voor Verkoopdienst
- Rik Vertongen voor Regionale wer-

king, Hospitaleros en Infoploeg

 Ǚ Activiteiten
Feest van St.-Jacob 
Zaterdag 25 juli, Kalmthout
De geschiedenis van de verdwenen St.-
Jacobskapel te Kalmthout is intussen 
bekend (zie De Pelgrim nr 96/Maart 
2009 met vervolg in dit nummer).
Mede dankzij een petitie van de in-
woners van Kalmthout en omstreken 
heeft het gemeentebestuur beslist op 
de plaats van de in 1960 afgebroken 
St.-Jacobskapel een “Jacobssite” in te 
richten. Ons genootschap verleent 
zijn medewerking aan de feestelijke 
inwijding ervan door zijn jaarlijkse Sint-
Jacobsviering in Kalmthout te organi-
seren.
Op initiatief van het genootschap zal 
een bronzen schelp worden geplaatst 
die richting zuiden wijst met de vermel-
ding “Santiago de Compostela 2130 km”.

Kalender
Zie ook  
www.compostelagenootschap.be
27-6 Regio Mechelen, Samenzijn in het 

teken van Spanje
25-7 Feest van Sint-Jacob, Kalmthout
17-10 Herfstontmoeting, Brugge
24-10 Regio Westhoek, Met oikoten op 

weg
14-11 Terugkomdag
21-11 Infodag, Brugge
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Programma:
-	Vanaf 9.00 uur: samenkomst in de 

cafetaria van het arboretum te 
Kalmthout (Heuvel 2). Het arbore-
tum beschikt over een parking en 
is gelegen tegenover het station van 
Kalmthout, (Statieplein 2). Bij de 
registratie wordt aan de deelnemers 
samen met de maaltijdbons een plan-
netje van de dorpskern overhandigd 
met de verschillende locaties van de 
dag, steeds op wandelafstand.

-	10.00 uur pelgrimsmis in de kerk van 
H. Hart (Heuvel 13). Deze kerk is ge-
legen op 200 m van het Arboretum 
en beschikt eveneens over een par-
king.

-	11.30 uur wandeling van 15 minu-
ten naar de gemeenteschool 
(Schooldreef ), waar eveneens par-
keermogelijkheid is op de speelplaats

-	12.00 uur feestelijke maaltijd in de 
eetzaal van de school 

-	14.15 uur: vertrek naar de Jacobssite 
(hoek Dorpsstraat en Molenstraat) 
op 10 minuten wandelen van de 
school

-	14.30 uur: feestelijke inwijding van de 
Jacobssite gevolgd door receptie voor 
alle aanwezigen, aangeboden door 
het gemeentebestuur van Kalmthout.

Het inschrijvingsformulier voor deze 
activiteit is het adresblad van deze “De 
Pelgrim”. Inschrijven kan eveneens via 
de webstek.
De trein vanuit Antwerpen naar 
Kalmthout vertrekt in Antwerpen-
Centraal om 8.36 u met aankomst 
in Kalmthout om 9.09 u. Treinen uit 
Kalmthout vertrekken op het uur +26 
met aankomst in Antwerpen Centraal 
op het uur +54
Toeristische informatie over Kalmthout 

kan worden aangevraagd bij de Dienst 
voor Toerisme Kalmthout, Putse steen-
weg 131, 2920 Kalmthout, tel. 03 666 61 
01, toerisme@kalmthout.be,
www.kalmthout.be 
Wij willen ook wijzen op het initiatief 
van onze Nederlandse Jacobsvrienden 
voor een Jacobswandeling die aan-
sluit bij onze viering (zie verder onder 
“Medegedeeld”)

Regio MeCheLen
Leuven, 27-6-2009 
Gezellig samenzijn rond Spaanse  
(pelgrims)verhalen
Hoe cultuur, Spaanse wijn en een pael-
lakookdemonstratie kunnen veranderen 
in een boeiende  en leerzame ervaring 
kan je zelf meemaken tijdens een gezellig 
onderonsje van de Compostelapelgrims 
uit de regio Mechelen. Zowel cultureel 
als culinair komen we die avond als 
pelgrim aan onze (Spaanse) trekken. 
Zeker weten!
Het is verzamelen geblazen in het 
Spaans eetcafé “De koerier van Navarra” 
aan de rand van de stad Leuven, vlak bij 
het begijnhof. “De koerier van Navarra” 
is genoemd naar een oude postdienst 
die Burgos verbond met Brussel. De be-
zieler van “de koerier”, Ivo Hermans, pu-
bliceerde over flamenco, Spaanse wijn, 
Valenciaanse paella en verdwenen be-
schavingen in Noord-Spanje. Natuurlijk 
weet hij ook een boeiend stukje ge-
schiedenis te brengen over Santiago de 
Compostela en de pelgrimsroute. Ivo is 
bezeten door de Spaanse cultuur en hij 
is dus de ideale gastheer voor een vol-
ledig Spaansgetinte avond. 
Hij brengt ons samen in zijn huiskamer, 
versierd met foto’s van Spaanse zan-
gers, muzikanten en dansers. Ivo is een 
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boeiende verteller en koken kan hij als 
de beste. In zijn keuken wordt het vuur 
aangestoken voor een kookdemonstratie 
van echte Valenciaanse paella. Duizend 
jaar geleden brachten de Moren de rijst 
naar Spanje. Deze rijsttraditie, ontstaan 
in en om Valencia en het Albuferameer, 
wordt door hem deskundig toegelicht 
en in praktijk gebracht. Daarna, terwijl 
de “paella a la marinera” zachtjes gaar 
wordt, laat hij ons kennismaken met 
zijn boeiende verhalen over Noord-
Spanje en de Compostelaroute. Dan 
worden onze borden gevuld met heer-
lijk dampende paella en kunnen we onze 
pelgrimsverhalen aan tafel doorspoelen 
met heerlijke Spaanse wijn
Buen provecho!
Praktisch
-	 Zaterdag 27 juni 2009 om 19.30 uur
-	 De koerier van Navarra, Tervuurse-

vest 130, Leuven
-	 Deelnameprijs: € 14 pp (exclusief 

drank)
-	 Inschrijven voor 20-6-2009 via stor-

ting van € 14 per deelnemer op rek. 
001-0458062-07 van Marc Michiels 
met vermelding “Koerier van Navarra 
27-6-2009

De “Koerier van Navarra” www.kovana.
com tel. 016/238413, is gelegen aan een 
ruim parkeerterrein Tervuursevest vlak 
tegenover het viaduct en de GB

Regio WeSThoeK
Met Oikoten op weg 24-10-2009
Na de succesvolle caminoquizavond wil 
de regiowerking Westhoek dit jaar nog 
met een volgende activiteit uitpakken 
nl. Oikoten: op weg met jongeren uit 
probleemsituaties.

“Oikoten” is een Grieks woord voor 
“weg van huis” of “op eigen benen 
staan”. Twee Oikotenbegeleiders, Bart 
Vertongen en Jef Van Langendonck, 
komen ons over hun ervaringen als be-
geleider vertellen. Hou alvast zaterdag 
24 oktober 2009 vrij. Een uitgebreide 
aankondiging verschijnt in een volgend 
nummer. 

 Ǚ Verenigingsleven
Fietsershoekje: fiets met de bus terug?
Ludo Janssens is begin mei 2009 bij de 
bekende Spaanse autobusonderneming 
Alsa in Santiago langs gegaan om te 
informeren naar de officiële richtlijnen 
voor het vervoer van fietsen met de bus. 
Hij vernam daar het volgende:
-	op binnenlandse lijnen kunnen fiet-

sen mee mits ze gedemonteerd zijn 
(voorwiel eruit; trappers eraf; stuur 
gedraaid).

– op internationale lijnen mogen fiet-
sen niet mee. Soms laten chauffeurs 
van halflege bussen toe dat iemand 
zijn fiets meeneemt, maar dat mag 
eigenlijk niet en je kan er niet op 
rekenen.

Conclusie: fietsen kunnen niet mee met 
de bus naar Vlaanderen of Nederland. 
De situatie is dus in 2009 nog niet an-
ders dan vroeger.
Hij voegt eraan toe “als ik zie hoe 
vol de bagageruimte tussen Burgos en 
Antwerpen is, zou ik mijn fiets er niet 
aan wagen”.
Voor de terugkomst met fiets van 
Santiago wordt ook verwezen naar het 
artikel “Hoe komt mijn fiets terug van 
Compostela” te vinden op de webstek 
van het genootschap rubriek “Op weg” 
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en daaronder in “Terug naar huis” het 
woordje “hier” aanklikken.

Van wel en wee
Op 29 maart overleed te Houdeng-
Goegnies (La Louvière) Marinus Van 
Aalst, een van de eerste leden en in de 
beginjaren een trouwe vriend van ons 
genootschap. Wij bieden aan de nabe-
staanden onze deelneming aan.

 Ǚ Terugblik

Regio AnTWeRpen
Wilfried Wijn 8-4-2009
Op 8 april 2009 sprak ons lid Wilfried 
Wijn voor een publiek van leden en niet-
leden van het genootschap. De avond 
was georganiseerd in samenwerking 
met de Koninklijke vzw St.-Julianus 
Gasthuis te Antwerpen. De voorzitter 
verwelkomde alle aanwezigen en in het 
bijzonder Mevrouw Carmen Bernad, 
consul van Spanje te Antwerpen.
In een eerste gedeelte belichtte Wilfried 
de heropleving van de St.-Jacobstraditie 
in Vlaanderen beginnend in de aan-
vang met de Broederschap der pelgrims. 
Deze lag later mee aan de basis van de 
oprichting van het Genootschap.
De wijze waarop de spreker het pu-
bliek de keuze liet om de werkelijke 
geschiedenis van St.-Jacob, voor zoverre 
bekend, met de latere legendes te on-
derscheiden maakte zijn betoog des te 
dynamischer. Hij belichtte de ontwikke-
ling van het christelijk geloof en de islam 
en de botsing tussen beide in Spanje, 
vanaf de 8ste eeuw tot het einde van 
de 15de eeuw. In een tweede gedeelte 
vertelde Wilfried meer over persoon-
lijke indrukken en ervaringen op de 

Camino. Zijn grote belezenheid die hem 
tussendoor moeiteloos laat citeren uit 
Knut Hansum, Herman Hesse, Ernst 
Junger, Alice Nahon en Albe. maakte 
het geheel tot een zeer sfeervolle avond 
waarbij nog lang nagekaart werd bij een 
glaasje Irache.

Pelgrimstafel 
’s Anderendaags op Witte Donderdag 
greep de jaarlijkse Pelgrimstafel plaats. 
Ons genootschap was de hele dag aan-
wezig en we stonden honderden be-
zoekers te woord achter de tafel met 
het aanbod van onze verkoopdienst. 
Talrijke nuttige kontakten werden ge-
legd en nieuwe leden genoteerd.
De jaarlijkse bezoekers van de 
Pelgrimstafel konden niet nalaten op te 
merken dat de aanwezigheid van onze 
info- en verkoopstand een dynamische 
noot toevoegde aan de pelgrimstafeltra-
ditie en ze hoopten deze samenwerking 
bestendigd te zien.

Regio nooRDeRKeMpen
Daniël Dierickx over de Via de la Plata
Ons lid Daniel Dierickx vertelde ons 
op 24 april 2009 in de bibliotheek van 
Kalmthout voor een veertigtal belang-
stellenden over zijn ervaring op de Via 
de la Plata. Bij de organisatie van deze 
avond door de regio Noorderkempen 
hadden zich de plaatselijke Davidsfonds- 
en VTB-Kultuurafdelingen aangesloten 
wat geleid heeft tot een aantal nuttige 
kontakten. 
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 Ǚ Mededelingen
St.-Jacobswandeling Nederlands 
Genootschap 25 juli 2009
Leden van het Nederlands 
Genootschap van St.-Jacob uit de regio 
Noord-Brabant doen een tocht op 
zaterdagmorgen over de Kalmthoutse 
heide. Onze leden die daaraan willen 
deelnemen  treffen hen op zaterdag-
morgen om 6.30 uur in de Volksabdij 
Onze Lieve Vrouw ter Duinen, Onze 
Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199, 4641 
RM Ossendrecht, Nederland 
Tel. + 31 164-672546 
Fax. + 31 164-674420 
www.devolksabdij.nl
info@devolksabdij.nl 
De Volksabdij biedt mogelijkheid te 
overnachten op vrijdagavond.
Reservaties voor avondmaal, over-
nachting en ontbijt: rechtstreeks bij de 
Volksabdij.
Vertrek van de wandeling om 6.30 uur. 
Afstand van de wandeling 11 km. 
Info en aanmelden:  
regio.breda-tilburg@santiago.nl
Aankomst in het Arboretum te 
Kalmthout rond 9.30  u.

 Ǚ Zoekertjes
Marc De Medts zoekt een gezel voor een 
fietstocht naar Compostela. Hij vertrekt 
eind augustus, na de vakantiedrukte. 
Hij is 62 jaar, mikt op een normaal 
tempo voor zijn leeftijd  en wil eveneens 
genieten van landschappen en monu-
menten. Contact: Mark De Medts, Park 
ter Kouter 33, 9070 Destelbergen, tel. 
0479 999 198 of mailen marc.de.medts@
skynet.be of ook regiowesthoek@com-
postelagenootschap.be 

Theophiel Goossens, 57 jaar oud, zoekt 
een reisgezel(lin) voor een voettocht 
naar Sint-Jakob als volgt
-		 vertrek april 2010
-		 25-30 km per dag
-		 Veurne, Arras, Amiens, Senlis, 

(Parijs), Orléans, Bourges, St. 
Léonard-de-Noblat, Limoges, 
Perigeux, Mont-de-Marsan, St-Jean-
Pied-de-Port (aanpassingen moge-
lijk, info omtrent de route is welkom)

Contact: theophiel_goossens@hotmail.
com GSM 0485-95 48 60

Marnix Van der Zalm heeft plannen 
om in september vanuit Kaprijke naar 
Compostela te fietsen op een 20-tal 
dagen en met een beperkt budget. Wie 
interesse heeft om mee te rijden kan 
contact opnemen met marnix.van.der.
zalm@hotmail.com

Myriam Van Gossum wil met haar 
partner van St-Jean-Pied-de-Port 
naar Compostela fietsen. Ze zoekt 
vervoer (tegen vergoeding) tot St- 
Jean-Pied-de-Port voor twee per-
sonen en twee fietsen. Contact 
Myriam Van Gossum, Bonnekesstraat 
23, 3300 Kumtich 0478/299 373  
myriamvangossum@hotmail.com

 Ǚ Ieder zijn weg:  
tolerancia por favor

Het blijft opmerkelijk hoe eindeloos de 
commentaren zijn van pelgrims over 
pelgrims en hoe denigrerend en zelfs 
soms ook verwijtend, althans als het 
gaat over de wijze van pelgrimeren. 
De klassieke opdeling “stappers versus 
fietsers” is klein bier vergeleken met de 
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(schijnbare) tegenstellingen waarmee 
de redacties van de Pelgrim en van 
Hola geconfronteerd worden n.a.v. één 
of ander artikel of mededeling over 
deze of gene pelgrim en zijn manier 
van pelgrimeren. Schijnbaar inderdaad, 
want het gaat hier over onvergelijkbare 
appels en peren (die wel beide gezond 
en lekker zijn).
Welke pelgrim zou anderen de les moe-
ten lezen of voorschrijven op welke 
manier te pelgrimeren, en op grond 
waarvan? Wie te voet van huis vertrekt, 
nog even langs Lourdes, Fatima en 
Rome gaat en na een jaar terug thuis 
arriveert heeft een mooie prestatie ge-
leverd, maar heeft hopelijk er vooral 
veel plezier aan beleefd en veel gezien 
onderweg. En wie met een gezelschap 
vliegt tot Bilbao en verder met de au-
tocar gaat en na 2 weken terug thuis 
arriveert… heeft hopelijk er vooral veel 
plezier aan beleefd en veel gezien on-
derweg. 
Wie is de pelgrim en wie is de toerist? 
Dat zit tussen de oren!
Soms kan de neiging groot zijn om 
vanuit een intense persoonlijke erva-
ring te reageren op de wijze van reizen 
van andere pelgrims. En soms voelt 
men zich gekrenkt door de commentaar 
op de eigen keuze. Zo brak Riet Van 

Cleuvenbergen een lans voor de reizen 
die ze begeleidt in het kader van KAV en 
waarin én gestapt én met de autocar ge-
reisd wordt (zie “Stappen-met-de-bus” 
in De Pelgrim nr 92/maart 2008, blz.31 
e.v.). Zo ook ontvingen we dan weer 
reacties op het artikel de “A van Okra” 
in de Pelgrim nr 96/maart 2009, blz.43.
Het genootschap denkt zijn doelstel-
lingen te dienen door o.a. een zo breed 
mogelijke informatie  aan te bieden 
aan kandidaat-pelgrims opdat een zo 
groot mogelijk aantal pelgrims op een 
geslaagde tocht kunnen terugblikken. 
Daarvoor zijn er onze twee tijdschrif-
ten, onze verkoopdienst, onze eigen 
uitgaven, onze uitgebreide bibliotheek, 
onze infodagen doorheen Vlaanderen, 
onze voordrachten, onze folder, onze 
webstek, de permanentie op zaterdag in 
het secretariaat, de info@compostelage-
nootschap.be enz.
Deze informatiestroom is inderdaad 
uitsluitend gericht op stappers en fiet-
sers. Maar geen kwaad woord over wie 
met zijn boot vanuit Oostende naar La 
Coruña wil varen. Hopelijk heeft die er 
veel plezier aan beleefd en veel gezien 
onderweg.
Tolerancia por favor.

