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InformatIe voor pelgrIms/wandelaars

Paul De Vlam, Kattestraat 13, 8210 Loppem, 050 82 49 25, 
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regIo-contactpersonen  
De regio-contactpersonen werken aan de uitbouw van de regionale werking 
van het Genootschap. Er zijn tien regio’s.

cöordinatie en regio Brugge regiobrugge@compostelagenootschap.be
Rik Vertongen, P.Benoitlaan 62/bus 2, 8200 St.-Andries-Brugge, 050 39 78 11

regio antwerpen regioantwerpen@compostelagenootschap.be
Hilde Van Ingelgom, C.Jaspersstraat 10/Bus 111, 2600 Antwerpen, 0486 
906 135

regio gent regiogent@compostelagenootschap.be
Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent, 09 324 65 49

regio limburg regiolimburg@compostelagenootschap.be
Egfried Grauls, Nieuwstraat 42, 3600 Genk, 0497 59 13 48

regio noorderkempen regionoorderkempen@compostelagenootschap.be
Annemie Vanderschoot, Klein Heiken 115, 2950 Kapellen, 03 605 60 09

regio schelde-leie regioscheldeleie@compostelagenootschap.be
Frans Maertens, Elfdejulilaan 39, 8520 Kuurne, 056 35 57 88
Corry Catteeuw, Papegaaistraat 13, 8790 Waregem, 056 77 24 80

Regio Westhoek regiowesthoek@compostelagenootschap.be
Guido Verdievel, Gen.Bn.Jacquesstraat 59, 8600 Diksmuide, 051 50 04 66 
- 0477 51 70 71 

Vacatures
Regio’s Mechelen, Leuven en Turnhout.



werkgroepen

Geloofsbrieven, ledenadministratie en webstek
Marc en Roos Patrouille, P. De Conincklaan 70, 8200 St.-Andries-Brugge, 
050 31 06 13,
•	 geloofsbrieven@compostelagenootschap.be
•	 ledenadministratie@compostelagenootschap.be
•	 webmaster@compostelagenootschap.be

Activiteiten
Toon en Mia Cornelis, Patrijzenweg 19, 8200 Brugge, 050 31 48 80,
activiteiten@compostelagenootschap.be

Hospitalerowerking
Miet Van Duyse – Secretariaat Kristien Claeys, Prinsenhof 53, 9000 Gent, 
09/233.15.31, hospitaleros@compostelagenootschap.be

Onderdak in Vlaanderen
René Sterckx, Huldenbergstraat 24, 3080 Duisburg-Tervuren, 02 767 10 87, 
0478 883 713, onderdak@compostelagenootschap.be

Pelgrimspaden
Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 101, 2640 Mortsel, 03 455 40 83,
pelgrimspaden@compostelagenootschap.be

Spiritualiteit
Jan Hendrickx, Heuvelstraat 49, 2560 Nijlen, 03 481 94 08,
spiritualiteit@compostelagenootschap.be

Verkoopdienst
Herman en Mia Merckx-Beullens, Maaiveld 7, 1800 Vilvoorde, 02 251 10 22,
verkoopdienst@compostelagenootschap.be

Jakobskerkenpad
Hugo Frederix, Schaapsweg 50, 3550 Heusden-Zolder, 011 432 094, 
0475 255 457, 18kerken@compostelagenootschap.be

Bibliotheek
Marc Michiels, Blokstraat 17, 3191 Hever-Schiplaken, 015 61 47 86,
wgbib@compostelagenootschap.be

Pelgrimstreffen 30 en 31 10 2010
Koen De Witte, Koudemarkt 8, 8000 Brugge, 050 34 23 28,
pelgrimstreffen@compostelagenootschap.be
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BEDANKT TOON EN MIA
Wie kent niet het sympathieke echtpaar 
Toon en Mia Cornelis-Lanckriet, dat 
reeds bijna 15 jaar lang de inschrijving 
voor de activiteiten van het genoot-
schap verzorgt? Velen kennen hun min-
zame stem en hun hulpvaardigheid bij 
de veel gestelde vragen. Bij elke activiteit 
waren ze steeds als eerste present om 
de vroege vogels te ontvangen, hen te 
noteren en de eventuele eetbonnetjes 
uit te delen.
Thans willen Mia en Toon het wat kal-
mer aan gaan doen. De infonamiddag 

in Brugge in november zal de laatste 
activiteit zijn waar ze zich willen over 
ontfermen. Begrijpelijk van hun kant 
bekeken. Maar spijtig voor het genoot-
schap.
Mia en Toon gans het genootschap 
wenst jullie van harte te danken voor die 
enorme diensten die jullie al die jaren, in 
de schaduw, voor ons hebben verricht. 
We hopen jullie nog dikwijls, maar nu 
zonder taak, op onze activiteiten te 
mogen verwelkomen.
RV 

 Ǚ Verenigingsactiviteiten
ETAPPETOCHT – JACOBSKERKENPAD
18-6 tot 25-7-2010

Activiteiten tijdens het Jacobskerkenpad
Hieronder vind je de activiteiten, die 
zullen plaatsvinden tijdens of na de 
etappes van het Jacobskerkenpad. De 
deelnemers aan het Jacobskerkenpad 
hebben zich hiervoor kunnen inschrij-
ven en dienen dus niets te ondernemen. 
Leden, die niet zijn ingeschreven voor 
het Jacobskerkenpad, en die aan een 
activiteit wensen deel te nemen, dienen 
op voorhand contact op te nemen met 

de betrokken etappeverantwoordelijke, 
en de vraag stellen of er nog mogelijk-
heid tot deelname is aan deze of gene 
activiteit. Voor de inhuldiging van de 
Jacobsschelpen en Santiagowegwijzers 
is er geen reservatie nodig.

18-6 Om 10u pelgrimszegen in de 
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Goede 
Bijstand, Kolenmarkt 91 (hoek met de 
Olivetenhof), Brussel.
’s Avonds bezoek aan de Sint-
Katharinakerk met de muurschildering 
(13de eeuw) van Sint-Jacob de Meerdere, 

 Ǚ Kalender 2010
Zie ook www.compostelagenootschap.be 
6-6  tot 12-6  Europa Compostela 2010
18-6 tot 25-7 Etappetocht op het Jacobskerkenpad
25-7 Feest van St.-Jacob, Brussel
10-9 Regio Limburg, Luik Guillemins, langs Luikse Jacobalia
2-10 Regio Gent, Interior pelgrimsevocatie
30 en 31-10  Pelgrimstreffen, Mechelen
20-11 Infonamiddag, Brugge
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Kerkplaats, Duisburg (Tervuren).
Etappeverantwoordelijke: René Sterckx, 
rene.sterckx@pandora.be, 02-7671087.

19-6 Om 13u voordracht(en) door 
David Mellaerts over de bouwgeschie-
denis van de Sint-Jacobskerk, Sint-
Jacobsplein, Leuven.
Om 14u geleide wandeling door Leuven 
met bezoek aan de belangrijkste histo-
rische gebouwen, Leuven.
Om 17u onthulling en inwijding van de 
bronzen schelp aan de Sint Jacobskerk, 
Sint-Jacobsplein, Leuven.
Om 17u30 toelichting over de lange ge-
schiedenis van Santiago de Compostela 
als pelgrimsoord door Ivo Hermans, 
Sint-Jacobsplein, Leuven.
Etappeverantwoordelijke:  
Jos Belmans, jozefbelmans@hotmail.
com, 016-765664.

20-6 Om 10u TV-mis in de Abdij van 
’t Park, Heverlee.
Late namiddag: opening van de schat-
kamer en toegang tot de klokkentoren 
van de St.-Gorgoniuskerk, Houtmarkt, 
Hoegaarden en bezoek aan de Tuinen 
van Hoegaarden.
Etappeverantwoordelijke: 
André Stockmans,  
andre.stockmans1@telenet.be,  
016-767061.

21-6 ’s Avonds filmvoorstelling over 
de fietstocht van Herman Smets naar 
Compostela in De Schuur, Lindestraat 
25, Attenhoven (Landen).
Etappeverantwoordelijke:  
Michel Rosseels, 
michel.rosseels@telenet.be, 
0472-570986.

22-6 Namiddag: individueel (mogelijk 
met stadgids) bezoek aan het Begijnhof, 
het Festraetsuurwerk, de Abdijsite en 
de Minderbroederssite, St.-Truiden.
Om 19u30 misviering in de Sint-
Jacobuskerk en daarna inhuldiging van 
de Sint-Jacobsschelp, Schurhoven 4, 
St.-Truiden.
Etappeverantwoordelijke: 
Luc Dirix, tactolv@gmail.com,  
0494-606748.

23-6 Late namiddag: stadswande-
ling door Tongeren aan de hand 
van ter beschikking gestelde folders, 
Minderbroederstraat z/n, Tongeren.
Van 17u tot 17u30 caminomuziek ge-
speeld op de beiaard, Grote Markt, 
Tongeren.
Om 18u pelgrimsviering en pelgrimsze-
gen, Grote Markt, Tongeren.
Aansluitend pelgrimsmaaltijd en 
ont moeting met oud-pelgrims, Sint-
Catharinastraat 31, Tongeren.
Etappeverantwoordelijke:  
Riet Van Cleuvenbergen, 
riet.vancleuvenbergen@telenet.be, 
012-230109.

24-6 Vooravond: stadsbezoek aan 
Bilzen onder leiding van en stadgids.
Etappeverantwoordelijke:  
Riet Van Cleuvenbergen,  
riet.vancleuvenbergen@telenet.be, 
012-230109.