Hans Mooyduin
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Jacobalia in België

SINT-JACOBUS IN 
WAALS-BRABANT
Op onze zoektocht naar sporen van de verering 
van onze geliefde heilige focussen we deze keer 
op de kleinste provincie van ons landje. Naast het 
middeleeuwse stadje Nijvel met zijn opmerkelijke 
collegiale kerk, zijn er nog talrijke landelijke bede-
huizen die de verering van Jacobus hebben levendig 
gehouden doorheen de eeuwen, zoals onderstaand 
overzicht zal aantonen. Dat u deze rubriek enkele 
maanden heeft moeten missen is grotendeels te 
wijten aan een langdurig verblijf in het ziekenhuis 
van ondergetekende, maar die nu gelukkig weer aan 
de beterhand is.
Zoals gebruikelijk verwijzen we ook nu, indien mo-
gelijk, naar het standaardwerk van André Georges, 
Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et le Nord 
de la France, Bruxelles, 1971.
Reacties zijn zoals steeds welkom op het bekende 
adres: houthalen@bibliotheek.be

Beauvechain (Bevekom)
Beauvechain, kerk Saint-Sulpice, schilderij van 
Jacobus de Meerdere, olie op doek, 18de eeuw.

Chaumont-Gistoux
Dion-Valmont, kerk Notre-Dame, kerkklok met een 
afbeelding van Jacobus, brons, 1880.

Genappe
Houtain-le-Val, kerk Saints-Martin et Jacques, schilderij van Jacobus als 
pelgrim, olie op doek, 160 x 140 cm, 1690-1710.

Incourt
Opprebais, kerk Saint-Aubin, beeld van Jacobus als pelgrim, hout, 41 cm, 
18de eeuw.

Nivelles (Nijvel)
In Nijvel was er vroeger een Sint-Jacobushospitaal annex kapel, en tevens 

Jacobus als pelgrim (Laurent Delvaux, 1750, 
Sint-Gertrudiskerk Nivelles)
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Jacobalia in België

was er een parochiekerk gewijd aan onze patroonheilige in het nu nog be-
kende “quartier Saint-Jacques”.
Nivelles, collegiale kerk Sainte-Gertrude, reliekenkas van Sint-Gertrudis 
met een afbeelding van Jacobus als apostel (vernield in het bombardement 
van mei 1940), 1272-1298. (Georges, pl. 20)
Ibidem, calvarie met een afbeelding van Jacobus en Gertrudis, reliëf in steen, 
59 x 48 cm, 1500-1510.
Ibidem, beeld van Jacobus als pelgrim door Laurent Delvaux, eik, 190 cm, 
1750.
Nivelles, musée archéologique, beeld van Jacobus als pelgrim, olm, 142 cm, 
18de eeuw.
Nivelles, rue de Namur, 34 : in voorgevel stenen beeldje van Jacobus, 17de 
eeuw.

Ottignies – Louvain-la-Neuve
Louvain-la-Neuve, hoeve Le Biéreau. Volgens een mededeling van ons me-
delid,  mevrouw Agnès Ferdinande, staat er in de voorgevel van deze boer-
derij, nu ingericht als cultuurcentrum, een gevelsteen met daarop vier sint-
jacobsschelpen  en bekroond met een bisschopsstaf met daaronder een stra-
lenbundel eindigend op een ster bovenaan. Vermits mevrouw Ferdinande 
niet dadelijk een klare uitleg voor dit wapenschild vond, dacht ze dat de ster 
misschien een verwijzing was naar het campus stellae (veld van de ster), de 
volksetymologische ‘oorsprong’ van Compostela. Dit, samen met de vier 
sint-jacobsschelpen, deed haar denken in de richting van onze Jacobus. Maar 
jammer genoeg moeten we haar ontgoochelen… De gevelsteen in de hoeve 
Le Biéreau is immers aangebracht op last van Anne-Josèphe de la Croix, 
abdis van de cisterciënzerinnenabdij van Florival (1733-1749), gelegen in het 
nabije Archennes (Grez-Doiceau). Haar wapenschild bestond uit een kruis, 
met in elke hoek een schelp. Mysterie opgelost.

Rixensart
Genval, kerk Saint-Sixte, hoofdaltaar, afkomstig van de Sint-Lambertuskerk 
te Kessel (Nijlen), met een afbeelding van de transfiguratie van Jezus op de 
berg Tabor (waarbij ook de apostel Jacobus aanwezig was), hout, 1690-1700.

Martin Kellens
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“La foi se nourrit de prodiges et le mystère est son berceau.”
(Barret/Gurgand, Priez pour nous à Compostelle, Parijs, 1978, p. 225)

Bij de levensverhalen van alle heiligen horen onafscheidelijk de vermeldin-
gen van de wonderen en mirakelen door hun tussenkomst geschied. Het 
verhaal van de heilige Jacobus, Santiago, maakt daarop geen uitzondering. 
Zijn mirakelen bekleden integendeel een belangrijke plaats in alle geschrif-
ten die over hem handelen. In de 12de-eeuwse Codex Calixtinus of Liber 
Sancti Jacobi is het tweede van de vijf “boeken” tellende tekst zelfs volledig 
aan de mirakelverhalen gewijd. Hoewel ze gepubliceerd werden in het Latijn 
en ook vertaald in het Frans en het Duits, werden ze in het Nederlands enkel 
in hoofdlijnen verteld. Het is de bedoeling in een reeks bijdragen kennis te 
maken  met de voornaamste en ook de minder bekende wonderbare gebeur-
tenissen waarin Jacobus een hoofdrol speelde.

Wonderen en mirakelen

Als aanloop naar de mirakelverhalen die aan de orde zullen komen moet 
eerst duidelijk gesteld worden wat men onder ”mirakel” of  “wonder” ver-
staat. De theologische wetenschap maakt onderscheid tussen beide begrip-
pen. Het is daarom veilig een woordenboek of een lexicon te raadplegen 
en daarin te lezen wat de gangbare verklaring van deze woorden inhoudt.
Volgens van Dale is een wonder iets buitengewoons, iets waarover men zich 
verwondert, iets wat men niet kan verklaren. Het is een manifestatie van 
een bijzondere kracht, afwijkend van het gewone. In een gelovige context 
beschouwt men het als een wonderlijk feit, door de bijzondere tussenkomst 
van God tot stand gebracht. Het is een gebeurtenis tegen de natuur der 
dingen, die aan de directe tussenkomst van God of aan de goddelijke macht 
wordt toegeschreven. Wonder en mirakel worden in genoemd woorden-
boek zo goed als synoniemen. In de meer gespecialiseerde literatuur maakt 
men duidelijk onderscheid tussen de twee begrippen. “Mirakel” is een zeer 
complex gegeven. Het wordt afgedaan als een ongeloofwaardige gebeurte-
nis of benoemd als een bovennatuurlijk feit, een wonder. Volgens de heilige 
Augustinus was een mirakel een door God geïnspireerde en in de wereld 
zichtbare gebeurtenis, niet tegen de natuur, maar boven de natuur.
De bron van de mirakelen is de bijbel, zowel het oude als het nieuwe testa-

SANTIAGO  -  DE APOSTEL 
EN ZIJN MIRAKELEN
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ment. De profeten verrichtten wonderen evenals Christus en zijn apostelen. 
Met de opkomst en de verspreiding van de heiligenverering groeide het 
aantal wonderverhalen die zich ook heel snel verspreidden. Reeds in de oude 
tijden gold het wonder als een teken van een goddelijke macht. Later werd 
het gezien als een goddelijke ingreep in de wetmatige orde van de natuur. 
Het wonder gebeurt meestal onverwacht en is verheven boven het mense-
lijke bevattingsvermogen. In de christelijke zin is het wonder of mirakel een 
teken van Gods almacht en een verwijzing naar het koninkrijk van God. Het 
wonder wil geloof opwekken maar vereist tevens ook geloof.
De thematische inhoud van de mirakelen is niet te overzien. Vaak werden de 
mirakelverhalen “aangepast” aan het publiek voor wie ze bestemd waren. De 
veranderingen en interpretaties konden ook  afhankelijk zijn van de diverse 
perioden in de tijd. Een pelgrim uit de 12de eeuw zal door andere feiten ge-
boeid zijn dan een 18de-eeuwse bedevaarder die een heilige plaats bezoekt. 
De predikanten die een wonder of mirakel gebruiken als een “exempel” 
voor hun sermoen  houden daar terdege rekening mee vooral wanneer zij 
moraliserende besluiten willen trekken of verwoorden. Veel mirakelen van 
Sint-Jakob lijken ons nu eerder vreemde verhalen en behoren duidelijk tot 
een, ons nog amper bekend, sociaal milieu.
Zoals hoger gezegd is het grootste aantal van de mirakelen van de heilige 
Jacobus op schrift gesteld in de Codex Calixtinus. De volgorde waarin de 
wonderbare gebeurtenissen daarin zijn opgetekend zal in onderhavige bij-
dragen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

Het eerste boek van de Codex Calixtinus bevat, na een inleidende brief aan 
paus Calixtus toegeschreven, een uitermate gevarieerde inhoud. De auteur 
begint met concrete aanwijzingen over het doorbrengen van de nachtwake 
in de basiliek van Santiago op de vigilie van 25 juli, de feestdag van de 
apostel. Hoe belangrijk het is het apostelfeest te vieren illustreert hij met 
vijf verhalen over zogenoemde strafwonderen die verder ter sprake zullen 
komen. Volgen dan een hele reeks raadgevingen aan de pelgrims aangaande 
hun reis, hun uitrusting en hun gedrag. Hij waarschuwt hen ook uitvoerig 
tegen allerlei onbetrouwbare personen, zowel geestelijken als leken, die er op 
uit zijn hen te bedriegen. Er zijn nog een paar sermoenen in het boek opge-
nomen en aan de heilige Jacobus zelf zijn ook de nodige bladzijden gewijd: 
de Passio of het relaas over zijn leven, zijn marteldood en zijn mirakelen, 
met de hulp van God, in Jeruzalem verricht. Dit eerste boek eindigt met een 
verwensing van alle bedriegers en roept ze op zich tot God te bekeren. In 
zijn verontwaardiging over deze lieden besluit hij erover te zwijgen in plaats 
van er verder over te spreken.
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Hermogenes gooit zijn boeken in het water (retabelfragment uit het eerste derde van de  
15e eeuw, bewaard in de kerk van San Pedro te Frómista) – Foto: L. van Vugt
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de strafWonderen

De zogenoemde strafwonderen zijn stuk voor stuk sombere gebeurtenissen 
die verschillende lieden fataal werden omdat ze de feestdag(en) van Santiago 
hadden veronachtzaamd. Ze eindigen alle op eenzelfde formule, ontleend 
aan psalm 117 (118).
Het eerste mirakel vertelt over een boer die woonde in de buurt van de 
stad Tudején in Spanje. Op Sint-Jakobsdag ging hij zijn koren dorsen. Des 
avonds begaf hij zich naar een badhuis, in een zeer fraai, door de Sarazenen 
opgericht gebouw. Hij stapte in het bad en algauw bleef de huid van zijn rug, 
van zijn schouders en van zijn benen aan de wand van het bad kleven. Hij 
kon zich niet meer losmaken en in het bijzijn van alle aanwezigen gaf hij 
de geest. Dat was een straf van God omdat hij een zo belangrijk feest had 
geminacht. Dit is door de Heer geschied en het is wonderbaar in onze ogen.
Het tweede ongeluk overkwam het dorp Aubin in Gascogne waar de in-
woners het feest van Jacobus niet vierden en het als een gewone werkdag 
beschouwden. Gods straf volgde spoedig. Des nachts ging het ganse dorp 
in de vlammen op en niemand wist in welk huis de brand was begonnen. 
Men zegt dat het vuur uit de hemel was neergedaald. Dit is door de Heer 
geschied en het is wonderbaar in onze ogen.
Het volgende onheil trof Bernard van Mayorra die woonde in het bisdom 
Besançon. Op het feest van Sint-Jakob vervoerde hij de ganse dag karren met 
graan, hoewel zijn buren daartegen protesteerden. Toen de avond viel en hij 
nog steeds aan de arbeid bleef, kwam een machtige bliksemflits uit de hemel 
en legde de karren, het graan en de ossen, in de as. Ook enkele vrouwen die 
Bernard hadden geholpen werden door  donder en bliksem geraakt. Enkele 
toegesnelde lieden brachten hen naar de dichtstbijzijnde bron om aan de 
gloeiende hitte te ontsnappen. Hun leven werd alsnog gered. Dit is door de 
Heer geschied en het is wonderbaar in onze ogen.
Aan een ridder, Arduinus genaamd, wonend in dezelfde stad, viel het vierde 
strafwonder ten deel. De man had die dag, van ’s morgens tot ’s avonds met 
een zware, met garven beladen wagen gereden. Door de goddelijke straf wer-
den aan het einde van die dag de ossen die de karren trokken met blindheid 
geslagen. Dit is door de Heer geschied en het is wonderbaar in onze ogen.
Het vijfde en laatste wonder gebeurde in de provincie Montpellier, eertijds 
onder Visigotische heerschappij. Bij de plaats van de heilige Damiaan kwam, 
op het feest van de heilige Jacobus,  een ridder van Mircoria en beval een 
boerin onder de as een brood te bakken. Als het brood op tafel kwam en 
gebroken werd begon het voor de ogen van alle disgenoten te bloeden. Hoe 
meer men het brood in stukken brak, des te meer bloed er uitvloeide. Dit is 
door de Heer geschied en het is wonderbaar in onze ogen.
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mirakelen uit de Passio van Jacobus 

Het meest spectaculaire wonder dat 
de apostel in Jeruzalem verrichtte was 
de bekering van Hermogenes. Een ze-
kere Abdias vertelt het verhaal in een 
door hem bijgewerkte versie van de 
Handelingen der apostelen. Zijn tekst, 
de kleine Passio genoemd, is te date-
ren tussen het einde van de 2de en het 
einde van de 4de eeuw. Hermogenes 
was een erkend tovenaar en een zeer 
gezien man. Hij stuurde zijn leerling 
Filetus naar de apostel met de bood-
schap dat alles wat deze over Christus 
vertelde vals was. Jacobus liet zich 
niet onbetuigd. Hij bekeerde Filetus 
tot grote woede van Hermogenes. Na 
veel wederwaardigheden, predikaties, 
wonderen en echte veldslagen met 
horden duivels en hellegebroed gaf 
Hermogenes zich uiteindelijk gewon-
nen. Hij bracht al zijn boeken naar 
de apostel met het verzoek ze te ver-
branden. Uit vrees dat de rook van een 
brandstapel de omliggende woningen 
zou kunnen schaden, stelde Jacobus 
voor de boeken in een bootje te laden 
en ze in zee te werpen. Aldus geschiedde en de gewezen tovenaar werd een 
vurig verkondiger van het evangelie.
Abdias verhaalt verder wat er volgde op de bekering van Hermogenes. De 
gebeurtenis zette zoveel kwaad bloed bij de joden en de toenmalige hoge-
priester Abiatar dat deze de apostel gevankelijk liet wegvoeren om hem te 
doden. Op weg naar de plaats van de terechtstelling, buiten de stadspoorten 
van Jeruzalem, lag een verlamde man die door de apostel werd genezen. Na 
dit wonder maakte Josias, die in dienst van de farizeeërs de treurige stoet 
begeleidde, de strop rond de hals van de apostel los, wierp zich voor diens 
voeten neer en vroeg om gedoopt te worden. Jacobus voldeed aan zijn wens 
en beide mannen werden samen onthoofd.
De grote Passio, in de 6de of 7de eeuw ontstaan, voegt hier nog een mooi 
verhaal aan toe. Nadat de apostel was onthoofd ving hij, met de hulp van 
God, zijn eigen hoofd op in zijn armen. Tot grote ergernis van Herodes 
bleef Jacobus, met zijn hoofd in de opgeheven handen, geknield zitten. Het 

Jakobus wordt met een strop weggevoerd en Jakobus 
doopt Josias (retabel uit de 16e eeuw bewaard in de 
Santiagokerk te Logroño) – Foto : P. Bult.
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lukte de lieden van de koning niet het hoofd weg te halen want bij de minste 
aanraking ervan verstijfden hun handen. Daarop onthoofdde de beul ook 
Josias (een variant op het verhaal uit de kleine Passio) en er ontstond een 
geweldige aardbeving. Een groot aantal boze mensen werd door de aarde 
opgeslokt en er verscheen tegelijk een helder licht. Velen hoorden hemelse 
engelenkoren zingen en allen die dit beleefden erkenden dat de man Gods 
ten onrechte was onthoofd.
Tegen de avond was de rust weergekeerd. Twee leerlingen legden het ont-
zielde lichaam en het hoofd van hun meester in een bootje. Door de engelen 
gestuurd voer het naar Galicië.
Daar werd de heilige apostel begraven op de plaats waar hij nog tot op onze 
dagen wordt vereerd.
Hoe de begrafenis verliep staat te lezen in Boek III van de Codex Calixtinus. 

Mireille Madou
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De Pyreneeën liggen voor ons. Laten we eraan beginnen. Ik start de lange 
klim in dichte mist. Na een paar uur puffen bereik je een oriëntatietafel. Je 
moet maar geloven dat de pieken, dorpjes en boerderijen waar ze naar ver-
wijst er werkelijk liggen. Nu is het uitzicht tussen de tien en de twintig meter 
en egaal grijs. Maar de lucht klaart op. Dat gaat zelfs vrij snel. Even later 
loop ik onder een stralend blauwe hemel, zie ik bergtoppen in de verte en 
wolkenflarden die opstijgen uit de dalen. Dat geeft indrukwekkende beelden.

Gieren

Je vordert gestaag en vanaf een bepaalde hoogte groeien er geen bomen 
meer. Een groot bord vertelt dat je de ‘Zone Pastorale’ binnenloopt. Je 
bevindt je nu in een onafzienbaar sterk golvend gebied van gras en rotsen. 
Daarin grazen – niet gehinderd door enige vorm van afrastering – kuddes 
schapen en kuddes paarden.(Tekening 1) Herders zijn er niet te zien. Gieren 
wel. Ze scholen samen op een gril-
lige rotsformatie en zweven op hun 
enorme vleugels af en toe wat heen en 
weer. De afdaling voorbij het klooster 
van Roncesvalles levert prachtige land-
schappen op. Een paar Spaanse dorp-
jes hebben zich daar fraai in genesteld. 
Voorbij Pamplona krijgt de wande-
lende pelgrim het zwaar voor de kie-
zen, wanneer hij de ‘Alto del Perdón’, 
een hoge bergkam, over moet zien te 
komen. Al heel lang van tevoren zie je 
de lange rij windmolens op de hoogte 
staan. Wat duurt het lang voordat je 
die bereikt hebt. Maar ook hier krijg je 
direct weer de beloning van de mooie 
uitzichten. Turend in de wazige weste-
lijke verte, besef je dat zevenhonderd 
kilometer verder Santiago ligt te wach-
ten. Het monument van de trekkende 
pelgrims onder de sterren, nodigt uit 

EEN JAKOBSWEG VOL 
NATUUR (3)
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tot verpozing voordat je de afdaling naar Puente la 
Reina aanvangt.(Tekening 2)

klepperen

In de omgeving van de Argarivier is de kans op een 
ontmoeting met ooievaars heel groot. Vooral kerkto-
rens, maar ook hoge schoorstenen en hoogspannings-
masten zijn geliefde plekken voor het bouwen van hun 
nesten. Deze vogels begroeten elkaar voortdurend 
door luid te klepperen. Op weg naar Estella valt het 
mij op hoeveel struiken er al in bloei staan. Een palet 
van geuren en kleuren leveren ze op. Bloeiende vlier 
en meidoorn staan wit van de bloemen en op veel 
plaatsen is daar kamperfoelie slingerend doorheen 
gegroeid. Langs mijn weg ontwaar ik ook een soort eik 

die je in onze streken niet ziet. Ik meen deze bomen als hulstbladige eiken te 
herkennen. Voor het eerst zie ik olijfbomen in bloei staan. Ik merk de vele 
kleine bloemetjes op doordat ik rakelings langs een oude olijfgaard loop. 
Het land van Navarra vertoont variatie. Er zijn graanvelden maar ook 
veel wijngaarden. Hier komen de bekende Riojawijnen vandaan. Wanneer 
Logroño bijna in  zicht komt, sta ik plotseling aan de rand van een groot 



De Pelgrim 21

moerasgebied, ‘Pantano de las Cañas’. Ik tref het: er komt net een herder 
langs met een grote schaapskudde. Blijkbaar brengen al die schapenpootjes 
veel insecten en wormen in beweging. Ik zie hoe wel vijftien kleine zilver-
reigers de kudde volgen om al die opgeschrikte kevers en sprinkhanen op 
te pikken.(Tekening 3) 
Ook voorbij Logroño trekt de pelgrim door een mooi natuurgebied langs de 
oevers van een groot stuwmeer. 

onbarmhartiGe streek

Voorbij Nájera, in het land van de rode rotsen, loopt de pelgrim door een 
landstreek die gekenmerkt wordt door zijn ‘leegte’. Onafzienbare graanvel-
den liggen als enorme lappen uitgespreid over het golvende land. En behalve 
die graanvelden is er niets. Ja, toch wel! De bermen van het pad en de randen 
tussen de akkers staan vol met kleurige bloemen.
Steeds maar klimmend ben ik op weg naar San Juan de Ortega. Hier trek 
je de ‘Ganzenbergen’ in. Het landschap verandert. Je loopt in steeds meer 
bebost terrein. De bomen hebben het hier blijkbaar moeilijk in dit woeste 
gebied. Dorre dennen en kromme, zachte eiken met viltige bladeren groeien 
er. Naarmate je hoger komt op de Matagrande wordt de bodem steniger. De 
grond ligt helemaal bezaaid met keien. San Juan met het oude klooster ligt 
als een kleine bewoonde vlek midden in deze onbarmhartige streek.
De pelgrim die bij het binnenlopen van Burgos de rommelige industrieter-
reinen en de massale woonblokken achter zich kan laten, ervaart het groen 
langs de Río Arlanzón als een verademing. De lange strook natuur langs 
de oevers en de stroken stadspark die de rivier begeleiden, brengen je op 
een prettige manier naar het oude centrum. Hetzelfde groen vergezelt de 
pelgrim bij het verlaten van de stad. 
Op een paar kilometer buiten Burgos raakt het voor lange tijd gedaan met 
mals groen om je heen. Het pelgrimspad brengt je namelijk naar de ‘Tierra 
de Campos’, of de ‘Meseta’. Hier wacht de wandelaar een onafzienbare 
golvende vlakte die zo goed als boomloos is. Je loopt ruim tweehonderd 
kilometer open ruimte in. Wat een indrukwekkende weidsheid.
Daar waar de grond het toelaat, wordt aan landbouw gedaan. De boeren 
verbouwen vooral gerst en tarwe. Andere stukken grond zijn blijkbaar niet 
te bewerken. Daar groeien grassen en laagblijvende kruiden. Op veel plaat-
sen schuren regen en wind de bodem kaal. De witte kalkgrond schemert 
daar door het schrale groen. Wandelend over de brede grintpaden kun 
je – afhankelijk van de tijd van het jaar – genieten van de zeer bloemrijke 
bermen, zo bont, zo kleurig, dat je er gewoon blij van wordt. De natuur 
combineert de bloemenkleuren zoals het uitvalt. Het wonderlijke is, dat het 
altijd harmonieert. 
Midden op de Meseta kwamen mensen op het onzalige idee bomen te 
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planten langs het pelgrims-
pad. De bedoelingen waren 
goed. Men wilde de pelgrim 
schaduw geven tegen de hitte 
van de dag. Het resultaat is 
tweevoudig. Een eindeloze rij 
fris aangeplante jonge stekken 
zijn jammerlijk verdord. De 
Meseta is nu eenmaal geen 
bomenland. Dit was dus te 
verwachten. Hoe vreemd is 
het dan dat langs het pad over 
de vlakte van Páramo – Van 
Sahagún naar Mansilla de las 
Mulas – de meer dan driedui-
zend jonge platanen wel groen 
blijven en groeien. Kijk in het 
voorbijgaan maar eens naar de 
voet van die bomen. Ze zijn 
allemaal voorzien van een wa-
terslangetje. Een kleine misre-
kening is er toch nog gemaakt. 
Deze bomen zijn zo geplant 
dat op het warme deel van de 
dag de schaduw naast het pad 
valt. Groeien ze goed door, 
dan wordt dat later door de 
brede boomkruinen opgelost.
Voorbij León lijkt aanvanke-
lijk de Meseta gewoon door 

te gaan. Juist voor Astorga verandert het landschap heel sterk. Van het 
ene moment op het andere trek je een ruig berggebied in: de ‘Bergen van 
León’. Na het passeren van Astorga wordt het berglandschap met de naam 
Maragatería nog woester. De hele streek is bijna ontvolkt. Dorpjes liggen 
gewoon in puin omdat de bewoners weggetrokken zijn. Er staat zelfs een 
kerkje dat al voor een deel door de natuur ‘ingenomen’ is. Op het dak en 
tegen de muren groeien allerlei planten in overvloed.
Midden in dit majestueuze landschap ligt de grote steenhoop van het ‘Cruz 
de Ferro’, een fantastisch monument. Laten we hier een tijd verpozen en later 
ons natuurpad vervolgen. (Tekening 4)     

Antoon van Tuijl
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De werkgroep Pelgrimspaden van het Compostelagenootschap heeft de vorige 
twee jaar hard aan de weg getimmerd. Dat moet bijna in letterlijke zin begre-
pen worden. Na grondig voorbereidend studiewerk werden op het Vlaamse 
grondgebied vijf wegen geïdentificeerd die voor verdere ontwikkeling in aan-
merking komen. In de loop van dit jaar zal een eerste pelgrimsweg effectief in 
gebruik worden genomen.
De groep heeft onlangs vanuit het Vlaamse beleid een geweldig duwtje in 
de rug gekregen dank zij een resolutie over pelgrimswegen die onlangs in 
het Vlaamse parlement werd goedgekeurd. Aan dit feit werd in de media 
de nodige aandacht besteed. Zo konden de Vlaamse kijkers tijdens het laat-
avondjournaal van zaterdag 2 mei Riet Van Cleuvenbergen, wier werk aan 
de basis ligt van deze resolutie, als pelgrim zien op tocht gaan! Ludo Janssens, 
de voorzitter van de werkgroep, kon er jammer genoeg niet bij zijn. Hij was 
namelijk écht op Jakobspad!

Op donderdag 30 april keurde het Vlaams Parlement een voorstel van 
resolutie goed over de pelgrimspaden naar Santiago de Compostela. Alle 
aanwezige parlementsleden duwden op de groene knop ! Deze resolutie, 
die tot stand kwam op initiatief van Brusselaar Paul Delva (CD&V), heeft 
tot doel om - ook in Vlaanderen - de historische wandel- en fietspaden naar 
Compostela te ontsluiten, te bewegwijzeren en te onderhouden. De omrin-
gende landen en regio’s staan hierin al een stuk verder. Niet te verwonderen, 
want deze paden hebben dikwijls een grote cultuurhistorische en erfgoed-
waarde. Sommige paden bestaan reeds meer dan 1000 jaar ! 
De resolutie vermeldt expliciet het puike voorbereidende werk dat in dit 
verband verricht is door de werkgroep “Pelgrimspaden” van het Vlaams 
Compostelagenootschap, dat - na jaren opzoeking en studie - vijf historische 
paden door Vlaanderen definieerde : de Via Brugensis, de Via Scaldea, de 
Via Monastica, de Via Brabantica en de Via Limburgica. 
De door het Parlement goedgekeurde tekst geeft verder aan dat pelgrims-
routes zoals de wegen naar Santiago de Compostela, net zoals overigens alle 
andere onroerenderfgoedelementen, gebaat zijn bij een integrale beleids-
aanpak. Een aanpak die bijgevolg niet alleen rekening houdt met materiële 
getuigen zoals de wegen, kerken, of monumenten zelf, maar ook aandacht 
besteedt aan de immateriële betekenis van de pelgrimsroutes en –tochten, 

DE CAMINO IN HET 
VLAAMS PARLEMENT 
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bijvoorbeeld door de wegen ook nu nog te gebruiken en de relevantie en 
betekenis van de tochten op een adequate manier te duiden.  
De wegen naar Santiago de Compostela bevinden zich, zo stelt de resolutie 
verder, op een kruispunt van heel wat beleidsdomeinen of interessepolen, 
zoals o.a. cultuur, Europa, communicatie, geschiedenis,  toerisme, religie en 
spiritualiteit, natuur, gezondheid, gemeenschapsvorming, sport en vrijwil-
ligerswerking. Daarnaast vertonen de wegen naar Santiago ook raakvlakken 
met onderwijs- en  zingevingselementen. 
Concreet vraagt het Vlaams Parlement, via de goedgekeurde resolutie, aan 
de Vlaamse regering om : 
•	 de Caminowegen in Vlaanderen te ontsluiten in het kader van het erfgoed-

beleid. Dit dient te gebeuren in dialoog met de beleidsdomeinen cultuur, 
ruimtelijke ordening, milieuzorg en toerisme;

•	 de Caminowegen in Vlaanderen herkenbaar te maken door deze routes 
uit te rusten met uniforme bewegwijzering en ook het  toeristische infor-
matiemateriaal te ontwikkelen;

•	 de Caminowegen in Vlaanderen te onderhouden, of het onderhoud van de 
Caminowegen te ondersteunen,  b.v. in het kader van het reguliere beleid 
inzake sociale economie, vrijwilligerswerk, lokale initiatieven,…;

•	 in haar erfgoedbeleid aandacht te hebben voor cultureelhistorische sites 
die verband houden met de Caminogeschiedenis;

•	 aandacht te besteden aan het zacht toerisme voor allen: laagdrempelig, be-
taalbaar en toegankelijk, en maximaal gebruik makend van het bestaande 
aanbod van wandel- en fietstoerisme. 