26-6 Vooravond: inwijding van een 
bronzen Jacobsschelp, Bosstraat 16, 
Maaseik en plaatsing van een houten 
wegwijzer ‘Santiago 2411 km’, Markt, 
Maaseik.
Etappeverantwoordelijke:  
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Winand Damen, 089-564128.
28-6 Vooravond: inwijding van de 
Sint-Jacobsschelp en inhuldiging van 
een Santiago-wegwijzer, Everselkiezel 
90, Eversel (Heusden-Zolder).
Etappeverantwoordelijke: Adrien Gilis, 
adrien.gilis@telenet.be, 0473-666143.

29-6 Om 18 uur vertrek met gids 
aan Ons Tehuis, Zoutstraat 11 (net 
achter het stadhuis), Diest, voor de 
eenmalige opening van ‘de Gulden 
Maene’, het geboortehuis van St.-Jan 
Berchmans. Daarna bezoek aan de 
Allerheiligenkapel, eveneens uitzonder-
lijk ’s avonds geopend.
Etappeverantwoordelijke:  
Willy Janssens, ultreia@telenet.be, 
03-4555354.

2-7 Om 16u stadsbezoek onder lei-
ding van een stadgids met aansluitend 
de inhuldiging van de Jacobsschelp in 
het voetpad vóór de St.-Jacobskapel, 
waarna in de kapel om 18u een 
Eucharistieviering zal plaatsvinden, 
Grote Markt, Lier.
Etappeverantwoordelijke: Fons Dens, 
alfons_dens@telenet.be, 015-711387.

3-7 Om 13u plaatsing van een Sint-
Jacobsbeeldje en inwijding van een Sint-
Jacobsschelp aan de Sint-Jacobskerk, 
Jozef Reusenslei 11, Borsbeek.
Etappeverantwoordelijke: Annemie 
Vanderschoot, annemievanderschoot@
hotmail.com, 03-6056009.

4-7 Om 17.30 u inwijding Sint Jacobs-
schelp en Santiago-wegwijzer aan de 
Sint-Jacobskerk, met aansluitend om 
18u eucharistieviering, Kerkplein, 

Kapellen.
Etappeverantwoordelijke: Annemie 
Vanderschoot, annemievanderschoot@
hotmail.com, 03-6056009.

5-7 Om 14 u  plaatsen van Sint 
Jacobsschelp en wegwijzer aan Sint 
Jakobskerk, Lange Nieuwsstraat, 
Antwerpen.
Om 14.30 u inlopen van de Jacobs-
wandeling doorheen Antwerpen.
Etappeverantwoordelijke:  
Tonny Segers, 03-2169055.

6-7 Vooravond: inhuldiging van een 
Jakobsschelp aan de kerk van Sint-Jakob 
de Meerdere, gevolgd door zegening 
met de relikwie van de H. Jakobus, 
Dorpstraat, Kemzeke.
Vanaf 19u, elk half uur, gegidste rond-
leidingen in de Sint-Jacobskerk en 
tentoonstelling van de plaatselijke 
Sint-Jakobmemorabilia, Dorpstraat, 
Kemzeke.
Etappeverantwoordelijke:  
Bernadette Van Mensel, bvanmensel@
skynet.be, 03-7890732.

7-7 Van 11u tot 13u brengt Willy 
Genbrugge in de Sint-Filippus en 
Jacobuskerk te Koewacht (Belgische 
zijde) poëzie (Piedras Silenciosas).
Van 14u tot 16u brengen Thomas 
Rubico & Co een poëzieprogramma 
(Piedras Silenciosas), afgewisseld met 
instrumentale muziek, in de Sint-
Filippus en Jacobuskerk te Koewacht 
(Nederlandse zijde).
Etappeverantwoordelijke: Jaak 
Vandamme, jaakvandamme@hotmail.
com, 0473-996029.



Ni
eu

w
s v

an
 h

et
 G

en
oo

ts
ch

ap

De Pelgrim 9

8-7 Vooravond: inhuldiging Jacobs-
schelp aan de Sint-Jacobskerk, Bij Sint-
Jacobs, Gent.
Etappeverantwoordelijke:  
Jaak Vandamme,  
jaakvandamme@hotmail.com,  
0473-996029.

10-7 Vooravond: wandelcircuit en be-
zoek aan de opgravingen in de archeo-
logische zone van Middelburg, vertrek 
Groene Markt 5A.
Etappeverantwoordelijke:  
Jean Raes, 050-319118.

11-7 Om 12u30 pelgrimszegen, 
onthulling en inzegening van de St.-
Jacobsschelp aan de kerk van St.-Jacob 
de Meerdere, Oostkerkestraat 4, Hoeke 
(Damme).
Om 16u vindt de inhuldiging plaats 
van een vloerschelp op het kruis-
punt Potterierei – Sasplein - 
Haarhakkersstraat. Vervolgens stapt 
het stadsbestuur samen met de aanwe-
zige pelgrims de Via Brugensis verder 
af tot aan de St.-Jakobskerk, waar om 
16u30 een tweede schelp op een zuil-
tje wordt ingehuldigd, Moerstraat 26, 
Brugge.
Om 18u30 kan een bezoek worden 
gebracht aan de tentoonstelling over 
de camino naar Santiago in de St.-
Jacobskerk, Moerstraat 26, Brugge.
Etappeverantwoordelijke: Wilfried 
Desrumaux, wilfried.desrumaux@pan-
dora.be, 050-358354.

12-7 Bezoek aan het gerestaureer-
de neogotisch gemeentehuis onder 
leiding van een plaatselijke gids, 
Bloemendalestraat 112, Beernem.

Etappeverantwoordelijke:  
Etienne Van Wonterghem,  
etienne.van.wonterghem@telenet.be, 
050-780707.

14-7 Namiddag: inwijding van de Sint-
Jacobsschelp, opgeluisterd door het 
Jacobuskoor van Gits, Gitsbergstraat 11.
Etappeverantwoordelijke:  
Geert Melsens, geert.melsens@skynet.
be, 051-223090.

15-7 Om 18u stadswandeling onder 
leiding van een stadgids. Start aan de 
Boterhallen, Grote Markt (naast Dienst 
van Toerisme), Diksmuide.
Etappeverantwoordelijke:  
Dino Kesteloot, dino.kesteloot@tele-
net.be, 09-3741014.

16-7 Om 19u pelgrimszegen en in-
huldiging van de Jacobsschelp aan de 
St.-Jacobskerk, Guido Gezelleplein 5, 
Ieper. Aansluitend bijwonen van de 
Last Post, eerbetoon aan de gesneu-
velden van WO I aan Menenpoort, 
Menenstraat, Ieper.
Etappeverantwoordelijke:  
Geert Moerman, moerman.geert@
skynet.be, 057-20 99 68.

21-7 ’s Avonds: bezinningsmoment, 
Priorij Hunnegem, Gasthuisstraat 100, 
Geraardsbergen.
Etappeverantwoordelijke:  
Frans Maertens, Elfde Julilaan 39, 
maertens.f@skynet.be, 056-355788.

22-7 Vooravond: begeleid bezoek 
brengen aan de voormalige abdijkerk, 
Kerkplein, Ninove.
Etappeverantwoordelijke:  
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Basiel Bruyland, basiel_bruyland@hot-
mail.com, 054-250102.

23-7 Om 20u een avondwijding (be-
zinningslied, bezinningsteksten, ca-
mino-montage) met aansluitend een 
geleid bezoek aan de basiliek, Grote 
markt, Halle.
Etappeverantwoordelijke: Luc De Bolle, 
luc.de.bolle1@telenet.be, 053-662950.

SINT-JACOBSVIERING
Brussel, 25-7-2010
Zoals eerder in Nieuwsbrief Hola nr 14 
(april) uitgebreid werd aangekondigd 
vieren we het feest van St.-Jakob in 
ons feestjaar in Vlaanderens hoofdstad 
Brussel. 
Vanaf 9.45u  tot 10.45 u staat de 
welkomstkoffie klaar in het zaal-
tje van de Goede Bijstandsparochie, 
Olivetenstraat 4, ( 30m van Anspachlaan 
en Fontainasplein) waar aan alle deelne-
mers een stadsplannetje zal overhan-
digd worden met daarop aangeduid 
de verschillende locaties van de ac-
tiviteiten, alle binnen wandelafstand. 
Daar ontvangen we tevens de stappers 
op het Jakobskerkenpad die, ’s mor-
gens vertrokken uit Drogenbos, hier-
mee na 850 km en 38 stapdagen het 
Jakobskerkenpad afsluiten. Deze stap-
pers dienen zoals alle leden voor hun 
deelname aan deze viering het inschrij-
vingsformulier ingevuld terug te zen-
den. Het zit in bijlage bij dit nummer 
van De Pelgrim en is tevens te vinden 
op de webstek.
Om 11u is er een Eucharistieviering in 
de Goede Bijstandkerk.
Om 12u15u volgt de feestviering met 
receptie in de gotische zaal van het 
Stadhuis Brussel, op de Grote Markt 

(ingang Leeuwenpoort aan kant Grote 
Markt). Opgelet! Omwille van de vei-
ligheidsvoorschriften op het stadhuis 
hebben alleen de 300 eerste ingeschre-
venen toegang.
Om 13u15u schuiven we aan voor het mid-
dagmaal in het Zerdarestaurant in het 
Théâtre National op de E.Jacqmainlaan, 
200m van Brouckèreplein. 
Om 15u  kunnen de liefhebbers vanuit 
de kathedraal Brussel en zijn verleden 
al  wandelend   ontdekken  (o.l.v. een 
stadsgids) of gezellig zomerend napra-
ten. Het einde is voorzien om 17 u.
Een goede raad: laat de auto thuis en 
neem de trein tot Brussel-Centraal of 
Brussel-Zuid.

UITNODIGING VOOR HET PELGRIMS
TREFFEN TE MECHELEN, 30 en 31-10-2010
Het 25 jaar jubileum van het Genoot-
schap sluiten we af met het tweedaags 
“PELGRIMSTREFFEN” in Mechelen op 
zaterdag en zondag, 30 en 31 oktober.
Een rijk gevarieerd programma met 
workshops, presentaties, lezingen, 
praktische sessies staat borg voor 
een niet te vergeten weekend.  Het 
Pelgrimstreffen is tevens een ontmoe-
tingsplaats en weerzien van vrienden 
pelgrims, tochtgenoten waarmee erva-
ringen en informatie worden uitgewis-
seld.  Kortom u als pelgrim mag dit niet 
missen.  Noteer alvast deze data in uw 
agenda. Ingesloten in deze Pelgrim vind 
je de folder met inschrijvingsformulier 
of beter : schrijf in via de webstek : www.
compostelegenootschap.be. Doen !  

Gezocht : helpende handen voor het 
Pelgrimstreffen
Wil je meehelpen aan de voorbereiding,  
of het onthaal van de deelnemers van 
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het Pelgrimstreffen en kan je je vrij-
maken op vrijdag 29, zaterdag 30 en 
zondag 31-10 ?

Geef een seintje op pelgrimstreffen@
compostelagenootschap.be

 Ǚ regionale activiteiten
REGIO GENT
Feestprogramma t.g.v. de onthulling van 
Sint-Jacobsschelp, 8-7-2010
De regio Gent wil de karavaan van het  
Jacobskerkenpad niet zomaar laten pas-
seren in Gent. We bieden de pelgrims, 
de leden van onze regio en alle geïnte-
resseerden een avondprogramma aan 
op donderdag 8 juli 2010 om 18.00 
uur.  Hoogtepunt wordt ongetwijfeld 
de onthulling van de bronzen Sint-
Jacobsschelp voor de Sint-Jacobskerk, 
dit o.a. in aanwezigheid van minister 
van Cultuur Joke Schauvlieghe.
Historicus  Marc Beyaert, archivaris 
van de Sint-Jacobskerk, zal voor een 
kleine expo zorgen in de kerk. Op het 
programma staat voorts orgelmuziek. 
Jef Vloemans zal rond het pelgrimslied 
Ultreya improviseren en de samenzang 
begeleiden. De Madrileense dichter-
muzikant en rasartiest Juan Carlos 
Sampé zal het geheel een zuiders tintje 
bezorgen. Om duimen en vingers af te 
likken … biedt de regio Gent nog tapas 
en een drankje aan.  
Inschrijven/aanmelden vóór 1 juli 2010 
via e-mail: regiogent@compostelage-
nootschap.be of via Johan De Ridder, 
Woeringenstraat 71, 9000 Gent – 09/ 
324 65 49.  Leden van de regio Gent 
krijgen later nog een  persoonlijke mail. 
De stappers van de etappetocht die 
ingeschreven zijn voor deze activiteit 
moeten zich NIET opnieuw aanmelden!
Johan De Ridder

Noteer ook:
Zaterdag 2 oktober: INTERIOR een pel-
grimsevocatie

REGIO LIMBURG
Etappetocht Jacobskerkenpad door 
Limburg
Alle leden worden uitgenodigd voor 
de onderstaande activiteiten in het 
kader van de etappetocht van ons 
Genootschap op het Jacobskerkenpad:
Sint-Truiden: 22 juni, 19.30 uur, pel-
grimszegen en onthulling bronzen 
schelp
Tongeren: 23 juni, 17.00 uur, cami-
nomuziek op de beiaard, 18.00 uur 
pelgrimsviering en zegen in de Basiliek
Bilzen: 24 juni, stadsbezoek met gids 
(1€) – inschrijven als je de etappetocht 
niet meedoet
Maaseik: 26 juni, onthulling bronzen 
schelp en wegwijzer (Santiago 2411km) 
en open musea (Regionaal archeolo-
gisch museum, Apotheekmuseum, John 
Selbachmuseum met poppen en schil-
derijen) 
Eversel: 28 juni, 19.00 uur pelgrims-
zegen en onthulling bronzen schelp en 
wegwijzer

Wandeling langs Luikse Jacobalia, 10-9-
2010
In De Pelgrim 101 beschrijft Martin 
Kellens de Luikse bezienswaardigheden 
in verband met Jacobus. Naar aanlei-
ding van dit artikel heeft Max Schiavoni 
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een mooi parcours uitgetekend vanuit 
het nieuwe station Guillemins, dat we 
op vrijdag 10 september 2010 zullen 

lopen. De gidsen Martin en Max heten 
u alvast welkom! Meer details lees je in 
de volgende HOLA.

 Ǚ Terugblik
Infodag Mechelen 17-4-2010
Ongeveer zeventig kandidaat-pelgrims 
hadden er, ondanks het prachtige lente-
weertje, de voorkeur aan gegeven meer 
te weten te komen over de tocht naar 
Compostela. Onze verkoopdienst en 
onze ledenadministratie waren even-
eens present.

Na het gezamenlijk bekijken en beluis-
teren van de standaardpresentatie werd, 
na het slurpen van een stevige pot kof-
fie, de groep opgedeeld in fietsers en 
stappers. Dat onze informanten succes 
hadden bewijst dat de klok reeds in de 
buurt van vijf wandelde toen de laatsten 
huiswaarts keerden.

 Ǚ werkgroepen
VERKOOPDIENST
Te koop in het secretariaat, op zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur  (behalve 
Paaszaterdag, juli, augustus en de kerst-
vakantie) of via verkoopdienst@com-
postelagenootschap.be.

Jacobsfietsroute, 88 blz. Route-
beschrijving per etappe. Adres, be-
schrijving en foto van Sint-Jacobskerken
Prijs: leden € 8, niet-leden € 9, + even-
tueel verzendingskosten

Via Monastica
100 blz., 33 blz. kaarten, 1/50 000, in 
kleur

Via Brugensis & Via Scaldea, 82 blz., 22 
blz. kaarten, 1/50 000, inkleur

Via Brabantica, 82 blz., 20 blz. kaarten, 
1/50 000, in kleur

Via Limburgica verschijnt deze maand.

Prijs via’s: leden € 9 euro, niet-leden € 
10, + eventueel verzendingskosten.
Geen verkoopdienst in juli en augustus

Vanaf dit jaar zal de Verkoopdienst, net 
zoals onze dienst Permanentie, in de 
Varkensstraat te Mechelen, de deuren 
sluiten tijdens de vakantiemaanden juli 
en augustus. Mailbestellingen zullen 
een automatisch antwoord krijgen tij-
dens die periode, met daarin het ver-
zoek de bestelling te herhalen vanaf 1 
september.

 Ǚ Mededelingen
Knack extra naar alle leden
Op 23 april 2010 verscheen een 
Knack Extra gewijd aan “Santiago de 

Compostela, Pelgrims in het heilige jaar 
2010”. Dank zij een speciaal gebaar van 
de uitgever kon het genootschap aan alle 
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leden een exemplaar van deze Knack 
Extra versturen. Leden die deze uitgave 
niet zouden hebben ontvangen, kunnen 
nog een exemplaar aanvragen bij onze 
verkoopdienst.

Nieuw: St.-Jacobswandeling in Antwerpen.
Door een nauwe samenwerking van 
de regio Antwerpen van ons genoot-
schap met de Antwerpse Gidsenbond 
werd onder impuls van ons lid Werner 
Van Uffel een Antwerpse Jacobs- of 
Pelgrimswandeling uitgewerkt. De 
leden van ons genootschap die mee-
stappen op het Jacobskerkenpad zul-
len, bij de doortocht in Antwerpen op 
5 juli, na de inwijding van de schelp en 
de wegwijzer aan de St.-Jakobskerk, 
de kans krijgen deze wandeling onder 
kundige leiding mee “in te lopen”.
De wandeling met start aan de Sint-
Jacobskerk, brengt ons langs de vele 
Antwerpse sporen die in verband 
staan met de pelgrims : de calvarieberg 
aan Sint-Pauluskerk, het Steen, Sint-
Jacob van Galicië, de Kathedraal, het 
Julianusgasthuis, …
Op zaterdagen 3, 10, 17, 24, 31 juli  en op 
7, 14, 21 en 28 augustus 2010 organiseert 
de stad van 19.00 tot 21.00 uur rond-
leidingen. Plaats van afspraak is Sint-
Jacobskerk, ingang Lange Nieuwstraat. 
Tickets kunnen vanaf nu in voorver-
koop worden gekocht bij de balie van 
het Bezoekerscentrum, Grote Markt 
13, of telefonisch via +32 3 232 01 
03  (transactiekosten € 2). Tot 10 dagen 
voor de bezoekdatum worden de tickets 
opgestuurd, daarna liggen ze klaar aan 
de balie. In verkoop kosten ze € 7, in 
dagverkoop € 9. 
Deze nieuwe stadswandeling zal wor-
den opgenomen in het aanbod van 

groepsrondleidingen zodat groepen ze 
nadien nog kunnen boeken.
Info: Peter Walbers, Bezoekerscentrum 
Stad Antwerpen, Antwerpen Toerisme 
& Congres,  Grote Markt 13-15, 2000 
Antwerpen, tel + 32 3 232 01 03, fax 
+32 3  338 95 91 
toerisme@stad.antwerpen.be  
www.antwerpen.be 

Speciale pelgrimsstempel in Tongeren
Vanaf mei is er een speciale pel-
grimsstempel te verkrijgen in:

 − de basiliek van Tongeren (voorlopig 
vragen aan de “suisse’)