We laten tot slot Paul Delva even aan het woord over zijn persoonlijke 
Camino-ervaringen : “Zelf stapten mijn echtgenote Isabel en ikzelf in het 
jaar 2000 van León naar Compostela, een tocht van zo’n 300 kilometer, schat 
ik. Het was onze verlovingsreis. Onze tocht groeide uit tot een fascinerende 
en emotionele ervaring. We kruisten het pad van onvergetelijke mensen. 
En die éne veel te zware dagtocht van meer dan 45 kilometer in een loden 
hitte, die blijft voor altijd in ons geheugen gegrift. Sindsdien stappen we - 
dikwijls met vrienden - één week per jaar op historische Compostelaroutes 
door Frankrijk : de route van Arles, van Tours, van Vézelay… We kunnen 
onze jaarlijkse staptocht niet meer missen. Het brengt ons terug naar de es-
sentie van ons leven, naar de eenvoud waar we in deze comlexe samenleving 
zo naar smachten, naar oprechte menselijke relaties, naar eerlijke fysieke 
vermoeidheid, naar enkele dagen zonder moderne communicatiemiddelen, 
wat ons helpt om echter en veel persoonlijker te communiceren…. Ooit 
stappen we van Brussel naar Compostela, dat staat in de sterren geschre-
ven. En allicht kunnen we dan genieten van de extra-aandacht die dan de 
pelgrimswegen in Vlaanderen zullen gekregen hebben”. 

DA
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Naarmate 25 juli - de naamdag van Sint-Jakob - nadert, wordt in Kalmthout 
koortsachtig gewerkt om de site van de verdwenen Sint-Jakobskapel na 
vijftig jaar opnieuw in te richten. Dit artikel is het tweede luik over deze 
Kalmthoutse verdwenen kapel, waarin we aandacht besteden aan de periode 
ná de afbraak tot de heraanleg van het plein in 2009. 

verdWenen erfGoed

Nadat de kapel in 1957 afgebroken werd en de laatste restjes in 1960 uit het 
zicht waren verdwenen, verdween bij velen ook de hoop dat de kapel ooit 
herbouwd zou worden. 
De inboedel, het patrimonium, verdween in de loop der jaren beetje bij 
beetje. De triptiek ‘De legende van Sint-Anna’ was in 1850 al verkocht aan 
graaf della Faille en het schilderij ‘De drie Wijzen’  heeft niemand ooit ge-
zien. Van een altaarschilderij waarop Sint-Jakob en Sint-Christoffel met het 
kindje Jezus afgebeeld stonden, restten na de bevrijding enkel fragmenten. 
De familie De Ridder, woonachtig op het plein aan de kapel, verzamelde de 
stukken en zoon Jo De Ridder puzzelde ze tot een geheel aan elkaar. Het 
doek hield echter geen stand en is intussen al lang verpulverd. Dat er nog 
vijf heiligenbeelden bewaard zijn, danken we ook aan de familie De Ridder.  
Waar zijn echter de relikwiekast en, belangrijker nog, de relikwieën van Sint-
Jakob gebleven? Het smeedijzeren kruis dat het torentje sierde, zou door 
een antiquair uit Breda verworven zijn. De kruisweg werd jaren geleden 
verkocht en bevindt zich nu in particulier bezit in Essen. De eigenares is 
bereid hem aan Kalmthout te schenken, maar niemand weet met zekerheid 
of hij effectief uit de Kalmthoutse kapel komt.    
Het pleintje gaf na het slopen van de kapel een verweesde indruk. Van het 
dorpsplein van Kalmthout, in de middeleeuwen eenvoudigweg ‘de Plaets’ 
genoemd, was niets overgebleven. De kapel, die zoveel kunstschilders had 
geïnspireerd, was voorgoed verdwenen net als de talrijke rondom gelegen 
herbergen. Wat een contrast met het zonnige, zomerse plein dat de ver-
maarde Antwerpse schilder Edgard Farasijn begin 1900 in luministische 
tinten vastlegde.

DE KALMTHOUTSE SINT-
JAKOBSSITE
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Men richtte weliswaar een klein stenen kapelletje op, maar dat deed in niets 
herinneren aan de 16 meter hoge kapel. Plannen voor een heroprichting op 
ware grootte staken nog af en toe de kop op. Er werd zelfs een werkgroep op-
gericht, maar het mocht niet baten. Het zevende jaar restauratietechnieken 
van de Kalmthoutse school GITOK maakte in 1996 een getrouwe maquette 
op schaal 1/5. Jan Schoofs uit Zoersel was de laatste die enkele jaren geleden 
nog inspanningen deed. Tot uiteindelijk de cultuurraad van Kalmthout het 
initiatief nam voor een totaal nieuw project.   

het renovatieproJect

In 2008 kreeg het renovatieproject vorm. Architect en voorzitter van de 
cultuurraad Gert Van Ginneken was en is hierbij de stuwende kracht. Door 

De Antwerpse kunstschilder Edgard Farasijn (1858-1938) maakte dit schilderij in luministische 
kleuren begin 1900. 
Het stelt het dorpsplein in Kalmthout voor op een zomerse zondagvoormiddag. We zien kerkgan-
gers die naar de Sint-Jakobskapel gaan voor de eredienst. Van de kapel zien we rechts de inkom-
deur, die omwille van de compositie door de schilder smaller werd afgebeeld dan in werkelijkheid. 
Het gezellige, groene plein wordt omgeven door vier herbergen.   
Het werk werd ooit tentoongesteld in Parijs, verkocht door Sotheby’s in Amsterdam en tentoonge-
steld in Eindhoven. Tot vorig jaar werd gedacht dat het een plein in de omgeving van Mol voor-
stelde, vermits Farasijn tot de Molse School gerekend wordt. In 2008 werd het echter herontdekt 
als Kalmthouts dorpsplein, de huidige Sint-Jakobssite dus. 
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een samenwerking van de cultuurraad, de gemeentelijke milieudienst, de 
diensten cultuur en openbare werken, het arboretum van Kalmthout en de 
oudheidkundige kring kreeg het concept zijn definitief karakter.
In plaats van de kapel te herbouwen werd besloten het grondpatroon van de 
kapel te herleggen, een informatieve altaarsteen te plaatsen, een klokkento-
ren te maken en de beplanting van het plein te vernieuwen.  

beplantinG

Centraal op het plein staan de oude lindebomen die de Sint-Jakobskapel 
destijds zo schilderachtig omringden en die nu uiteraard behouden blijven 
als stille getuigen van het verleden. De overige lindes die het plein sierden, 
werden voornamelijk tijdens het interbellum gerooid en worden niet her-
aangeplant. De hoge hagen, die het plein aan het zicht onttrekken, worden 
vervangen door lage, zodat het terug een coherent geheel wordt. Aan de 
kant van de Dorpsstraat wordt dit een beukenhaag met een opening ter 
hoogte van waar de kapel gestaan heeft. Aan de Molenstraat komt een lage 
taxushaag. Het gazon wordt opnieuw ingezaaid en er komen zitbanken die 
het plein aantrekkelijk zullen maken voor verpozing. De werken, uitgevoerd 
door de groendienst van de gemeente Kalmthout, zijn eind maart 2009 
reeds gestart. 

patroon

Op de plaats waar de kapel gestaan heeft, worden de kasseien verwijderd 
en wordt de kapelvloer herlegd naar het originele patroon met tegels in de 
oorspronkelijke kleuren rood en blauw. De vloer was immers aanvankelijk 
uitgevoerd in rode en blauwe Boomse tegels die in halfsteens verband ge-
plaatst waren. Details over de vloer en de exacte plaats en afmetingen van 
de kapel zijn ons bekend dankzij een grondig onderzoeksverslag dat in 1942 
werd uitgevoerd door architect Ferdinand Peeters (1913-1975). Toen hij in 
1948 bestuurslid en penningmeester werd van de oudheidkundige kring, 
publiceerde hij zijn onderzoek, zonder hetwelk dit renovatieproject niet 
mogelijk was geweest. 
De kapelmuren en de plaats van de vier steunberen aan de koorzijde worden 
weergegeven in blauwe hardsteen van 8 cm dikte. Spots zullen het geheel 
nog meer sfeer bezorgen. Op de drempel waar de inkomdeur stond wordt 
een bronzen schelp aangebracht die richting Santiago wijst. Deze schelp is 
een gift van het Waals Compostelagenootschap.

altaarsteen

Op dezelfde plaats als waar zich vroeger het altaar bevond, komt een kleine 
altaarsteen in staal, waarin een informatieve tekst ter herinnering aan de 
kapel gegraveerd wordt (aan de pleinzijde), een perspectiefzicht van de 
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kapel zoals destijds getekend door voornoemde Ferdinand Peeters (aan de 
straatzijde) en een pijl die de richting naar Santiago de Compostela aangeeft 
met de afstand vanuit Kalmthout: 2150 km (aan de bovenzijde). Daarmee 
wordt de nieuwe altaarsteen gelukkig heel wat mooier dan het oude houten 
altaar, dat in 1948 als banaal en lelijk werd omschreven.

een nieuWe klokkentoren

Oostwaarts van de kapelvloer wordt een stalen sokkel van zes meter hoog 
geconstrueerd. Gert Van Ginneken ontwierp deze klokkentoren in de vorm 
van een kruis, waarin de originele klok zal vastgemaakt worden. Zoals in 
onze vorige bijdrage vermeld gaat het om een bijzonder object. Het scheelde 
nochtans niet veel of Kalmthout had deze klok niet meer in haar bezit 
gehad. Met dank aan veldwachter Sus Ruys die ze in 1943 verstopte voor de 
Duitsers, waardoor ze van opeising gespaard bleef. Hij bracht ze onder in de 
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kelder van wat nu het Kalmthouts strijkatelier is. Vanaf 1944 werd dit oudste 
stukje erfgoed van Kalmthout (1599) - het papieren archief niet meegerekend 
- gebruikt als noodklok in de kerk van Kalmthout-Centrum. Ze luidde voor 
het laatst in 1950. In 1967 werd ze in het gemeentehuis ondergebracht, waar 
ze als kunstwerk op een voetstuk in de raadzaal werd tentoongesteld. Nadien 
kwam ze in de Onze-Lieve-Vrouwekerk terecht, niet in de klokkentoren 
maar beneden naast de doopvont. 
Vanaf deze zomer zal de klok dus weer op het plein te zien zijn in een 
klokkentoren van zes meter hoog. Wie vroeger in de kerk al eens een blik 
kon werpen op de details van de klok, zal dat voortaan niet meer kunnen. 
Daarom nog even de bijzonderheden op een rijtje. Deze sierlijke klok – met 
zuivere klank – zo schijnt het, vertoont, buiten het opschrift met naam van 
de maker en jaartal 1599, het wapenschild van de stad Mechelen. Boven deze 
inscriptie loopt een fries van ongeveer vier cm hoog met een motief van 
gestileerde lelies. Belangrijk zijn de drie medaillons van 6,5 cm diameter: 
een geharnaste Filips II afgebeeld op 28-jarige leeftijd, een Karel V met de 
typische vooruitstekende Habsburgse kin en met rijksappel en scepter in de 
handen, gemutst en omhangen met de Orde van het Gulden Vlies, en als 
derde het satirische medaillon van Uilenspiegel dat de klok zo uniek maakt. 
Er zijn gelukkig goede foto’s beschikbaar.  
En zo is het dus wachten op 25 juli 2009, de dag van de plechtige inhuldiging. 
De dag ook waarop het dorpsplein, ‘de Plaets’ van weleer, een stukje van haar 
karakter terugkrijgt. Er staat dan wel geen kapel meer, maar de link naar het 
verleden is terug duidelijk aanwezig. Hopelijk wordt het opnieuw een gezel-
lige ontmoetingsplaats. En wie weet spoort het een aantal Kalmthoutenaren 
of pelgrims uit andere plaatsen aan om hier hun tocht naar Santiago aan te 
vangen of even te onderbreken. Aan het Vlaams Genootschap van Santiago 
de Compostela beloven we bij deze ooit de pelgrimstocht te voet te zullen 
ondernemen. En waar kunnen we dan beter vertrekken dan op deze plaats, 
waar overigens in 1620 in de toen nog jonge Sint-Jakobskapel onze voorva-
der Cornelis Bastiaensen met klokkengelui gedoopt werd: nu de vernieuwde 
Kalmthoutse Sint-Jakobssite.

Jean Bastiaensen
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De tentoonstelling “De hemel in tegenlicht” loopt bij Lamot Mechelen van 
21 maart tot 21 juni 2009. Ze is ingekaderd in de viering van het 450-jarig 
bestaan van het aartsbisdom Mechelen. De bedoeling is de wisselwerking 
tussen de stad en het aartsbisdom te belichten, evenals de wisselwerking 
tussen de basis van de kerk en de hiërarchie.
In zijn voorwoord licht kardinaal Danneels die hemel en dat tegenlicht even 
toe:

“De hemel in tegenlicht” confronteert de bezoeker met de eigen religieuze 
traditie en het eigen ‘religieus erfgoed’,  dat voor sommigen heden ten dage 
niet langer herkenbaar is en bijna exotisch lijkt.  De hemel, die vroeger van-

zelfsprekend was voor allen, wordt nu 
minder gemakkelijk en spontaan gezien: 
er is tegenlicht. De zon is er nog wel maar 
bij tegenlicht maakt ze ons blind. Maar 
de zon verdwijnt niet omdat er tegenlicht 
is. Anders gezegd: de transcendentie is 
niet weg alleen maar omdat we geboeid 
zijn door het onmiddellijke. 450 jaar ge-
schiedenis doen ons verder kijken dan ons 
beperkte ‘nu’.  

Maar alvorens binnen te stappen in de 
tentoonstelling, staan we even stil bij het 
tijdskader en de omstandigheden die tot 
de oprichting van nieuwe bisdommen in 
de Nederlanden leidden.

reformatie

Zoals elke geschiedenis is de kerkgeschie-
denis een verhaal van bloei en verval, van 
hoogtepunten en dieptepunten. Het is 
uiteraard ook een verhaal van mensen, 
dus van heiligen en schurken en van al 
wie zich tussen die twee polen beweegt.

“DE HEMEL IN 
TEGENLICHT”
Macht en devotie in het aartsbisdom Mechelen
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In de middeleeuwen zette de katholieke kerk in de westerse wereld de toon. 
De verwevenheid van kerk en staat was zeer groot. De paus was ook een we-
reldlijk heerser. Toch bleef er steeds een zekere scheiding, een onderscheid 
tussen kerk en staat. Er bestond bijvoorbeeld burgerlijk en kerkelijk recht 
en dito rechtbanken.
Doorheen de eeuwen zie je een weerkerend patroon, dat overigens toepas-
baar is voor andere machtsinstanties en andere tijden. De kerk wordt meer 
en meer een instituut dat macht verwerft, soms de macht wordt. Dat leidt 
onvermijdelijk tot machtsmisbruik, afwijking van de leer en allerlei misstan-
den. Daartegen rijst verzet, enerzijds van mensen die de kerk als zodanig 
niet in vraag stellen maar van binnenuit een ommekeer willen bewerken, en 
anderzijds van mensen die zich resoluut buiten het instituut opstellen en 
onbewimpeld streven naar het verdwijnen ervan. Wie van binnenuit veran-
dering wil brengen wordt vaak verdacht gemaakt en tegengewerkt. Wie een 
bedreiging vormt voor het instituut zelf wordt als “ketter” gecatalogeerd, te 
vuur en te zwaard bestreden en indien mogelijk uitgeschakeld (de Kataren 
bijvoorbeeld). Uiteindelijk blijkt een en ander toch een louterend effect te 
hebben gehad en voor een terugkeer naar de basiswaarden te zorgen.  
Tegen het einde van de 14de en in de 15de eeuw probeerde de “moderne de-
votie” een ommekeer te bewerken binnen de kerk, die meer en meer afge-
gleden was. Verzet van binnenuit dus. Toen Luther  op 21 oktober 1517 zijn 
95 stellingen publiceerde en stelling nam tegen de aflatenpraktijk, kon je dat 
ook nog beschouwen als verzet van binnenuit: Luther liet de deur open voor 
een gesprek met Rome. Maar Rome ging niet in op dat overleg  en reageerde 
met zijn onderwerping te eisen. Luther weigerde zijn stellingen af te zweren 
en hij verbrandde op 10 december 1520 plechtig de pauselijke bul waarin hij 
met de ban werd bedreigd. De  reformatie was geboren.
Uiteindelijk beslisten de godsdienstoorlogen er in grote mate over wie 
katholiek bleef en wie tot het protestantisme overging. In de Noordelijke 
Nederlanden werd het calvinisme de leidende godsdienst. Na de zege van 
Farnese werden de Zuidelijke Nederlanden weer katholieke gewesten en 
groeiden de Nederlanden uiteen. 

contrareformatie, het concilie van trente, nieuWe bisdommen

De contrareformatie moest een antwoord geven op de reformatie. Dit ant-
woord kreeg vooral concrete gestalte in het concilie van Trente (1545-1563) 
dat tevens moest zorgen voor de nodige hervormingen binnen de rooms-
katholieke kerk. De bestaande indeling van de bisdommen bijvoorbeeld, was 
al eeuwen onveranderd en beantwoordde niet meer aan de nieuwe staats- en 
provinciegrenzen (provincie in de betekenis van toen). Een voorbeeld: het 
bisdom Kamerrijk liep van Valenciennes tot Turnhout en omvatte o.m. Aalst, 
Antwerpen, Bergen, Brussel en Mechelen. In 1559 maakte het concilie van 
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Trente een nieuwe indeling van de bisdommen. Die moest de bisschoppen 
beter met het kerkvolk verbinden en tegelijk de territoriale belangen van 
de vorsten dienen. De 17 Provinciën1, vroeger verdeeld over de bisdommen 
Atrecht, Doornik, Kamerrijk, Terwaan en Utrecht, vormden nu 15 nieuwe 
bisdommen en 3 aartsbisdommen2. Mechelen kreeg het primaatschap (pri-
mas Belgii).
De paus benoemde de bisschoppen op voordracht van Filips II maar de 
installatie van de nieuwe bisschoppen liep niet van een leien dakje. In het 
noorden konden sommige bisschoppen hun zetel niet bezetten omdat de 
calvinisten dat verhinderden. Vooral in het zuiden zagen inlandse edelen in 
de benoemingen van de koning een beknotting van hun privileges en hun 
macht. De eerste aartsbisschop, Antoine Perrenot de Granvelle uit Besançon, 
was alleszins in de eerste plaats een vertegenwoordiger van de koning. Hij 
ondervond van meet af aan veel tegenstand. Pas in 1561 werd hij geïnstal-
leerd en in 1564 verliet hij alweer de roerige Nederlanden om er nooit meer 
terug te keren. Hij bleef titulair aartsbisschop tot 1583. Zijn kwalijke reputa-
tie is voor een deel een vertekening. Hij diende natuurlijk de belangen van 
Filips II maar hij had begrip voor het heil van de Nederlanden en hij oefende 
vaak een matigende invloed uit. Wel was hij geen herder, eerder een man 
van de wereld, een diplomaat en ook een verfijnd kunstkenner. 

tentoonstellinG “de hemel in teGenlicht”

Na de oprichtingsbul van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden krijgen 
we als opwarmertje filmbeelden, affiches en illustraties van het rijke Roomse 
leven. We zien o.a. de wijding tot hulpbisschop van Mgr. Emiel-Jozef De 
Smedt in 1950, die de stad Mechelen op stelten zette. Voor de nieuwe ge-
neraties zijn dat niet alleen beelden uit de vorige eeuw, maar ook uit een 
vervlogen tijdperk. De ouderen zullen zeggen: ja, zo was het toen.
Dan begroeten ons portretten van de Mechelse aartsbisschoppen, soms nog 
even bijkomend geïllustreerd met kledingstukken of (gebruiks)voorwerpen. 
De ene aartsbisschop kijkt al een beetje strenger dan de andere maar ze zijn 
zich allemaal van de ernst van de toestand bewust. De meesten van hen 
hebben een vrij ascetisch voorkomen. Monseigneur Boonen, die het strenge 

1 De hertogdommen Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelderland, de graaf-
schappen Artesië, Henegouwen, Holland, Namen, Vlaanderen, Zeeland, Zut-
phen, het markgraafschap Antwerpen, de heerlijkheden Friesland, Groningen, 
Mechelen, Overijsel, Utrecht.

2 Noord-Nederlandse kerkprovincie met aartsbisdom Utrecht en de bisdommen 
Haarlem, Middelburg, Deventer, Groningen, Leeuwarden; Vlaams-Brabantse 
kerkprovincie met het aartsbisdom Mechelen en de bisdommen Ieper, Brugge, 
Gent, Antwerpen, ‘s Hertogenbosch, Roermond; Waals-Franse kerkprovincie 
met aartsbisdom Kamerrijk en de bisdommen Atrecht, Sint-Omaars, Doornik, 
Namen. 
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jansenisme omarmde, ziet er paradoxaal genoeg het meest bourgondisch uit. 
Echt grote kunst is het niet, het zijn in de eerste plaats staatsieportretten. 
We zien het uiterlijk maar een inkijk krijgen we niet.  
Voorts worden in de expositie niet zozeer topstukken getoond maar wordt 
vooral de geloofsbeleving van gewone mensen in het licht gesteld. Die 
beleving was concreet gericht op relieken, beelden, schilderijen, textiel, 
devotievoorwerpen, bedevaartvaantjes e.d..
Het centrale thema van de tentoonstelling is dus de wisselwerking tussen het 
volk en de hiërarchie, tussen stuwing en sturing. De volkse geloofsbeleving 
bewoog zich vaak op de grens van de orthodoxie en de magie. De hiërarchie 
trachtte de gulden middenweg te bewandelen. Bedevaartspraktijken zijn 
daar vaak een illustratie van. Op zich is de tentoonstelling zeker interessant 
en een bezoek volop waard. 
Toch enkele kritische bedenkingen. Waarom wordt het de bezoeker zo moei-
lijk gemaakt? Het geheel is erg schaars verlicht, een euvel dat tegenwoordig 
veel tentoonstellingen teistert. Het is natuurlijk waar dat licht een vijand 
van de meeste kunstwerken is en dat men er eerder spaarzaam mee moet 
omspringen, maar je stelt toch tentoon om iets te laten zien. Bovendien is 
het boekje met de bijschriften in een erg klein korps gedrukt en voor de 
plaats van herkomst van de objecten is dan nog een lichte bruingele kleur 
gebruikt. Je moet met dat boekje in de hand ergens een straaltje licht gaan 
opzoeken en dan lukt het nog niet altijd. De nummering kon ook duidelij-
ker. De bewegwijzering moet zodanig zijn dat je ze haast met de ogen dicht 
kunt volgen. Dit is zeker niet het geval. De audiogids kreeg ik niet altijd aan 
de praat zoals ik wou. Net toen ik begon te denken dat ik zelf de kluns was, 
kwam een andere bezoeker me vragen hoe dat ding eigenlijk werkte. En ten 
slotte: bij kardinaal Mercier een goede uitleg over zijn persoon, maar geen 
woord over diens opstelling tegenover de Vlaamse verzuchtingen en het 
Nederlands. Dat is toch ook (kerk)geschiedenis? 

Jan Verhaverbeke 
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Waar het ros beiaard ziJn ronde doet

Waar de Dender en de Beneden-Schelde 
samenvloeien, waar tot grote woede van 
die van Aalst het Ros Beiaard met de vier 
heemskinderen zijn ronde doet, daar ligt 
een stad die Dendermonde heet, een stad 
met, zoals de meeste van onze Vlaamse 
steden, een rijk verleden, met een belfort. 
In de 11de en 12de eeuw werd zij door 
stadswallen omringd en in 1233 kreeg ze 
haar stadskeure. Zoals in alle steden kwa-
men ook daar geestelijke en liefdadige 
instellingen tot stand die hun stempel 
nalieten, o. a. het Sint-Blasiusgasthuis 
en het Sint-Gillishospitaal om er twee te 
noemen. Het begijnhof, een pleinbegijn-
hof, werd kort na 1259 gesticht. De stad 
is ook trots op enkele beroemde figuren. 
De ‘grote zwartrok’, de apostel van de 
indianen, pater Pieter-Jan De Smet heeft 
er zijn standbeeld. Hij werd in 1801 in 
Dendermonde geboren en overleed in 
Saint-Louis (VS) in 1873. Zijn standbeeld 
dat naast de Onze.-Lieve.-Vrouwekerk 
staat, is een werk van beeldhouwer 
Fraikin uit Herentals.

Ook Prudens Van Duyse, een van de oprichters van De Tael is gansch het 
Volk, is een Dendermondenaar. Zijn standbeeld staat naast ‘de kathedraal’, 
de basiliek met twee torens van de abdij van de benedictijnen. Hij werd in 
1804 in Dendermonde geboren en overleed te Gent in 1859. 
Maar in Dendermonde zijn ze rots op nog iemand anders, op pater Paulus. 
Meer dan een eeuw geleden overleed hij maar hij is en blijft voor velen een 
goede vriend die altijd helpt, hun heilig paterke. 
Pater Paul, zo wordt hij genoemd, is afkomstig uit de Oosterkempen, uit 
Mol. In het Molse gehucht Millegem is trouwens een Pater Paulstraat. Zijn 

Pater Paulus
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ouders waren boeren uit de wijk ‘Haag’ en heetten Vincent Luyckx en Anna-
Catharina Van Baelen. Pater Paul, Frans Luyckx was zijn naam, werd daar 
als voorlaatste kind in het gezin van elf, op 8 maart 1824 geboren en op 9 
maart, de dag na zijn geboorte, in de Sint-Pieter-en-Paulkerk, de hoofdkerk, 
gedoopt. De familie was tamelijk welstellend. De kleine Frans ging eerst naar 
de lemen dorpsschool waar hij les kreeg van meester Andreas Geerinckx, 
bijgenaamd ‘Dries de Dood’ omdat hij zo  onvoorstelbaar mager was. Deze 
meester leerde hem lezen en schrijven en gaf hem godsdienstles. Na de 
lagere school trok hij naar het college te Geel. Wellicht liep hij daar school 
vanaf het schooljaar 1842-1843 tot het jaar 1848-1849. Van zijn ouderlijk huis 
zijn geen sporen meer. Het brandde af in 1925 en de juiste ligging kan niet 
worden achterhaald.
Na zijn studies aan het college van Geel trad hij in 1849 in in de abdij van 
de benedictijnen te Dendermonde, de Sint-Pieters-en-Paulusabdij, die daar 
midden in de stad ligt, op de Vlasmarkt. Deze abdij telde toen een tiental 
monniken en hij kreeg er de kloosternaam dom Paulus. Waarom koos hij 
voor de benedictijnen? Een duidelijk antwoord is er niet. Wel zijn de bene-
dictijnen, de benedictijnen van Corbie, in de Oosterkempen actief geweest. 
Trouwens, Mol heeft een Corbiestraat en de toren van de hoofdkerk, de Sint-
Pieter-en-Paulkerk, had oorspronkelijk een zeer spitse toren in Corbiestijl, 
zoals de hoofdkerk van de stad Beringen er nu nog een heeft. Tijdens een 
hevig onweer werd de torenspits in Mol helaas neergebliksemd en niet meer 
in de oorspronkelijke stijl hersteld.  

de kathedraal van dendermonde

Als je in Dendermonde de weg naar de Vlasmarkt vraagt, krijg je als ant-
woord: de Vlasmarkt is daar waar de kathedraal van Dendermonde staat, 
die kerk met de twee torens.  
In de abdij die aan deze ‘kathedraal’ is verbonden, trad Frans Luyckx in 1848 
in om priester te worden. Zijn priesterstudies heeft hij daar echter niet vol-
tooid. Toen hij subdiaken was (1857), werd hij verplicht in Parma, in de abdij 
S. Giovanni Evangelista, zijn studies voort te zetten. Op 19 december, toen 
hij een maand in Parma was, werd hij diaken gewijd en een jaar later, op 21 
november, daar tot priester gewijd zonder dat iemand van zijn familie er kon  
aanwezig zijn. Pas op 15 april 1859 keerde hij naar Dendermonde terug waar 
tijdens zijn afwezigheid een en ander was veranderd. Dendermonde had zich 
bij de Casinese benedictijnencongregatie aangesloten en men poogde stilaan 
de strenge observantie van de benedictijnenprovincie Subiaco in te voeren. 
In het begin van de vijftiende eeuw sloten immers meerdere benedictijnen-
kloosters zich in congregaties samen. Zo ontstonden o.a. de congregaties 
van Sint-Justina en van Sint-Jakob. In 1504 trad het benedictijnenklooster 
van Monte Casino toe tot de congregatie van Sint-Justina waarna de naam 
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veranderde in congregatie van Monte Casino. Steeds werd de regel van Sint-
Benedictus gevolgd.

affliGem en steenbruGGe

De naam van dom Paulus of pater Paul of pater Paulus is nog aan twee an-
dere abdijen verbonden nl. aan Affligem en aan Steenbrugge. In 1083 werd 
de abdij van Affligem gesticht maar in 1796 door de Fransen opgeheven. De 
monniken werden verjaagd en de gebouwen en eigendommen aangeslagen. 
In 1837 werd het oude kapucijnenklooster te Dendermonde door de bene-
dictijnen aangekocht. 
Op 5 januari 1868 werd dom Jozef Vael te Dendermonde er de nieuwe over-
ste en hij zond dom Paulus Luyckx naar Affligem  waar hij gedurende een 
jaar pionierswerk verrichtte. Daarna keerde hij terug naar Dendermonde 
tot zijn overste pater Paul ‘die reeds een faam van heiligheid heeft en 
veel mensen naar Dendermonde doet komen’ voor de nieuwe stichting te 
Steenbrugge aanduidde. Deze overste schreef over hem: hij is zeer eenvoudig 
en bezit niet de steedse manieren die een bijzondere glans verlenen aan de 
deugd. Pater Paul was inderdaad de eenvoudige boerenmens uit de Kempen 
gebleven die zelfs versleten kleding durfde dragen. Maar ook in Steenbrugge 
kwamen mensen zoals in Dendermonde en in Affligem hem omwille van 
allerlei problemen opzoeken. Soms stond er een lange rij aan te schuiven. In 
korte tijd realiseerde hij vooral voor de kerk van de nieuwe stichting enorm 
veel. De hulp die hij bood werd vaak met giften beloond en zo kon heel wat 
meubilair voor de kerk worden aangekocht. Ook zijn er van pater Paul zowat 
360 brieven bewaard. Boeren kwamen hem met de huifkar halen om hun 
stallingen en vee te zegenen. Als hij kon ging hij ’s vrijdags te Brugge in de 
Heilige Bloedkapel het Heilig Bloed vereren. Daar leerde hij de legendarische 
pastoor Lodewijk Van Haecke kennen waarvan A. Haegheberg de fratsen 
beschreef in ‘Schetsen uit het leven van E. H. Van Haecke’. 
Van 1887 tot aan zijn dood in 1896 verbleef hij opnieuw te Dendermonde 
waar hij op veel waardering kon rekenen. De zus van Wies Moens getuigde 
over zijn afsterven: zijn overlijden wekte bij de bevolking onzer stad een 
algemene verslagenheid; eenieder was ervan onder de indruk en begreep 
nu dat Dendermonde een goed priester en een heilig religieus verloren had. 
Verder schrijft ze over de grote volkstoeloop bij de begrafenis. 