 − Alden Biesen: toeristisch onthaal
 − Rutten (waar: plaats wordt nog mee-

gedeeld)

Tentoonstelling te Brugge
“Naer het graf van mynen heere sint jacop”
Van 9 juni tot 26 september is in de 
Brugse Sint-Jacobskerk de tentoonstel-
ling “Naer het graf van mynen heere 
sint Jacop” te bezichtigingen. De onder-
titel luidt: “Brugse pelgrims op weg naar 
Santiago de Compostela”.
Er wordt aandacht besteed aan de fi-
guur van de apostel, aan de pelgrims 
en aan de redenen waarom ze vrijwil-
lig of gedwongen (als strafbedevaart) 
op stap gingen evenals aan de schelp, 
het kenteken van de Jacobspelgrims. 
Ook de hedendaagse pelgrim komt aan 
bod met enkele interviews van Brugse 
Compostelagangers.
Beelden, schilderijen, zilversmeedwer-
ken, kortom allerhande kunstvoorwer-
pen afkomstig uit verschillende Brugse 
instellingen en die verwijzen naar de H. 
Jacobus, worden – sommige voor het 
eerst – getoond.
De toegang is kosteloos.
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TENTOONSTELLING SINT-JACOBSKAPEL 
TE KALMTHOUT
Op 25 juli 2009 - op de feestdag van 
Sint-Jacob zelf - werd op het oude 
dorpsplein van Kalmthout de verdwe-
nen Sint-Jacobskapel na vijftig jaar op-
nieuw in beeld gebracht door er een 
monument op te richten.
De middeleeuwse kapel krijgt een eer-
ste vermelding in de geschiedenis van 
de gemeente in 1488 en de plaats waar 
ze stond wijst op de centrale plaats die 
ze innam in het leven van de dorpsge-
meenschap. Rond de kapel stonden im-
mers de huizen van de ambachtslui : de 
smid, de wagenmaker, kuiper, manden-
vlechter, strodekker, enz ... om nog maar 
te zwijgen van de talrijke herbergen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
de kapel zwaar beschadigd en bleef ze 
veel jaren in puin liggen tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw de laatste 
restjes werden opgeruimd. Ook van de 
inboedel, het patrimonium, hoe schaars 
en eenvoudig het ook was, verdween er 
veel in de loop der tijden.
Toch organiseert de Oudheidkundige 
Kring van Kalmthout in samenwerking 
met het gemeentebestuur, mede naar 
aanleiding van het 25-jarig bestaan van 
het Vlaams Compostelagenootschap, 
een tentoonstelling rond de verdwenen 
kapel in het Arboretum van Kalmthout. 
Ondanks het feit dat veel is verloren 
gegaan trachten we aan de hand van 
foto’s, beelden, plannen en versieringen 
uit de kapel de herinnering levendig te 
houden zodat men zich een beeld kan 
vormen van hoe het moet zijn geweest 
en wat er verdwenen is.
De tentoonstelling heeft plaats in de 
balkenzaal van het Arboretum van 
Kalmthout (Heuvel 2) in het weekeinde 
van zaterdag 24 en zondag 25 juli en in 

dat van zaterdag 31 juli en zondag 1 au-
gustus. De openingstijden zijn die van 
het arboretum: 10.00-17.00 uur. 

Op het internet
Wellicht interessant http://www.
abelard.org/france/motorway-aires7.
php#hastingues

PREMIO ELÍAS VALIÑA 2009
Door de Xunta de Galicia wordt sinds 
1996 jaarlijks de Premio Elías Valiña, 
een prijs van 10.000 euro, uitgereikt 
aan een vereniging of persoon die zich 
bijzonder inzette voor de camino de 
Santiago. Vereisten zijn o.a.: studie, 
promotie, herontdekking, onderhoud of 
verbetering van de camino en zijn infra-
structuur, stichten van een jakobsver-
eniging.  
Op 20 november 2009 werd de prijs 
voor de veertiende maal toegekend. 
Ieder jaar wordt een jury samengesteld. 
Deze bestaat uit de Galicische staats-
secretaris voor Cultuur en Toerisme, 
de voorzitter van het Internationaal 
Comité van Experts van de Camino 
de Santiago, twee leden gekozen door 
de Galicische staatssecretaris voor 
Cultuur en Toerisme onder de spe-
cialisten van de Camino, de laureaat 
van vorig jaar en de voorzitters van 
vier jakobsverenigingen. Deze laatste 
worden aangeduid volgens een beurt-
rol in volgorde van inschrijving in het 
Rexistro de Entidades do Camiño de 
Santiago de Compostela (=Register van 
erkende Compostelaverenigingen). Dit 
jaar waren de twee Belgische vereni-
gingen aan de beurt. Op vraag van 
Hugo Morael trok ik als vertegenwoor-
diger van het Vlaams Genootschap naar 
Santiago.   
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Er werden 15 dossiers ingediend: 14 
door Jakobsvereningen: 12 Spaanse en 
2 Duitse, en 1 studie door een privé 
persoon:

Spaanse verenigingen:
1.  Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de El Bierzo. 
2.  Asociación asturleonesa de Amigos 

del Camino de Santiago. 
3.  Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de Guipúzcoa
4.  Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago en Avila. 
5.  Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de León Pulchra Leonina. 
6.  Asociación Abrindo Camiño 

de Amigos do Camiño Norte. 
Mondoñedo. 

7.  Asociación de Amigos del Camino de 
Sevilla – Vía de la Plata.  

8.  Asociación jacobea Paso a Paso. 
Burgos 

9.  Asociación jacobea vallisoletana. 
Puente Duero (Valladolid). 

10.  Asociación Viandantes do Camiño 
Primitivo Ouvetense. Outeiro de 
Rei (Lugo).

11.  Asociación jacobea de Málaga. El 
Limonar (Málaga)

12.  Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de la provincia de Lugo. 
Lugo

Duitse Verenigingen: 
1.  Badische St. Jakobusgesellschaft 

(Baden-Württemberg). 
2.  Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft 

(Franken, Bayern). 

Kandidatuur privaat persoon (studie in 
het Galego):

Antonio Bouzas Sierra: Aportacións 
para unha reinterpretación astronómica 
de Santiago de Compostela. (= Bijdrage 
tot een astronomische herinterpretatie 
van Santiago de Compostela). 

De meeste verenigingen die zich kandi-
daat stellen leggen vooral de nadruk op 
hun verdiensten en geleverde inspan-
ningen voor herontdekking, bewegwij-
zering, onderhoud, studie en promotie 
van de camino. Ze belichten extra hun 
activiteiten gaande van het uitreiken 
van de pelgrimspas, het onderhoud van 
de pelgrimsherbergen, het uitsturen van 
“hospitaleros” tot het organiseren van 
voordrachten en congressen. Dit alles 
willen ze in de toekomst nog verder uit-
breiden. Enkel de Santiagovrienden van 
de Asturleonesa stellen expliciet dat ze 
de geldsom nodig hebben voor het in-
richten van een nieuwe “albergue”. Ook 
de vereniging uit Mondoñedo heeft 
een concreet project zoals trouwens 
blijkt uit haar naam: Abrindo camiño 
(=wegbereider): de herontdekking en 
signalisatie van een variante van de 
Camino Norte, doorheen hun stad waar 
de pelgrim een bezoek kan brengen aan 
de basiliek van San Martín.
 
De beoordeling van de dossiers gebeurt 
door het toekennen van maximum 100 
punten, verdeeld over 7 criteria. Hierbij 
is er vooral aandacht voor wetenschap-
pelijk goed onderbouwde studies over 
de camino en zijn patrimonium. Veel 
belang wordt gehecht aan de prestaties 
voor onderhoud en signalisatie. Het 
stichten van jakobsverenigingen en het 
organiseren van studiedagen. Dit zijn 
de drie belangrijkste criteria elk goed 
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voor 20 punten. Minder belangrijk en 
10 punten waard zijn: het gebruik van 
het Galego in het dossier, promotie van 
de camino in eigen streek, opstellen 
van regionale projecten en ten slotte 
maatregelen ter bevordering van non-
discriminatie en ter verbetering van de 
toegankelijkheid van de pelgrimswegen.
Na twee stembeurten werd de 
Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago – Vía de la Plata uit Sevilla  
laureaat.

Tot slot nog een overzicht van de 
laureaten sinds 1996:
1996:  Confraternity of Saint James 

(London).
1997:  Asociación  Amigos de los Pazos 

(Pontevedra). 
1998:  Federación española de  

Asociaciones de Amigos Camino 
de Santiago (Logroño).

1999:  Asociación Amigos Camino 
Santiago Comunidad Valenciana 
(Valencia).

2000:  Société Française des Amis de 
Saint Jacques de Compostelle 
(Paris).

2001:  Asociación internacional 
de Peregrinos Ave Fénix 
(Villafranca del Bierzo).

2002:  Asociación de los Amigos del 
Camino de Santiago de Estella 
(Estella).

2003:  Cofradía del Santo (Santo 
Domingo de la Calzada).

2004:  Asociación Galega de Amigos 
do Camiño de Santiago 
(Santiago de C.).

2005:  Asociación Santo Grial do 
Cebreiro (O Cebreiro).

2006:  Asociación Astur Galaica del 
Interior (Tineo).

2007:  Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Astorga 
y Comarca (Astorga).

2008:  Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago-Vía de 
la Plata (Fuenterroble de 
Salvatierra)

2009:  Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago-Vía de la 
Plata de Sevilla (Sevilla).