vir dei

Hij werd op het kloosterkerkhof te Appels begraven en zijn graf bleef onaf-
gebroken een pelgrimsoord. Na drie jaar, op maandag 24 juli te 10u, werd 
het graf geopend en zijn lichaam werd gaaf teruggevonden. Dit feit gaf nog 
grotere bekendheid aan pater Luyckx. Niet alleen uit eigen land, maar ook 
uit Frankrijk en Duitsland  kwamen gebroken en gekwelde mensen aan zijn 
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graf hulp zoeken en weldra was dat graf met ex voto’s en dankbetuigingen 
bedekt.
Op 3 april 1970  werd het stoffelijk overschot van dom Paulus, die tijdens zijn 
leven vaak een teken van tegenspraak was, naar de abdijkerk overgebracht 
en achteraan in de Onze-Lieve- Vrouw van Fatimakapel begraven. In de 
grafsteen is de achternaam Luyckx foutief gebeiteld, nl. als “Luycks”, maar 
daar storen de pelgrims zich niet aan. 
Alhoewel hij niet ‘tot de altaren verheven’ is, wordt hij als voorspreker ver-
eerd. De bedevaarders blijven van overal toestromen, kaarsen branden en 
bloemen neerleggen. De lijst van genezingen en gebedsverhoringen is zeer 
lang en wordt elke dag langer. Er zijn medische getuigschriften waaruit blijkt 
dat bepaalde genezingen niet wetenschappelijk kunnen verklaard worden. 
Uit oude getuigenissen komt naar voren dat pater Luyckx helderziende was. 
Hij voorspelde vaak of iemand zou genezen of niet. Zo zag hij dat een con-
frater te Lourdes overleden was vooraleer het nieuws het klooster bereikte. 
De invloed van pater Paul Luyckx blijft tot heden nawerken. Altijd zijn 
er bloemen en kaarsen aan het graf en dagelijks komen er in de abdij van 
Dendermonde dankbrieven toe waarin zijn hulp wordt bevestigd.

Mia Voordeckers
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Zelf ben ik een enthousiaste lezer van De Pelgrim en ik ben ook al viermaal 
in Santiago geweest: in 1990 fietsend vanuit Tongeren, in 1994 en 1998 stap-
pend vanuit de Pyreneeën, en in 2002 stappend vanuit Tongeren. Dit jaar 
plan ik een voettocht naar Rome. 
Op de lenteontmoeting in Tongerlo (28/2/2009) moest ik net als bij de lec-
tuur van de talrijke artikels in ons tijdschrift vaststellen dat er omtrent een 

Santiagopelgrim bepaalde 
clichés en canons bestaan: 
hij of zij doet er fietsend en-
kele weken over, al stappend 
vanuit België tussen drie en 
vier maanden en een maand 
vanuit St. Jean Pied de Port. 
Het ideale daggemiddelde 
voor de fietser is 70 à 80 
km en 25 km voor de stap-
per. Je overnacht idealiter 
in een tent of een refugio, 
je hebt een enthousiaste 
bewondering voor de vele 
monumenten en attracties 
onderweg, gekruid met een 
aantal logistieke en/of fy-
sieke ongemakken. Af en 
toe ben je soms de uitput-
ting nabij. Ziedaar de ide-
ale mix voor een geslaagde 
pelgrimage. Een haastige 
pelgrim wordt beschouwd 
als een snelheidsmaniak of, 
soms ook wel terecht, een 
cultuurbarbaar. Zo vertelde 
een fietsmaat me dat hij 
met zijn club van Herentals 
naar Santiago fietste in acht 

ALLE PELGRIMS GROOT 
EN KLEIN

Foto: W. Catteuw
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dagen (“Iets te zien onderweg? Eigenlijk niet, of toch: een leuk terrasje met 
een mooi dienstersnoetje!”) Terecht antwoord uit de vergadering: “Neem 
dan het vliegtuig, dat je in twee uur naar Sint.-Jakob brengt!” 
Toch wil ik hier wat commentaar geven op mijn eigen situatie als 
Santiagopelgrim. In de vermelde jaren had ik drie opgroeiende kinderen. 
In 2002 kon er echt geen onbetaald verlof af, ondanks het feit dat ik, als 
leerkracht esthetica en oude talen, maximaal van alle kunst en geschiedenis 
onderweg wilde genieten. Resultaat: ofwel in dertien ritten naar Santiago 
fietsen, een kleine drie weken stappen vanuit de Pyreneeën, ofwel 52 stap-
dagen naar Finisterre (49 naar Santiago). Mijn laatste tocht had ik dan nog 
in twee korte en een lang traject opgedeeld, telkens naar huis terugkerend. 
Ik maakte na een tocht van soms 50 of meer km echter telkens tijd vrij 
om alles op de zorgvuldig daartoe uitgekozen etappeplaatsen te bezoeken. 
Bovendien koos ik mijn rustpauze ’s middags in functie van ‘Sint-Jakob’. Ik 
zou me zelf ongeloofwaardig gevonden hebben als ik het anders deed (wat 
nochtans bij eerdere fietsreizen wel ooit gebeurde!). Ik toonde achteraf 
ook fier de tientallen gemaakte dia’s aan kennissen en vrienden, want een 
collega-op-rust leerde mij driemaal van een reis te genieten: voorbereiding, 
reis zelf en nagenieten. 
Fietsers en stappers hebben hetzelfde doel voor ogen: Santiago bereiken 
of gewoon de tocht (of een deel ervan) doen (ik laat hier even de toeristen 
met bus of wagen terzijde). Heeft het dan belang hoe lang men onderweg 
is, welk budget men hiervoor uittrekt, waar men overnacht? Immers, wie 
in pensions of paradores slaapt, voelt ook de last van de kilometers, de 
bloedhete zon of gure plensbuien, pijnlijke voeten… Alleen voor de toerist-
pelgrim, die al liftend of per trein hele stukken camino doet, kan ik weinig 
begrip opbrengen, hoewel ik op een bepaald ogenblik in 1994 ook wel even 
de trein moest nemen om mijn stapmaat niet onnodig lang vast te zetten. 
Deze toerist steelt namelijk de plaats van de vermoeide stapper of fietser die 
uren na hem aankomt. De pure snelheidsmaniak, die aan alles voorbijraast, 
geniet bij mij bijna even weinig respect en getuigt van geestelijke armoede, 
een camino onwaardig!
Ik wil daarom besluiten: elke pelgrim, man of vrouw, jong of oud, arm of rijk, 
hoog- of laaggeschoold, sportief en/of cultureel, enkeling of in groep, waar 
ook ter wereld, wil de camino en Sint-Jakob op zijn of haar wijze verwezen-
lijken en beleven. Aan ons, grote pelgrimsfamilie, om elkaars invulling en 
zingeving van dit project te respecteren! 

M. Lenaerts, Tongeren
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Een pelgrimstocht vanuit de Sint-Dimpnakerk in Geel naar 
de Sint-Dimpnakerk in het Ierse Tydavnet, in het noorden 
van de republiek Ierland. Twee maanden stappen over een 
oud pelgrimspad dat volledig in de vergetelheid is verzeild 
geraakt.
Pelgrimstochten. Wie ze eenmaal gelopen heeft draagt 
die ervaring zijn leven mee. Wat een contrast met het 
hectische leven van alle dag waarin de meeste mensen zijn 
ondergedompeld. Wat een contrast met een overwegend 
materialistische en consumptiegerichte samenleving. En 
wat een contrast met de zo sterk uitgebouwde kennis-
maatschappij in weten is meten. Pelgrimstochten brengen 
ons terug met de voeten op de grond en in contact met de 
geestelijke dimensie van het leven, waarvoor aandacht en 
tijd verloren was gegaan. Het doet goed, zo goed dat het 
zijn sporen nalaat. 
Mijn eerste pelgrimstocht ging in 1976 vanuit Le Puy naar 
Santiago de Compostela. Een openbaring zonder weerga. 

Ik wist dat dit mij nooit meer zou loslaten. Het volgende jaar ging ik terug, 
maar deze keer vanuit Sevilla over de Vía de la Plata. In 1999 volgde op-
nieuw een pelgrimstocht. Thuis vertrok ik voor een drie maanden durende 
pelgrimstocht naar Rome en Loreto. Steeds alleen en zonder enige voorbe-
reiding met de overtuiging dat de weg wijzer is dan de wegwijzer. 
En dan komt in 2001 de pelgrimstocht naar Tydavnet. Je moet weten dat 
de stad Geel verbroederd is met dit dorpje in het noorden van de republiek 
Ierland. Dat heeft zo zijn reden. Terug te vinden in een ver verleden vanuit 
een legende… of is het een waar gebeurd verhaal ?
Dimpna was een Ierse prinses die rond de jaren 600 na Christus zou geleefd 
hebben in een kasteel in de omgeving van het huidige Tydavnet. Heel fraai 
moet haar jong leven niet geweest zijn want uiteindelijk gaat ze op de vlucht 
voor de incestneigingen van haar vader. Zo gaat het verhaal. In Geel haalt 
haar (geesteszieke) vader haar in, samen met zijn incestueuze bedoelingen. 
Maar Dimpna blijft zich zodanig verzetten dat haar vader haar uiteindelijk 
onthoofdt. Later zal Dympna heilig verklaard worden en patrones worden 
van de geesteszieken. Op basis van deze legende ontstaat in Geel, nu meer 

TE VOET NAAR DE ROOTS 
VAN DIMPNA
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dan zevenhonderd jaar geleden, de wereldbekende gezinsverpleging. Anno 
2009 wonen nog meer dan 400 patiënten bij burgers in Geel. Geel noemt 
zich dan ook niet zonder enige trots ‘de barmhartige stede’.
Het partnerschap tussen Geel en Tydavnet had dus diepe wortels. Maar 
zoals dat vaak met verbroederingen gaat, geraken ze wat uit de aandacht. 
Mijn pelgrimstocht kon de verbroedering terug in de belangstellingssfeer 
brengen, zeker ook omdat het verloop van de pelgrimstocht wekelijks zou 
verschijnen in het plaatselijk Nieuwsblad van Geel. Dat was een eerste moti-
vatie om te gaan. Er is echter nog een voorname reden. Met mijn pelgrims-
tocht wilde ik ook hulde en eer brengen aan al de pleeggezinnen in Geel. 
Zij zijn het, die dagdagelijks ervoor zorgen dat het aanbod van dit prachtige 
systeem van opvang van psychiatrische patiënten gewaarborgd blijft.
En dan op stap. Als pelgrim. Dat wil zeggen, met een minimum aan bagage 
en de idee: de weg bepaalt de pelgrim. Een weg die nergens beschreven staat 
en ik zal lopen langs paden die ik als pelgrim zal ontmoeten. Een weg die op 
mij zal afkomen eerder dan dat ik over een uitgestippeld pad zal lopen. Ik 
word feestelijk uitgewuifd door de gemeente en het personeel en patiënten 
van het psychiatrisch zorgcentrum en het centrum voor gezinsverpleging 
waar ik ondertussen 35 jaren gewerkt heb. De eerste dag lopen velen met 
mij mee. Daarna is het aan mij. Alleen…maar dat ken ik door en door vanuit 
mijn vorige pelgrimstochten.
De weg brengt mij via het jaagpad van het Albertkanaal in Antwerpen en 
vandaar volg ik zoveel mogelijk stukken GR door Oost- en West-Vlaanderen. 
De ferry brengt mij van Oostende naar Dover en vandaar zoek ik verder mijn 
weg doorheen het zuiden van Engeland en Wales tot in Swansea (Wales). 
Dan volgt opnieuw een noodzakelijk stukje boot van Swansea tot in Cork. 
Ierland zal ik doorstappen van zuid naar noord via kleine paden en langs 
kleine dorpjes die nog in de stilte van hun eigen bestaan mij de hemel op 
aarde brengen. Zo mooi, zo eenvoudig, zo gastvrij. Mijn dagboek vertelt 
het in geuren en kleuren. En wekelijks genieten veel Gelenaars in hun 
Nieuwsblad van mijn pelgrimstocht die ik voor hen met zoveel plezier on-
derneem en neerschrijf. Niet dat alles maar vanzelfsprekend was en vlotjes 
verliep. U herinnert zich 2001 nog als het jaar van het mond-en-klauwzeer. 
Met al die schapen in Engeland en Ierland was dat daar een complete ramp. 
Alle wegen die voorbij een boerderij liepen werden afgesloten. Ook voor 
wandelaars. Overtredingen werden enorm zwaar beboet. Dat had Dimpna 
gegarandeerd op haar vlucht niet meegemaakt. Trouwens, wellicht heeft zij 
veel per boot gedaan. Maar soit, mijn moraal heeft er niet onder geleden. 
Ondanks het feit dat ik verschillende keren op mijn stappen moest terugko-
men en dagen aan een stuk een training kreeg in creatief omspringen met 
beperkingen. Vooral op de wegen door Engeland en Wales. De doorgang in 
Ierland verliep al veel vlotter omdat de Ieren zeer snel preventieve maatre-
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gels hadden genomen op een moment dat 
de Engelsen nog moesten wakker gemaakt 
worden voor de epidemie.
De vermaarde Guinness, hun Ierse muziek 
en dans, hun spontaniteit, hun gastvrijheid, 
hun fier gepresenteerde Irish breakfast: zo 
dikwijls heb ik dat alles met hen gedeeld 
in die piepkleine dorpjes waar de charme  
samen met het gras tussen de straatstenen 
groeit. Ver weg van de drukte in steden en 
toeristische kustplaatsen.
In Tydavnet word ik verwacht door de beide 
verbroederingspartners. Een delegatie uit 
Geel en vrijwel het ganse dorp Tydavnet 
staan mij op te wachten. De Dimpnakerk 
zit stampvol, en naar goede oude gewoonte 
wordt er na de mis gegeten en gedronken bij 
Ierse muziek van plaatselijke muzikanten en 
dansers. Wat een sfeer. Er worden afspra-
ken gemaakt. De verbroedering herleeft. De 
gezinsverpleging van Geel wordt in de bloe-
men gezet vanuit een eerlijk respect voor de 

pleeggezinnen. Mijn wandelschoenen dragen een gelukkige pelgrim. 
Met dank voor de aandacht, vriendschap, gastvrijheid en bereidwilligheid 
van zo vele mensen langs mijn pelgrimspad. Zij gaven mij de morele kracht 
om deze pelgrimstocht op een zeer waardevolle wijze tot een goed einde te 
brengen. Aan allen deze groet:
May the road
rise to meet you
May the wind
be always at your back
May the sun shine warm
upon your face
the rains fall soft
upon your fields
and until we meet again
May God hold you 
in the palm
of His hand.