Freddy Du Seuil
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Heinrich Wipper, ANWB Wandelgids. Franse St.-Jakobsroute 
van Le Puy tot de Pyreneeën. ANWB, 2008. Ill., 156 p. isbn: 978-
90-1802-744- 5. Prijs: € 12,95

Een in een handig formaat uitgegeven en doorlopend geïllustreerde pel-
grimsgids, 166 pagina’s, over de Via Podiensis, van Le Puy tot Roncesvalles 
in 30 dagtrips. Elke dagtrip wordt ingeleid door een korte 
beschrijving van de route van die dag. Daarbij wordt de 
moeilijkheidsgraad niet vergeten. En elke dag, d.w.z. de  
beschrijving van elk van de 30  etappes, eindigt met ver-
melding van nuttige adressen zodat de pelgrim weet waar 
’s avonds de tafel gedekt en het bedje gespreid zijn. De beste 
periode om deze weg in de dertig beschreven dagtochten te 
lopen: van eind mei tot eind september. De Via Podiensis 
maakt deel uit van het Franse netwerk van langeafstandspa-
den en is als de GR65 aangeduid. Langs de route staan 
eveneens regelmatig wegwijzers, blauwe bordjes met het 
gele symbool van de  jakobsschelp en de route voert langs 
tal van historische bouwkundige bezienswaardigheden, 
langs romaanse kerken, kathedralen, kloosters, kruisgangen, 
kapellen, bruggen, door een regio waar Kelten, Romeinen 
en Germanen hun sporen achterlieten. 

Omhoog, omlaag, langs smalle, langs brede paden, soms 
doorheen een beekje, soms zelfs onverwachts door een pas 
omgeploegd veld, zo verloopt de Franse Sint-Jakobsroute. Ze 
loopt 50 km door het bergland van de Aubrac waar overal nog oude hut-
ten, burons, te zien zijn. In deze hutten werd vroeger kaas gemaakt. Ook 
door Gascogne , in zuidwest Frankrijk, waar meer ganzen en eenden dan 
mensen leven, loopt de route. In een pelgrimsgids uit de 12e eeuw worden 
de bewoners er als een losbandig volkje afgeschilderd  maar ook als dapper 
en bijzonder gastvrij. Na Gascogne loopt de pelgrimsweg door Baskenland, 
een regio met een heel eigen taal en een eigen bouwstijl. 

Niet alleen wordt in deze gids de weg beschreven maar gedetailleerde 
kaarten met GR-paden zijn speciaal voor de pelgrim uitgetekend. De tekst 
en de kaarten sluiten naadloos bij elkaar aan. Bijzonder is op het einde 
van elke etappebeschrijving de actuele informatie over de talrijke over-
nachtingsmogelijkheden langs de route en over de winkels en de horeca. 
Bovendien krijgen de cultuurhistorische bijzonderheden ruime aandacht, 
om een voorbeeld te geven: Cajarc waar Françoise Sagan, de schrijfster van 
Bonjour Tristesse is geboren en François Mitterand een buitenverblijf had. 
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Of bijv. het Baskische dorp Aroue waar meerdere pelgrimsherbergen zijn en 
je tevens een verzameling Baskische legenden in de oorspronkelijke taal met 
Duitse vertaling vindt, wat geen overbodige luxe is. Volgens een van deze 
legenden zou de duivel een weddenschap hebben verloren omdat hij er niet 
in slaagde de Baskische taal te leren. Daarnaast besteedt de samensteller veel 
aandacht aan fauna en flora langs de route tijdens de aangeraden periode.  
Kortom, de ANWB-Gids is voor iedereen bruikbaar, niet alleen voor de pel-
grim bij de voorbereiding van zijn tocht maar ook voor de thuisblijver die 
vanuit zijn luie stoel de tocht meemaakt of,  zoals Jules Verne wil reizen, nl. 
in zijn verbeelding.

Mia Voordeckers
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Jacobalia in België

De stad Luik heeft tijdens de middeleeuwen een bijzondere 
band gehad met Compostela. Niet alleen is er de stichting 
van de naar Jacobus genoemde benedictijnenabdij in 1015,  
de oudste stichting van een Jacobusheiligdom in de Lage 
Landen, waarvan de kerk gewijd werd in 1030 door bis-
schop Balderic II. Er is ook de merkwaardige reis van een 
aantal ridders en een monnik van de abdij uit Luik naar 
Compostela om er relieken te gaan halen in 1056. Lange 
tijd hebben historici hun twijfels gehad over deze reis, en 
vooral over het feit dat de Luikenaars zomaar een reliek 
van Jacobus de Meerdere meekregen uit Compostela1. 
Maar na 1985 is er in de kerkschat van Saint-Jacques te 
Luik een reliekendoosje gevonden, dat Arabische inscrip-
ties draagt, en dat wel eens kon gebruikt zijn voor het 
transport van deze relieken2. Bovendien was er reeds in 
1078 sprake van een hôpital Saint-Jacques voor doorgaande 
pelgrims, in de buurt van de Pont d’Avroy.3

Maar ook de omgekeerde beweging is merkbaar. Vermits Luik in de mid-
deleeuwen een belangrijk geestelijk en wereldlijk centrum was, hoeft het 
niet te verwonderen dat in 1114 een kanunnik van Santiago, Richardus, op 
bezoek kwam te Luik en in andere steden van het heilig Roomse Rijk, om de 
geestelijke banden aan te halen en actief promotie te voeren voor de verering 
van Jacobus in het Rijnland en het Maasland.4

1  De tekst van deze reis is overgeleverd door Gilles van Orval (Egidius Aureaval-
lensis), Gesta episcorum leodiensium, uitg. J. Heller, Monumenta Germania 
Historica, Scriptores, T. XXV, p. 82-86. Commentaar erop is te lezen bij: M. 
Stiennon, Le voyage des Liégeois à Saint-Jacques de Compostelle en 1056, in: 
Mélanges Félix Rousseau, Bruxelles, 1958, p. 553-581 en in A. Georges, Le pèleri-
nage à Compostelle en Belgique et dans le Nord de la France, Bruxelles, 1971, p. 
101-104.

2  P. George, Un reliquaire ‘souvenir’ du pèlerinage des Liégeois à Compostelle en 
1056, in : Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, vol. 57, 1988, p. 5-21.

3  Françoise Lecomte, Inventaire des archives de l’hôpital Saint-Jacques à Liège, 
Bruxelles, 1982.

4  W. Peters, Zur Reise des Kanonikers Richard von Santiago de Compostela 
nach Lüttich und Mainz im Jahre 1114, in: Revue bénédictine, vol. 101, 1991, p. 
114-121.

Jacobus in 
de stad Luik 

Sint-Jakob  
(Vlaamse school, 16e eeuw 

- Université de Liège )
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Al deze relaties hebben natuurlijk een rijk cultureel patrimonium nagelaten, 
dat nog bijlange niet volledig ontsloten is, en waarvan alsnog slechts enkele 
pareltjes aan de pelgrims getoond worden.

EEn Jacobus-wandElroutE doorhEEn dE oudE stad.

In Luik is er eveneens een bewegwijzerde route met bronzen schelpen 
gemarkeerd, die over een afstand van zes kilometer de voornaamste be-
zienswaardigheden met elkaar verbindt. De route vertrekt aan de Atlasbrug, 
waar de Derivation opnieuw in de Maas stroomt, en volgt dan de Quai 
Godfroid Kurth op de rechteroever van de Maas. Vervolgens steekt ze de 
Maas over via de Pont Maghin en belandt in de wijk Féronstrée met het 
Museum Curtius, onlangs volledig verbouwd en aanmerkelijk vergroot, en 
de kerk Saint-Barthélemy, met zijn wereldberoemde doopvont. Langs Hors-
Château, dat vroeger buiten de stadsmuren lag, komen we aan de markt, met 
het stadhuis en het perron. We steken de Place Saint-Lambert over en langs 
de Opéra komen we langs de winkelstraten aan de Sint-Pauluskathedraal 
en zo aan de Sint-Jakobskerk. Jammer genoeg is de kerk niet meer regel-
matig geopend, dus je moet wat geluk hebben om haar schatten te kunnen 
bewonderen. Langs de Rue du Vertbois komen we opnieuw aan de Maas 
en steken deze over via de Pont Kennedy. Langs de Quai Marcellis gaan we 
verder naar het zuiden en belanden in het Parc de la Boverie, de groene long 
van Luik, met daarin het Museum voor Moderne en Hedendaagse kunst en 
het prentenkabinet. Op het einde van het park steken we de Pont Mativa 
over en belanden op het eindpunt van onze wandeling. Even verder ligt de 
prachtige neobyzantijnse kerk van Saint-Vincent, gebouwd ter gelegenheid 
van de wereldtentoonstelling te Luik in 1930. Hier kan je weer de Ourthe 
en de Maas oversteken en dan beland je zo aan het futuristische station van 
Luik Guillemins, van de hand van de befaamde Spaanse architect Santiago 
Calatrava!
Hieronder geven we een overzicht van de Luikse jacobalia met ook weer, 
indien van toepassing, een verwijzing naar oudere standaardwerken als bv. 
A. Georges, Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et dans le Nord de la 
France, Bruxelles, 1971. Ook de talrijke vermeldingen in de tentoonstel-
lingscatalogus van de Europalia-tentoonstelling te Gent in 1985 (Santiago 
de Compostela, 1000 jaar Europese bedevaart, Brussel, 1985) hebben we 
mee opgenomen.  

Kerk Saint-Jacques
De van oorsprong romaanse kerk werd 
in de 15de-16de eeuw herbouwd in goti-
sche stijl, met een renaissanceportaal 
van Lambert Lombard. De kerk bezit 
een aantal merkwaardige herinneringen 
aan Jacobus.

•	Glasraam in de rechter travee van 
het koor aan de noordzijde met een 
afbeelding van Jacobus en andere heili-
gen, geschonken door Jakob van Horne 
ter gedachtenis aan hem en zijn twee 
echtgenoten, Margaretha van Croy en 
Claudine van Savoye. Het glasraam in 
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glas en lood is uitgevoerd door Nicolaas 
Rombouts ca 1525.

•	Cilinderreliekhouder van Jacobus de 
Mindere, met afbeeldingen van Jacobus 
de Meerdere en Jacobus de Mindere, uit-
gevoerd door de zilversmeden Joseph 
Wilmotte, vader en zoon, 1889. Messing 
en edelstenen, 165 cm hoog.

•	Doksaal met daarop afbeeldingen van 
O.-L.-Vrouw met kind en de aposte-
len, elk gezeten op een zetel in een nis. 
Gebeeldhouwde en gepolychromeerde 
steen, uitgevoerd door Daniel Mauch, 1538. 
(Europalia, cat. 322, A. Georges, pl. 65).

•	Barokbeeld van Sint-Jacobus door Jean Del 
Cour, lindehout, gepolychromeerd, 1682, 
199 cm hoog. (Georges, pl. 85).

•	Beeld van Jacobus als pelgrim, zandsteen, 
1500-1550, 50 cm hoog.(Georges, pl. 58b)

•	Miskelk met afbeeldingen van de aposte-
len, verguld zilver, 16de eeuw. (Europalia, 
cat. 557).

Kathedraal Saint-Paul
•	Dalmatiek met afbeeldingen van Jacobus 

en andere apostelen en heiligen, fluweel, 
1600-1710.

•	Buste-relikwiehouder van Sint-Lambertus 
door Hans von Reutlingen, met een afbeel-
ding van de apostel Jacobus, verguld zilver, 
1508-1512, 159 x 107 x 79 cm.

Kerk Saint-André (Place du Marché, 27)
•	Boogveld met een afbeelding van de apos-

telen Jacobus en Thomas, tussen guirlan-
des en putti, 1772.

Kerk Saint-Antoine
•	Medaillon boven het doksaal met in reliëf 

de buste van Jacobus, door Alexandre De 
Tombay, stucwerk, ca 1860.

Kerk Saint-Barthélemy
•	Muurschildering op de noordwand van de 

hoofdbeuk met in een medaillon de bustes 
van de heiligen Johannes en Jacobus, door 
Joseph Carpay, verf op plaaster, 1855.

Kerk Saint-Louis
•	Muurschildering met een afbeelding van 

Jacobus door Adolphe Tassin, olieverf, 
1897.

Kerk Saint-Nicolas
•	Sacristie: portiekaltaar met een bas-relief 

van o.a. Jacobus, geschilderd eikenhout, 
1740-1760.

Kerk Saint-Pholien
•	Dalmatiek met scènes uit het leven van 

Christus met o.m. ook een afbeelding van 
Jacobus, fluweel, 1540-1560.

Kerk Saint-Remacle
•	Medaillon in het koor, aan de noordzijde, 

met de buste van Jacobus in bas-reliëf, 
stucwerk, 1783.

Kerk Sainte-Croix
•	Hoekvulling met een afbeelding van 

Jacobus, door beeldhouwer Jean Joseph 
Halleux, neogotisch, gepolychromeerde 
steen, ca 1850.

•	Dalmatiek met een afbeelding van onder 
andere Jacobus, zijde en goudbrokaat, 1523.

•	Kazuifel met een afbeelding van Jacobus, 
zijde, goudbrokaat, 1523.

•	Reliekhouder van het Heilig Kruis, zilveren 
paneeltje met afbeeldingen van de aposte-
len, 12de eeuw. (Georges, pl. 16).

Kerk Sainte-Véronique
•	Paneel met een afbeelding van Jacobus als 

pelgrim, geschilderd hout, 127 x 94 cm, 
1684.

Museum Le Grand Curtius
•	Koorkap met een afbeelding van o.a. 

Jacobus, zijde, 55 x 55 cm, 1476-1500.
•	Schilderijtje met een afbeelding van 

Jacobus en Johannes Chrysostomus, af-
komstig uit Rusland, 18de eeuw, geschilderd 
op hout, 10 x 8 cm.

•	Beeld van Jacobus als pelgrim, lindehout, 
40 cm hoog, 15de eeuw.



22 De Pelgrim

Jacobalia in België

•	Plaatje met een afbeelding van de calvarie, 
de heilige Margaretha van Antiochië, Sint 
Jacobus en de Boodschap aan Maria, bas-
reliëf, ivoor, 10 x 6 cm, 15de eeuw.

•	Penning met een afbeelding van Jacobus, 
afkomstig van de Luikse Sint-Jacobuskerk, 
gegoten lood, 1785.

•	Boekband van het evangeliarium van 
Arenberg, met een afbeelding van Christus 
en verscheidene apostelen, waaronder ook 
Jacobus. Koper en email, 25 x 15 cm, 1140-
1160.

Le Grand Curtius, MARAM (Musée d’art 
religieux et d’art mosan)
•	Reeks van vier lepels met de afbeeldin-

gen van respectievelijk O.-L.-Vrouw, Sint 
Barbara en Sint-Jacobus, messing, 19 cm 
hoog, 15de eeuw.

•	Twee lepels met de afbeeldingen van de 
apostelen Jacobus en Andreas, messing, 
13 cm hoog, 15de eeuw. (Europalia, cat. 541)

•	Beeld van de apostel Jacobus die recht-
staande een boek leest, afkomstig van de 
Luikse Sint-Jacobusabdij, Maaslandse stijl, 

albast, 50 cm hoog, ca 1350-1360.
•	Apostelbalk, met een afbeelding van 

Jacobus, eik, 225 x 35 cm, 1500-1550. 
(Europalia, cat. 323).

Le Grand Curtius, Musée du verre
•	Fragmenten van een glasraam met wapen-

schilden en een medaillon met Jacobus 
erin afgebeeld, glas in lood, 79 x 21 cm, 
1710.

Musée de la Vie wallonne
•	Beeldje van Jacobus, 18de eeuw, gepoly-

chromeerd hout, 20 cm hoog. (Europalia, 
cat. 404).

•	Kopergravure op velijn, Jacobus als 
Morendoder door Cornelis de Boudt, ve-
lijn, 10 x 7 cm, 17de eeuw. (Europalia, cat. 
479).

•	Kopergravure met een afbeelding van 
Jacobus als pelgrim, velijn, 18de eeuw, 11 x 
8 cm. (Europalia, cat. 481). 

Klooster van de Petites Soeurs des 
Pauvres (voormalig kartuizersklooster La 
Chartreuse)
•	 Fronton boven een deuromlijsting met 

in een medaillon een buste van Jacobus, 
stucwerk, 90 cm diameter, 1640-1660.

Klooster van de redemptoristen
•	Schilderij in de inkomgang met een afbeel-

ding van Jacobus als pelgrim, olieverf op 
paneel, 17de - 18de eeuw, 72 x 57 cm.

Klooster van de kanunnikessen van het 
Heilig Graf
•	Schilderij van de Slag bij Clavijo, met 

Sint-Jacobus te paard, 16de eeuw (Georges, 
pl. 190).

Prentenkabinet (Musée d’Art moderne et 
d’Art contemporain)
•	Tekening van Jacobus als pelgrim door 

Gérard Douffet (1594-1660), afkomstig uit 
de collectie van kanunnik Hamal, pen op 

Reliekdoosje afkomstig uit de Sint-Jakobsabdij 
te Luik (Luik, Musée d’Art Religieux et d’Art 
Mosan. Waarschijnlijk vervaardigd in León, 
voor 1056)
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papier, 19 x 11 cm. (Europalia, cat. 328)
•	Lithografie van de kapel van de Sint-

Jakobskerk te Luik, door F. Stroobant, 
papier, 22 x 30 cm. (Europalia, cat. 433).

•	Lithografie van de Sint-Jakobskerk te Luik, 
door L.J. Ghénau, papier, ca 1850, 21 x 14 
cm. (Europalia, cat. 434).

•	Gravure, Jacobus als pelgrim door 
Lambert Suavius, papier, ca 1650, 20 x 9 
cm. (Europalia, cat. 467).

Grand Séminaire
•	Fragmenten van het mausoleum van 

prins-bisschop Georges-Louis de Berghes 
(1724-1743), door beeldhouwer Guillaume 
Evrard, met afbeeldingen van enkele apos-
telen, waaronder Jacobus, in medaillons, 
wit marmer, 55 x 44 cm, 1741-1760.

Bejaardentehuis Valdor
•	Cilindermonstrans met o.a. een afbeelding 

van Jacobus, door Pierre de Fraisne le 
Vieux, zilver, 1622-1629, 80 cm hoog.

Universiteit, kunstcollectie
•	Schilderij met afbeelding van een pelgrim 

(Sint-Jacobus) in een landschap, afkomstig 
van de collectie Wittert, olie op paneel, 
27 x 21 cm, 16de eeuw. (Georges, pl. 78, 
Europalia, cat. 325).

•	Gravure van Jacobus als pelgrim door L. 
Suavius, ca 1560, 20 x 12 cm. (Europalia, 
cat. 468).

•	Gewassen pentekening van Jacobus als 
pelgrim, naar H. Goltzius, na 1589, papier, 
11 x 13 cm. (Europalia, cat. 327).

Universiteitsbibliotheek
•	Breviarium van een mannenklooster, af-

komstig van de verzameling Wittert, met 
een afbeelding van Jacobus, perkament, 24 
x 12 cm, 1482. (Europalia, cat. 525).

•	Getijdenboek, met een afbeelding van 
Jacobus, afkomstig van de verzameling 
Wittert, perkament, 20 x 15 cm. (Europalia, 
cat. 529).