Willy Aerts, Kluis van Bolderberg, Heusden-Zolder.

Onthoofding van Dimpna. Detail 
van het Dimpnaretabel in de Sint-
Dimpnakerk. (Jan Wavre, ong. 1515)
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Misschien zag je ooit op je tocht naar Santiago de Compostela in Obanos (net 
voor Puente la Reina) de aankondiging van hun tweejaarlijkse mysteriespel? 
Wonderlijk, denken we dan, dat dit na eeuwen nog bestaat. Maar ook bij 
ons bestaat een vrij authentiek jaarlijks weerkerend mysteriespel, dat sa-
menhangt met het Compostelagebeuren. In Rutten (Tongeren) wordt elk jaar 
op 1 mei door de inwoners van dit kleine dorp en volgens een overgeleverd 
stramien een pelgrimsmysteriespel opgevoerd. In ‘De Pelgrim’ van juli 2002 
ging Martin Kellens dieper in op dit mysteriespel, waarin hij een menging 
vond van volkse overlevering en volksdevotie, en waarin de Keltische wortels 
duidelijk herkenbaar zijn, en het christelijke niet meer is dan ‘een sausje over 
het heidense gerecht’.   
Het verhaal: Evermarus, een Friese edelman, op terugweg naar huis na een 
pelgrimstocht naar Compostela, wou onderweg de overblijfsels van de H. 
Servatius in Maastricht gaan groeten, en kwam zo door Rutten. Met zijn 
zeven gezellen werd hij daar vermoord door Hacco en zijn trawanten. Hij 
werd heilig verklaard, en 1 mei is zijn feestdag. Voor de Ruttenaren werd het 
‘Ruttenmei’!  En dat betekent 14 dagen feest, vol symboliek. 
Op 21 april start de noveen met het dagelijks rozenkransgebed en op 30 april 
wordt het beeld van Evermarus plechtig van de Evermaruskapel naar de 
kerk gebracht. Op 1 mei zelf zijn er missen, de processie, het mysteriespel en 
een lof, in aanwezigheid van de deelnemers aan het mysteriespel. Op 8 mei 
wordt het octaaf van Evermarus afgesloten met het terugbrengen van het 
beeld naar ‘zijn’ kapel. 
Het Compostelagenootschap afdeling Limburg wou dit gebeuren eens live 
meemaken, en organiseerde een staptocht van Tongeren naar Rutten, om 
daar het mysteriespel van Evermarus mee te maken. 
Duiding qua achtergrond en zingeving, ook voor pelgrims vandaag, werd op 
de weide gegeven. En onderstaande tekst kregen de aanwezige leden van het 
Compostelagenootschap om het gebeuren makkelijker te kunnen volgen. Zo 
werd het mysteriespel iets minder ‘mysterie’. 

het evermarusspel: situerinG

Het mysteriespel rond Sint Evermarus, een Friese edelman die rond 

VAN RUTTEN LOOPT 
EENS DE MARE …

Wat Compostelapelgrims met Rutten (Tongeren) en Evermarus te 
maken hebben.
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het jaar 700 met enkele vrien-
den naar Compostela ging om 
er Sint-Jacob te vereren, wordt 
al eeuwenlang op deze symboli-
sche plaats opgevoerd. De oudste 
geschreven bronnen gaan terug 
tot 1809, maar de mondelinge 
overlevering bestond reeds lang 
ervoor. Het decor is de weide, 
met de cirkel van de acht (en-
kele jaren geleden opnieuw aan-
geplante) bomen, de ‘heilige 
bron’, én de Evermaruskapel uit 
1784, gebouwd op de plaats waar 
ook daarvoor een kapel stond. 
Verwacht geen zitplaatsen: men 

staat rond de weide, en, als het toneel zich verplaatst, volgt het publiek.
De respectievelijke rollen worden door de dorpsbewoners gespeeld, of 
beter nog, beleefd. Het zijn de twee ‘wildemannen’ die het verhaal inleiden. 
Jaar na jaar kruipen acht Ruttenaren in de huid van de pelgrims die er de 
marteldood sterven nadat ze van Compostela terugkomen. Volgens strikte 
regels gaan de rollen over van vader op zoon. Acht engelen, meisjes uit het 
dorp, waken over hen. Andere Ruttenaren (verplicht daar te wonen) nemen 
de rol op van de roofridder Hacco en zijn trawanten, de Haccouren, op zoek 
naar Evermarus en zijn gezellen. 
Met respect voor het verleden en voor de eigenheid van de bewoners waakt 
men over de gebruiken van de voorouders. Verwacht dus geen strakke regie, 
geen makkelijk begrijpbare teksten. De oude tekst werd hertaald (en aange-
vuld) in 1924, maar is voor ons vandaag weer moeilijk verstaanbaar. Sinds 

enkele jaren gebruikt men een ge-
luidsinstallatie en geeft men dui-
ding, zodat het spel inhoudelijk 
en qua symboliek beter gevolgd 
kan worden. Voor de Ruttenaren 
is er echter geen probleem: zij 
kénnen de tekst en de liederen. 
En het is en blijft vooral hun 
eigen mysteriespel. 

inhoud van het spel

Twee ‘wildemannen’, bekleed met 
klimop, komen een tiental minu-
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ten voor de aanvang van het spel 
de toeschouwers verwelkomen.
‘ Gij, kristen mensen altegaar
Die kwaamt naar hier om 
Evermaar
Te dienen, zeer genegen
Aanvaardt van mij de welkomst-
groet
En dale op U, voor wat Gij doet,
Als dauw, des Heren zegen! …’
Ondertussen staan Evermarus 
en zijn gezellen klaar om onder 
de zang van het meeslepend 
‘pelgrimslied van Evermarus’ de 
rondgang te doen van de weide. 
Zij dragen een pelgrimsstok en een schelp: het zijn pelgrims, op terugweg 
na een bedevaart naar Santiago de Compostela. In dit lied worden hun 
laatste belevenissen én hun toekomstdromen bezongen. Ze vertellen over 
hun tocht naar Compostela, de terugkeer door ‘de Franse gouwen’ en hun 
eerbetuigingen aan de heiligen onderweg. Zo waren ze onlangs in Nijvel, bij 
het graf van Sinte-Geertrui, in Sint-Truiden bij Sint-Trudo, in Stavelot bij 
Sint-Remakel. Nu willen ze nog naar Sint-Servaas. ‘Oh ja! Wij tijgen naar 
Maastricht’ zegt Evermaar.  
De acht engelen, die Evermarus en zijn gezellen volgen, zingen op hun beurt 
een engelenzang van zodra de pelgrims ophouden met zingen. Zij weten 
wat het lot van de pelgrims zal zijn… Zij zingen in hun lied dat Hacco al 
onderweg is om de pelgrims te vermoorden. Maar hun dood zal niet ver-
geefs zijn…

‘Van Rutten loopt eens de maar
Van uwe deugd, uw lijden,
De wereld rond, o Evermaar,
tot aan het eind der tijden.’

De pelgrims zijn ondertussen in 
het midden van de weide geko-
men en lessen er hun dorst. Ze 
gaan naar de bomencirkel, en 
nadat ze een gebed gezongen 
hebben leggen ze zich, elk af-
zonderlijk onder een boom, ‘ter 
ruste’. 
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‘Gezellen lief, gezellen mijn,
Ten westen zinkt de zonne
dit woud zal ons tot slaapstee zijn,
Tot lafenis, dees bronne

Bedanken wij de goede Heer
Die ons zo ver liet komen
En leggen wij ons ter nachtrust neer
In ‘t lommer van de bomen.’’

De engelbewaarders komen over hen waken, en zingen een slaaplied. Alles 
lijkt rustig…

‘Gezegend zij de slaap der vromen,
Wier ziel geniet Gods vrede en peis,
Wij eng’len, voeren ze in hun dromen
Naar ‘t heerlijk-glanzend Godspaleis.’

Ondertussen is de bende van Hacco met trompetgeschal aangekomen, en 
rijdt in een wilde vaart rond de weide, op zoek naar de pelgrims. Een mo-
ment om de onstuimige rijkunst van sommigen te bewonderen! Weet wel 
dat de meesten alleen nu paardrijden… Zij zingen hun aangepast agressief 
jachtlied!

‘… De zwaarden geheven!
Hij boet met het leven
Zijn driestheid, de kristenhond!’

Dan rijden Hacco met zijn gezellen driemaal in gesloten groep de weide op. 
Hijzelf en zijn hoofdmannen stijgen van hun paard en stappen dreigend met 
getrokken zwaard naar de slapende pelgrims. Elke pelgrim wordt afzonder-
lijk wakker gemaakte en gevangen genomen: het gaat er soms hard aan toe. 
Laatst komen ze bij Evermarus, en de knecht herkent ‘de hoofdman van de 
acht, die sliepen in uw burcht vannacht.’

Een heftige tweespraak tussen Hacco en Evermarus begint nu. Voor 
Evermarus en zijn gezellen betekent dit, ondanks zijn goede argumentatie, 
slechts uitstel van executie. Ze mogen wel nog een loflied voor God zingen: 
het Loflied aan de Heilige Drievuldigheid. 
Nadien neemt Evermarus – op spreektoon – afscheid van zijn gezellen

‘… Hebt moed, gezellen mijn,
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Na kloeke strijd en korte pijn
Zal ’t eeuwig vrede en vreugde zijn!’’
Evermarus opent zijn mantel en wordt met een pijl doorboord door Hacco. 
De hoofdmannen sabelen de anderen neer. Eén van de pelgrims kan echter 
ontsnappen… 
De engelen komen al zingend met zegepalmen naar Gods martelaren. 
Als schutspatroon van Haspengouwen
Wordt Gij voortaan, o Evermaar,
Vereerd, aanroepen met betrouwen
op eerste meidag van elk jaar.’

Hacco en zijn trawanten, met hun helpers, gaan ondertussen de ontsnapte 
pelgrim achterna. Een wildeman dankt de toeschouwers, en men neemt 
afscheid van de heilige plaats: het martelarenspel is ten einde, het vervolg 
speelt zich af op ‘de zwarte weide’. 

‘En keer dan huiswaarts welgezind
En zorg dat gij nog denkt en zint
Op wat Gij mocht aanschouwen:
Dit zal U nooit berouwen!
Nu danken wij U wel
En zeggen u vaarwel!
Houd Evermaar in eer
Bemint als Hij
Ten alle tij,
En dient uw God en Heer’

Op ’de zwarte weide’ begint nu een gevecht met stokken en serieuze slagen, 
tussen de pelgrim en alle Haccouren. De hele weide is sterk golvend, en de 
wilde ritten en gevechten zijn soms erg spectaculair en echt gevaarlijk. Dit 
was (vroeger?) ook het moment om familievetes – letterlijk – uit te vech-
ten. De pelgrim en de ruiters hebben niet voor niets extra bescherming 
aan onder hun kledij. En toeschouwers blijven het best uit de buurt als het 
gevecht te dichtbij komt…
Naargelang van het weer en het succes bij het publiek duurt dit spektakel 
kort of lang. Tenslotte zal Hacco de vluchtende pelgrim neerschieten, al lukt 
dit pas definitief de derde keer. Tussendoor laat men zich eventueel verzor-
gen, of gaat men iets drinken. Echt volks dus, maar spektakel gegarandeerd. 

Naschrift
In de processie (10u30) gaan regelmatig pelgrimsgroepen mee van parochies 
uit Duitsland en Nederland waar men ook Evermarus viert.
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Misschien om volgend feestjaar – heilig Jacobsjaar en vieringsjaar voor ons ge-
nootschap – met een afvaardiging pelgrims van ons Compostelagenootschap, 
met schelp, deel te nemen aan deze processie en het gebeuren? Maar wel eerst 
de mensen van Rutten contacteren: het blijft hun gebeuren!

Riet Van Cleuvenbergen
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Mijn ervaringen op de Camino de 
Santiago hebben mijn leven grondig ver-
anderd. Deze mystieke weg ging voor mij 
onder andere over de zin van het bestaan, 
het proces van aanvaarding en loslaten 
en de strijd die daarbij hoort, het leren 
omgaan met lijden - voor mezelf als een 
felix culpa of een uiteindelijk vruchtbare 
zonde - en het zoeken naar bevrijding 
en zingeving. In een donkere tijd begint 
het oog te zien. Het was een leerrijke 
zoektocht. De betekenissen van bepaalde 
gebeurtenissen in mijn leven werden me 
duidelijk. Alles, maar dan ook alles, heeft 
een reden en is bedoeld om zo te zijn 
of om zo te gebeuren. Alle gebeurtenis-
sen in mijn leven trek ik aan om er mijn 
lering(ervaring) of mijn voordeel mee 
te doen. Wat ik ermee doe hangt af van 
mezelf. Het uitzoeken wat ik echt wilde 
en ernaar handelen, de manier waarop 
ik wilde ontwennen van mijn alcoholver-
slaving, een pijnlijke maar waardevolle 
ervaring: dit alles was een vrije keuze. Dat 
ik naar dat doel ging was niet vrij, dat ligt 
in mijn wezen opgesloten als enige weg 
terug naar mezelf.

Sint-Jakob heeft mij op de Camino geroepen om samen spiritueel op reis te 
gaan. Op deze weg is mijn ziel ernaar op zoek zich zijn goddelijke erfenis 
te herinneren en spiritueel te groeien. Stap per stap een diep en grondig 
bewustzijn ontwikkelen die harmonie brengt in mijn ‘zijn’. Alle aspecten 
van mijn leven verantwoordelijk en vanuit mijn bewuste denken creëren.