Martin Kellens

Gewelf van de Sint-Jakobskerk, Luik
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ovEr hEt kind dat in dE bErgEn van oca door dE apostEl tot lEvEn wErd gEwEkt

In het jaar des Heren 1108 besloot een man uit Frankrijk te huwen, zoals 
het gebruikelijk was, in de hoop kinderen te krijgen. Hij leefde een hele tijd 
met zijn echtgenote samen, doch door zijn zondigheid bleef zijn kinderwens 
onvervuld. Daarover was hij diep bedroefd want hij wilde een erfgenaam. 
Hij besliste naar Sint-Jakob te pelgrimeren en tot hem persoonlijk te bid-
den om een zoon te krijgen. Hij aarzelde niet en bereikte snel het graf van 
de heilige. Daar knielde hij wenend en bad er uit de grond van zijn hart. 
Hij was overtuigd dat de apostel van God voor hem zou bekomen wat hij 
had gevraagd. Hij beëindigde zijn gebeden, nam afscheid van Sint-Jakob en 
keerde gaaf en gezond terug naar huis.
Drie dagen rustte hij uit, sprak een gebed en nam zijn vrouw tot zich. Uit 
die gemeenschap werd zij zwanger en baarde na negen maanden een zoon 
die hij vol vreugde de naam van de apostel gaf.
Het kind groeide voorspoedig op en als het vijftien jaar oud was begaf het 
zich met zijn vader en moeder op pelgrimstocht naar de zalige apostel. Ze 
bereikten in goede gezondheid het Oca-gebergte. Daar echter werd de jon-
gen zeer ziek en stierf. De ouders werden bijna waanzinnig van verdriet en 
als bezetenen vulden ze stad en land met hun geschrei. De moeder uitte haar 
smart het heftigst. Het was alsof ze van haar zinnen beroofd was. Ze riep 
Sint-Jakob met de volgende woorden aan: “Heilige Jakobus, die van God de 
macht kreeg mij een zoon te geven, geef hem mij nu terug. Geef hem terug, 
want dat kunt gij. Doet gij het echter niet dan beneem ik mezelf ter plaatse 
het leven of ik laat me levend met hem begraven.”
Veel mensen waren intussen bijeengekomen voor de begrafenis. Maar door 
Gods erbarmen en door de voorspraak van de heilige Jacobus ontwaakte de 
dode plots als uit een diepe slaap.
Voor zulk een wonder jubelden de aanwezigen en prezen God. De knaap, 
die weer tot leven gewekt was, vertelde aan allen hoe de zalige Jakobus zijn 
ziel, die van zijn lichaam gescheiden was  - van de vrijdag 9 uur tot de zater-
dagmiddag om 3 uur en dus reeds in de eeuwige rust verkeerde -  verwarmd 
had en ze met Gods toelating aan het lichaam had teruggeschonken. Dan, zo 

Santiago -  
De apostel 
en zijn mirakelen (3)

Een wonder van de heilige Jacobus opgetekend door paus Calixtus.
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sprak hij, heeft hij mij met zijn rechterarm ondersteund en van het doods-
bed weer opgericht. Hij heeft mij opgedragen om mij snel, samen met mijn 
ouders, weer op de jakobsweg te begeven. De jongen vertelde nog dat het  
hemelse leven veel mooier was dan het leven hier in dit ellendig bestaan. 
Ten slotte trok hij met zijn ouders naar het graf van Sint-Jakob.
En verder? Hij wijdde zich aan het eerbiedwaardige altaar van de heilige, aan 
wiens voorbede hij zijn nieuw leven te danken had.
Dit is door de Heer geschied en het is een wonder in onze ogen.
Dit is allemaal nieuw en men had nog nooit gehoord dat een dode een 
andere dode tot leven had gewekt. De zalige Martinus en Onze Heer Jezus 
hebben, als levenden, drie doden opgewekt. De zalige Jacobus heeft, als 
dode, een dode tot het leven terug geroepen. Tegen dit alles zal deze of 
gene zeggen: “Indien, zoals hier te lezen staat, de Heer Jezus en de zalige 
Martinus nooit na, maar vóór hun heengaan van deze aarde drie doden 
hebben opgewekt, zo is het bewezen dat geen dode, maar wel een levende 
een dode kan opwekken.”
Na dit argument komt men tot het volgende besluit: indien een dode niet in 
staat is een dode weer tot leven te wekken, maar dat enkel een levende dit 
kan doen, dan is de heilige Jacobus, evenals de Heer, waarachtig een levende 
en had hij, als levende, een dode opgewekt.
Daarmee staat vast dat iedere heilige, met Gods bijstand, vóór zijn dood en 
ook na zijn overlijden, een dode kan tot leven wekken. 
“Wie in mij gelooft”, zegt de Heer, “zal de werken doen die ik doe en zelfs nog 
grotere.” En op een andere plaats: “Alles is mogelijk voor hem die gelooft.”. 
Zo spreekt de Heer, die met de Vader en de heilige Geest leeft en heerst van 
eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

commEntaar

De aan het einde van dit verhaal geciteerde bijbelteksten zijn respectievelijk 
te vinden in Johannes, 14, 12 en Markus, 9, 23.
Dit mirakel gebeurde in de bergen van Oca. De tekst geeft geen nadere aan-
duiding van enig dorp in dit onherbergzame gebied. Volgens de gids in de 
Codex Calixtinus ligt het op de vijfde etappe van de camino, namelijk van 
Nájera naar Burgos. Dit traject legde men te paard af.1

Vincent de Beauvais nam dit mirakel op in  zijn Speculum Historiale. De 
Legenda aurea vermeldt het niet.
Een dode weer tot leven wekken is een van de meest voorkomende mirakelen 
in de hagiografische literatuur van de middeleeuwen. De oudste vermeldin-
gen van dergelijke wonderdaden zijn reeds terug te vinden in de bijbel. In het 

1  Jeanne VIELLIARD, Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle., 
Mâcon, 1969, (4e4 uitg.), p. 5;  Marie DE MENACA, Histoire de saint Jacques et 
de ses miracles au moyen-âge (Viiième-Xiième siècles), Nantes, 1987, p. 308.
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Oude Testament wordt verhaald 
hoe de profeet Elias de zoon van de 
weduwe van Sarepta tot het leven 
liet terugkeren (1 Koningen, 17, 17-
24). De profeet Eliseus verrichte 
eenzelfde wonder wanneer hij de 
zoon van de Soenamitische vrouw 
weer tot leven wekte (2 Koningen, 
4, 18-37). In het Nieuwe Testament 
is het Christus zelf die de bekende 
drie wonderen bewerkstelligde: de 
opwekking van het dochtertje van 
Jaïrus (Mattheus, 9, 18-19, 23-31; 
Markus, 5, 22-24, 30-43; Lukas, 
8, 41-42, 49-50), van de jongeling 
van Naïm (Lukas, 7, 11-17) en van 
Lazarus van Bethanië (Johannes, 
11, 1-46). De apostel Petrus liet 
in Joppe Tabitha tot het leven te-
rugkeren (Handelingen, 9, 36-43) 
en Paulus maakte de jonge man 
Eutychus die uit het raam van de 
derde verdieping was gevallen weer 

levend (Handelingen, 20, 7-12). Verder staat in talrijke heiligenlevens te 
lezen hoe zij door hun gebed doden tot het leven terugbrachten.2

In het hier behandelde mirakel wordt de heilige Martinus van Tours († 397)  
expliciet genoemd en vergeleken met Christus daar zij beiden, tijdens hun 
leven, drie personen uit de dood opwekten (afb. 1). De auteur van het mira-
kelverhaal in Oca kan een toon van lichte rivaliteit niet geheel onderdruk-
ken. In zijn ogen is Jacobus blijkbaar sterker dan Martinus, gezien hij, dood 
zijnde, een dode heeft opgewekt. De argumentatie die hij gebruikt leidt tot 
één besluit: Jacobus is “in de tijd” overleden maar in de eeuwigheid blijft 
hij leven in God.3
Waarom hier Martinus ten tonele wordt gevoerd is het gevolg van een 
zekere concurrentie die in de verering van beide heiligen tot uiting kwam.4 

2  Slechts enkele voorbeelden worden hier opgesomd: de heiligen Bernardinus 
van Siena, Ewald, Fridolin, Domingo de la Calzada, Juan de Ortega, Nikolaas, 
Noitburga, Severinus van Keulen, Stanislas van Krakau.

3  Juan ATIENZA, Leyendas del Camino de Santiago. La ruta Jacobea a través de 
sus ritos, mitos y leyendas, Madrid, 2004 (7de uitg.). p. 239-241.

4  Klaus HERBERS, “The miracles of  St. James”, in The Codex Calixtinus and the 
Shrine of St.James, (John WILLIAMS en Alison STONES ed. ), (Jakobus-Studien, 
3), Tübingen, 1992, p. 18-19. zie ook André MOISAN, Le livre de Saint-Jacques 

Sint Maarten wekt een dood kind tot leven. Detail 
van een kazuifelkruis. Zijdeborduurwerk. Zuidelijke 
Nederlanden, circa 1430-1435. New York, Verzameling 
Robert Lehmann.