Op maandag 25 september 2006, op weg naar Virgen del Camino, ontmoet 

HET ZAL JE MAAR 
GEBEUREN…. 
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ik voor het eerst Tiziano, een Italiaanse pelgrim uit de streek van Turijn. 
‘s Avonds word ik door deze vriendelijke man uitgenodigd om het menu 
peregrino te eten. Het is een aangename en verrassende ontmoeting. Een 
diep menselijk contact. De oorspronkelijke aantrekkingskracht van deze 
camino was voor hem eerder een soort van krachttoer, een uitdrukking van 
prestatiedrang omgevormd tot wandeltoerisme. Na ongeveer driehonderd 
kilometer gestapt te hebben kwamen een aantal fundamentele en persoon-
lijke ervaringen naar boven. De kracht, het appèl van het pelgrimeren ligt 
nu bij het doorleven van wat hem precies tot mens maakt zodat hij terug 
tot eenheid komt met zichzelf.
Waarom weet ik niet - beslist niet toevallig - maar ik vertel hem mijn le-
vensverhaal. Een lijdensweg veroorzaakt door alcohol. Een ellendige tocht 
door het ‘dodenrijk’. Hij luistert aandachtig. Synchroniciteit in de functie 
van contactlegger. Ik geloof erin dat synchroniciteit de weg kan banen, 
zodat bepaalde mensen bij elkaar kunnen komen. De onzichtbare hand van 
het lot, de bestemming. Ik herken een innerlijke vraag via de weerkaatsing 
ervan in een uitwendige situatie. Er beweegt iets. Door gepassioneerd en 
eerlijk vanuit mijn hart te spreken is er een ommekeer in zijn gemoedsrust 
ontstaan. In die grote, open ruimte van de eetzaal tikt de stilte bijna sacraal, 
zijn er geen woorden meer nodig. In zijn directe familiale omgeving wordt 
hij geconfronteerd met hetzelfde probleem, dezelfde tragedie en lijdensweg 
van het alcoholisme. Je kunt pas verder wanneer je de pijn van het verleden 
een plaats hebt gegeven. 
Zijn struikelblok is aanvaarding en vergeving, twee voorwaarden voor het 
vinden van innerlijke rust. Pas als je de moed toont om de weg te gaan toont 
de Weg zich aan jou. Ik kan verder niks voor hem doen. Mezelf kan en wil ik 
veranderen maar anderen niet. Hij alleen is de alchemist van zijn menselijk-
heid. Aan hem is de macht gegeven om lood in goud te veranderen of basale 
energieën zoals angst, woede, haat om te vormen tot openheid, vriendelijk-
heid en vooral vergevingsgezindheid. Ik kan enkel de richting aanduiden, als 
wegwijzer fungeren welke richting hij ook kiest. Ieder mens heeft een eigen 
wil. Zoek uit wat je wil en handel ernaar. Je essentie weet alles al wat er te 
weten valt. Ze begrijpt en is ‘Al’. 
De waardin, een goedlachse Colombiaanse, biedt ons gratis koffie en grappa 
aan. Tiziano drinkt ook de mijne. We praten nog over koetjes en kalfjes. Het 
toneelstuk Wachten op Godot van de Frans-Ierse schrijver Samuel Beckett 
komt ‘toevallig’ ter sprake. Dit werk houdt een hartstochtelijke, vertwij-
felde kracht in tegen de zinloosheid van het leven en de onmogelijkheid 
tot contact tussen de mensen. Hij verwerpt het huichelachtige geheel van 
schijnbeelden en drogredenen zoals vriendschap, liefde en het goddelijke, 
die volgens hem absurd zijn. In het toneelstuk staan twee dronken mannen, 
in het maanlicht, tegen een lantaarnpaal geleund. Ze hebben goede voorne-
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mens tot verandering en definitieve ommekeer maar ze dromen, praten en 
dreigen ermee zonder het te doen. Als puntje bij paaltje komt ‘willen’ ze niks 
veranderen. Het daadwerkelijke handelen ontbreekt. Het denken overheerst 
de wil. Omstreeks 23 uur sluiten we deze ‘speciale’ avond voorlopig af. 

‘s Anderendaags stap ik alleen verder naar Hospital de Órbigo. Met een 
welgemeende omhelzing neemt Tiziano van me afscheid. Hij zal vandaag 
stappen in een tredmolen van vragen en reacties. De innerlijke waarnemer 
ziet de gemoedstoestand en stelt vragen. Onderweg zal hij aandacht kunnen 
schenken aan de gemeenschappelijke noemer, in de steeds terugkerende el-
lende en wat hij kan doen om zijn mentale berichten om te zetten in emoties. 
Beste Tiziano, leer te leven zonder zorgen, zonder angst en pijn want voor 
morgen is reeds gezorgd. Buen camino!. Ciao! 

Op het plein voor het bisschoppelijk paleis in Astorga ontmoet ik mijn 
vriend Tiziano opnieuw. In een ongezellige bar eten we samen bocadillos 
met serranoham. Ik ben ze ondertussen kotsbeu maar het gezelschap is be-
langrijk. Het gesprek komt traag op gang. Zijn vader is op 50-jarige leeftijd 
gestorven aan overmatig alcoholgebruik. Hij kijkt terug naar zijn jeugdjaren. 
Had hij zoiets kunnen voorkomen? Schuldgevoel knaagt. Aanvaarding en 
vergeving is een proces van lange duur. Pijn uit het verleden oplossen en 
loslaten, er is geen andere keuze. De pijn zit als een knoop genesteld in de 
geest en het lichaam. Mijn levensverhaal activeerde zijn pijnlichaam. Het 
bracht hem in een sombere stemming. Hij voedt zich met negatieve erva-
ringen uit het verleden die doortrokken zijn met alles wat een nog grotere 
pijn teweegbrengt, in welke vorm dan ook, zoals hij vertelt: woede, haat, 
rouw maar vooral veel verdriet. 
Hij praat nu als een zondvloed. Hij zoekt de sleutel tot spirituele dimensie. 
Voor lijden en verdriet is tijd nodig. De camino is nog lang. De kracht van 
het ‘nu’ zal zich op zijn weg verder ontwikkelen door aandacht te besteden 
aan de ontmanteling van het ego. Al het onbewuste lost immers op als je 
het licht van het bewustzijn erover laat schijnen. Op zoek naar sleutels van 
transformatie. Loslaten door overgave dwz ‘meegeven met’ in plaats van 
‘zich verzetten tegen’. Willen is kunnen. De passie komt voort uit de wil. 
Overgave betekent dat je het huidige moment, onvoorwaardelijk en zonder 
voorbehoud, accepteert. 

Bij het drinken van een lekkere cappuccino besluiten we om samen een eind 
van de weg af te leggen zonder een vooropgestelde eindbestemming. Ik ver-
tel over mijn ‘vruchtbare’ tocht door de Meseta. Door aanvaarding wordt de 
woestijn een paradijs. Tobben en piekeren en te lang stilstaan bij problemen 
verhinderen dat er intuitieve gedachten en aanwijzingen opkomen. Het is 
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zoals met mijn rugzak. De rugzak als symbool van de last die ik met mezelf 
meedraag. Het dragen ervan is een gewoonte geworden, hij is als het ware 
een stuk van mezelf geworden. Hij is onmisbaar onderweg en staat bijgevolg 
ook als symbool van de verzoening met mezelf. Ik hou allereerst onvoor-
waardelijk van mezelf - ik ben wie ik ben - en probeer diezelfde liefde uit te 
breiden tot anderen met behoud van mijn integriteit. 

Ik denk terug aan de eenzame, uitgestrekte akkers tussen Castrojeriz en 
Boadilla del Camino waar irrigatiekanalen het uitgedroogde land bevloeien. 
Een ingenieus irrigatienetwerk brengt het water langs kleinere kanalen naar 
de vruchtbare velden waar rogge, tarwe, en mais worden geteeld. Op de pas 
bij de Otero Largo biedt een weids uitzicht mij het resultaat van dit vernuftig 
systeem: de rijkgevulde graansilo’s van Fromista. Een vergelijking met ons 
menselijk bestaan, als levensweg, waarbij het hoofd, hart en handen tezamen 
aan het werk moeten worden gezet dringt zich op in mijn geest. We zouden 
ons hoofd - het denken - kunnen beschouwen als het hemelwater, de regen 
die de akker, ons hart - het gevoel - vruchtbaar maakt. Onze handen vormen 
de arbeid. Als het hoofd ontbreekt verdort de akker. Als het hart ontbreekt 
valt het water zinloos in het ledige. Als de arbeid ontbreekt ontstaat wild-
groei en overstromingen. Geen van de drie h’s mogen ontbreken. 
We stappen verder in de kracht van de gecultiveerde stilte. Mijn schaduw 
loopt achter mij aan. Ik luister wijselijk en besluit om in een private pel-
grimsherberg in Murias de Rechivaldo te overnachten. Tiziano stapt door. 
Vele dagen later verlaat ik met een brede glimlach een gezellige en rustige 
“casa rural” te Rente. Nog voor ik het goed besef loopt mijn vriend terug 
naast mij. Een aangename verrassing maar geen toeval. We weten wat we 
voelen. We reageren met een onschuldige, spontane lach op onze hereni-
ging. Ik wist dat het uiterst belangrijk was voor hem om een tijdje alleen te 
kunnen zijn. In zijn eenzaamheid van de weg kreeg hij zichzelf tot gezel-
schap. Door het alleen ronddwalen was een spirituele groei, de groei van 
het zieleleven, mogelijk geworden. In dit prachtig berglandschap legde hij 
opnieuw contact met zijn eigen natuur. Door de confrontatie met zichzelf 
kwam hij datgene tegen wat hij steeds in de schaduw heeft gehouden. De 
erkenning tegenover zichzelf door ‘her-leven’ in plaats van ‘over-leven’. Net 
als in de mythe van de ‘Psyche’ gebruikte hij zijn lamp - een symbool van ver-
lichting of bewustzijn waardoor hij de situatie helder zag - en het mes - het 
vermogen om besluitvaardig te handelen, banden te kunnen doorsnijden. 
Samen vertrekken we voor een tocht door bossen en piepkleine dorpjes. 

Een vriend is een tochtgenoot
die mij zegt in de woestijn:
“De oase kan niet ver meer zijn”
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Een vriend is een tochtgenoot
die mij zegt in de oase:
“Het beloofde land zal nog mooier zijn.” 
Een vriend is een tochtgenoot
die weet wanneer ik 
in ademnood verkeer
en dan met mij in trage stap
wil verder gaan”   

Deze aantekeningen zijn een poging tot analyse en fragmentarisch van aard. 
Wat schuilt er achter deze woorden? Wat is de diepere innerlijke betekenis? 
Hopelijk geven ze jou een impuls tot verdere persoonlijke reflectie. 
We kunnen het leven het best ervaren als een ‘pelgrimstocht’. De zin van het 
leven is niet alleen het leven. Gewoon elke dag op weg en de Weg gaat jou. 
De camino of mijn levenstocht is als het je laten meedrijven met een oude 
spirituele, energetische stroom waar alle aspecten van het leven in aanwezig 
zijn, tijdloos en opflakkerend als iets duidelijk moet worden. 

Beste lezer, we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik wens jullie van 
harte een buen camino. 

Ronny Steyaert
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De Pelgrim

Een mooie, zachte zomeravond. We kwamen tijdig aan in de gîte, netjes en 
correct, vriendelijke uitbaters en een gezellige drukte. Niet eens zover weg 
was er een restaurantje, een wandeling tot daar en na een pelgrimsmenu 
met wat extra’s, weer met een omweg naar de gîte. Zoals bij Gezelle kwam 
de avond zo stil, zo traagzaam aangetreden.
Uit de richting van de gîte kwamen stemmen. Een groep mensen zat onder 
de brede takken van een beuk rond een grote tafel en er werd over de bede-
vaart gesproken. Duidelijk allemaal pelgrims die daar zaten. Roodverbrande 
gezichten, bruine armen en benen, verschillende talen zoals het hoort in een 
gîte op de weg naar Sint-Jakob.
Eén man had het hoge woord en nam het voortouw, onderbrak anderen, 
luisterde zelf niet en leidde met sonore stem die boven de anderen uitklonk, 
het gesprek. Hij was dan ook een autoriteit, had de bedevaart al eens gedaan, 
een ancien dus, een man met ervaring en kennis. Dit jaar was hij onderweg 
van Reims naar Vézelay en afgezakt naar Le Puy, speciaal om door het Massif 
Central te kunnen trekken en dan langs Conques en Moissac. En vanwaar we 

nu waren zou hij zakken 
om over de Somport en 
Jaca weer op de Camino 
Francés te komen en dan 
tot Santiago. Die camino 
kende hij overigens al 
van vorige keer, toen was 
hij uit Parijs vertrokken.
De anderen kwamen er 
niet aan te pas, werden 
gedwongen te luisteren, 
veinsden zelfs ontzag en 
knikten met bewonde-
ring als hij zijn kennis 
etaleerde. En hij kende 
alles, er was geen dorp-
je of stadje, geen kerk, 
kapel of kathedraal, haast 
geen kruis langs de weg 
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Onderweg

of hij kende het, was er geweest, had er geslapen, had met de pastoor of 
de burgemeester gesproken, was er ontvangen. En van overal had hij een 
stempel in zijn stempelboekje.
Hij stond erop dat zijn boekje zou worden bekeken en bewonderd. Het was 
dan ook een uitzonderlijke verzameling stempels: kloosters, heiligdommen, 
gemeentehuizen, stadhuizen, politiekantoren, benzinestations, persoonlijke 
groeten van burgemeesters en hoogwaardigheidsbekleders, ‘bonne route’ 
van cafébazen. Een uniek document, een museumstuk. De man genoot van 
de bewondering en de prijzende woorden.
Joris stootte me aan en we verwijderden ons om nog van de stille, traag-
zame avond te genieten. Het was hem ook opgevallen: aan dat boekje zat 
geen enkel ezelsoor, er was geen vals plooitje, geen opgedroogd regen- of 
zweetdruppeltje, geen afdruk van een vuile vinger, het had kennelijk nooit in 
een met zweet doortrokken borstzak van een wandelhemd gezeten of in de 
achterzak van een fietstrui of in de bovenklep van een rugzak. Integendeel, 
het leek erop alsof het altijd netjes had opgeborgen gelegen in het hand-
schoenkastje van een auto. ‘Wat een aansteller, wat een bedrieger, wat een 
oplichter’ zei Joris. Hij klonk heel ontgoocheld.
Buiten op een bank voor de gîte dronken we nog iets om onze slechte smaak 
weg te spoelen en keken naar de nacht die, zoals bij Gezelle, in haar onzicht-
baarheid, alles weer in slaap had geleid. Zelfs de sonore stem was verstomd.

Wilfried Wijn
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Hors d’œuvre

De toeristische reisgidsen zoals we die vandaag kennen, 
hebben een lange voorgeschiedenis. De belangstelling voor 
bezienswaardigheden zowel in de natuur als in de stad, het 
verlangen om deze dingen ook daadwerkelijk te gaan zien, 
louter omwille van nieuwsgierigheid, vindt zijn wortels in 
de tijd van het Humanisme. In die periode ontstaat bijvoor-
beeld de welbekende atlas. Vele lezers kennen ongetwijfeld 
ook Joan Blaeu (1596-1673), wiens kaarten en plattegronden 
echte pareltjes zijn, niet het minst op druktechnisch gebied.
In dezelfde periode werkte in Duitsland de geleerde en 
graveur Matthäus Merian aan zijn Topographia Germaniae, 
een beschrijving van alle steden, landschappen in Duitsland, 
aangevuld en geïllustreerd met talloze kaarten, plattegron-
den en stadsgezichten. De teksten voor dit monumentale 
werk, dat oorspronkelijk 16 delen telde, zijn van de hand 
van Martin Zeiller (1589-1661).
Deze Zeiller is een typisch voorbeeld van een geleerde uit 
de tijd van de barok, met een encyclopedische kennis en 
een vlotte pen. Daarnaast was hij ook een verwoed reiziger. 
Hij heeft talloze beschrijvingen op zijn naam staan van lan-

den en streken overal in Europa. Zijn beschrijving van Portugal en Spanje 
verscheen in 1656 onder de titel Hispaniae et Lusitaniae itinerarium. Het 
jaar daarop verscheen bij dezelfde Amsterdamse uitgever een Nederlandse 
vertaling. 
Een van zijn tochten laat hij beginnen in Saint-Jean-Pied-de-Port. ‘Op dese 
Stadt’, zo merkt hij op, ‘komen sommige Duytschen en Franschen aan, wan-
neer sy bevaerden doen, en door den voorverhaelden vierden Pas naer S. Jacob 
reysen. Daarna volgen alle bekende halteplaatsen langs de Camino francés, 
tot in Compostel, ofte S. Jacob in Gallicia.
In de inleiding op zijn Itinerarium geeft Zeiller de reiziger enkele merkwaar-
dige adviezen. ‘Voor zijn vertrek’, schrijft hij, ‘moet een reiziger vrede vinden 
met God, hij moet zijn schuldeisers voldoen indien hij schulden heeft en 
Gods zegen afsmeken om hem tegen gevaar te beschermen. Ten slotte moet 
hij, indien hij rechtsbekwaam is, zijn testament opstellen en al zijn zaken 
regelen, want velen die ver op reis gaan, keren niet naar huis terug’. Blijkbaar 
was reizen in de tijd van Zeiller toch niet zo evident als nu. 

Met dank aan René Sterckx

DA

Itinerarium Hispaniae