De Pelgrim 27

De biografie van de heilige bisschop van 
Tours, nog tijdens diens leven opge-
steld door  zijn leerling Sulpicius Severus 
kende een enorme verspreiding. Vooral 
door zijn vele wonderen groeide de po-
pulariteit van Martinus in geheel West-
Europa en ook in Spanje.5 
Na de ontdekking van het apostelgraf 
omstreeks 813 verdrong Jacobus spoedig 
Martinus van de eerste plaats. Deze bleef 
evenwel een van de belangrijkste heiligen 
op de weg naar Santiago de Compostela. 
De gids in de Codex Calixtinus wijdt een 
ruime paragraaf aan het graf van de hei-
lige van Tours en zijn basiliek aldaar en 
beveelt de pelgrim warm aan dit heilig-
dom te bezoeken. 6

Dit derde mirakel bevat nog een zinsnede 
die om enige uitleg vraagt. De auteur 
zegt: “Dit is allemaal nieuw en men had 
nog nooit gehoord dat een dode een an-
dere dode tot leven had gewekt.” Jacobus 
was evenwel niet de enige noch de eerste 
die dergelijk wonder tot stand bracht. De 
geliefde heilige van de Rioja, San Millán 
de la Cogolla († 574)  verrichtte tijdens 
zijn leven vele mirakelen en ook na zijn dood bleef hij mensen helpen die in 
nood verkeerden. Braulio, de heilige bisschop van Zaragoza († 652) schreef 
zijn biografie of Vita. Daarin vertelt hij dat, kort na het overlijden van 
Millán, een echtpaar, met hun ziek vierjarig dochtertje, de genezing van het 
kind bij het graf van de heilige kwamen afsmeken. Groot was hun verdriet 
toen het kind onderweg stierf. De ouders legden het lijkje bij het altaar en 
trokken zich terug om te bidden. Na drie uren gingen ze kijken en zagen 

ou Codex Calixtinus de Compostelle, (Nouvelle bibliothèque du moyen-âge, 
21), Genève, 1992, p. 74, noot 3. Deze auteur vermeldt op p. 140-142  nog een 
mirakel van Sint-Jakob, in 1164 geschied in Saint-Flour (Auvergne). De zoon 
van een pelgrim wordt weer tot leven gewekt. Het verhaal is door Arnauld du 
Mont, monnik uit Ripoll, toegevoegd aan de kopie die hij  in 1173 van de Codex 
Calixtinus maakte. Op dit mirakel wordt later nog ingegaan.

5  Dieter von der NAHMER, “Martinus von Tours”, in Lexikon des Mittelalters, dl. 
VI, München-Zürich, 1993, kolom 344-345.

6  Jeanne VIELLIARD, (zie noot 1), p. 61.

Afb. 2 – Een meisje door San Millán tot leven ge-
wekt. Detail van het reliekkistje van San Millán. 
Ivoor met ingelegd git voor de ogen. Meester 
Engelram, circa 1060-1080. San Millán de la Cogolla 
(klooster van Yuso).
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Afb. 3 – Een verdronken meisje is door Maria weer levend geworden. Miniatuur uit 
de Cantigas de Santa Maria van koning Alfons X, de Wijze. Cantiga 133, voor 1284. 
El Escorial, Bibliotheek, (codex T.I.1).
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dat het meisje levend en wel zat te spelen met de altaardwalen.7 (Afb. 2) De 
auteur van het mirakelenboek in de Codex Calixtinus was duidelijk niet 
vertrouwd met de Spaanse hagiografische literatuur.
Volledigheidshalve moet hier nog verwezen worden naar de mirakelen van 
de heilige Maagd die vele malen doden terug tot leven wekte. De verhalen 
zijn te lezen in de Cantigas de Santa Maria. Koning Alfons X, de Wijze († 
1284) liet 450 gezangen optekenen. Daarvan zijn er 23 die Maria loven omdat 
ze een dode het leven terugschonk 8 (Afb. 3)
Volledigheidshalve moet aan de commentaar nog worden toegevoegd dat dit 
mirakelverhaal, met een paar kleine varianten, is opgetekend in een (voor-
lopig niet gedateerde) codex, bewaard in het archief van de kathedraal van 
Santo Domingo de la Calzada. Daarin staat te lezen dat de moeder aan de 
toegestroomde dorpelingen verbood haar zoon te begraven.
Weer tot leven gewekt, betreurde de knaap dat hij uit de dood was terug-
gekeerd. Immers hij kwam van de hemelse glorie terug naar het verdriet 
en de smart van dit leven, van de gelukzaligheid naar het geweld, van het 
gezelschap van de engelen naar het samenleven met slechte mensen, enzo-
voort. De beschouwingen die de twaalfde-eeuwse auteur op het verhaal laat 
volgen, ontbreken hier. 9

Mireille Madou

7  Juan B. OLARTE, España en ciernes o La Vida de San Millán, León, 1998, p. 
148. Dit tafereel is voorgesteld op een van de ivoren plaatjes die het elfde-eeuw-
se schrijn van de heilige sierden. Joaquín PEÑA, Los Marfiles de San Millán de 
la Cogolla, Logroño, 1978, p. 118-119.

8  José FIGUEIRA VALVERDE,  “Las cantigas de Santa María”, in Monumentos 
históricos de la música española, Madrid, 1979, p. 53-103; zie vooral p. 63.

9  “Colección de milagros de Santiago en un códice del archivo de la catedral 
de Santo Domingo de la Calzada”. In Peregrino, nr. 31-32, 1993, p. 22. (Tomás 
RAMIREZ vertaalde de tekst van het Latijn in het Spaans).
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Over de camino is veel geschreven en verteld. Bij mijn opzoekwerk ontdekte 
ik dat veel vrouwen deze tocht maken, veel verder kwam ik niet. Reden ge-
noeg om de rol van de vrouwen op de hedendaagse camino in het daglicht 
te plaatsen. Dit verhaal is opgebouwd aan de hand van onze ontmoetingen 
met beroemde en minder beroemde vrouwen tijdens onze pelgrimstocht 
naar Santiago.
Op 7 april 2009 halen we in de St.-Jakobsparochie in Kapellen onze eerste 
stempel. Zuster Andrea, de pastor van de parochie, regelt een mooi moment 
van afscheid. Zij is één van de vele vrouwen die met hart en ziel de camino 
leefbaar houdt. 
De weergoden testen ons doorzettingsvermogen bij de start. Voor we in 
Wilrijk zijn ben ik bijna tegen een openzwaaiend autoportier gereden en 
door de harde wind van de weg geblazen. Welkom in de wereld van de 
fietser! Mijn schoonouders zijn de eerste engelen van de camino die we te-
genkomen. We worden door Denise onthaald op warme koffie en door Leo 
met verhalen over hoeveel regen en wind zij wel gehad hebben! Wanneer de 
regen iets minder hard lijkt, vertrekken we definitief richting Spanje. 
Het kost ons drie dagen om tot aan de Franse grens te rijden. Zowel de weg, 
de omgeving als het weer worden steeds beter. Ons dagritme krijgt stil-
aan vorm: opstaan, tentje wat laten drogen, inpakken en wegwezen. Koffie 
drinken, fietsen, iets bezichtigen, boodschappen doen, fietsen, picknicken, 
fietsen, slaapplaatsje zoeken, koken, uitgeput in bed! 

doorhEEn FrankriJk

Onze aankomst in Châlons-en-Champagne voelt als een nieuw vertrek, hier 
pikken we immers de “officiële” “Chemin de St.-Jacques” op. In deze stad 
ontmoeten we de eerste beroemde vrouw op onze weg. Wie anders dan de 
in Frankrijk zo vereerde Jeanne d’Arc. Ze heeft er een gedenkplaat en een 
standbeeld. Maar de belangrijkste plaats ligt even buiten de stad. We hou-
den halt in Lettree en kamperen op een prachtige boerderij bij Monique. 
Prompt nodigt ze ons uit voor de mis van paasmaandag. We zijn beiden niet 
zo’n kerklopers en aarzelen eerst. Dan vertelt ze ons dat het in het kerkje 
van Jeanne d’Arc is en dat dit slechts eenmaal per jaar gebeurt. Het is haar 
initiatief. Dit kunnen we niet weigeren, dus we gaan. Hier kreeg Jeanne d’Arc 
de sleutels van de stad Châlons overhandigd van de Engelsen, zonder een 

Vrouwen op de camino
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gevecht te moeten leve-
ren. Deze mysterieuze 
vrouw, geëerd, verket-
terd en tenslotte heilig 
verklaard, is een steeds 
weerkerende verschij-
ning op onze tocht. In 
elke kerk vinden we een 
beeld van haar. Het ene 
al heroïscher dan het 
andere. 
De camino is een weg 
van ontmoetingen en 
ontboezemingen. Dat 
ontdekken we voor de 
eerste keer in Troyes, 
wanneer we voor de 
kathedraal onze fietsen 
losmaken. Twee oude-
re mensen staan wat te 
draaien en te treuzelen. We knikken hen vriendelijk goedendag en dat is 
voldoende om Valère uit z’n tent te lokken. Op vijf minuten tijd kennen we 
zijn passie voor de camino, zijn verdriet om z’n overleden vrouw, de reden 
dat hij nu niet meer kan …. “Mijn hart, Ils, het hart wil niet meer mee”. Zo’n 
ontmoetingen worden een deel van onze camino.
Troyes heeft een prachtige kathedraal en een geweldige vrouw: Jacqueline. 
Ze schrobt en boent dat het een lieve lust is. Helemaal alleen en enkel voor 
de glorie Gods onderhoudt ze dit immense Huis. Voor mij vertegenwoordigt 
ze de duizenden vrouwen die als echte gastvrouwen zorg dragen voor de 
kerken, deuren openen, uitleg geven, sigarettenpeuken oprapen, bloemstuk-
ken maken, koper doen glimmen, tabernakels afstoffen, pelgrims ontvangen 
en ja, zelfs renovatiewerken uitvoeren.
De weg leidt ons verder en brengt een duurzame verandering in ons leven. 
Klimmend en heerlijk dalend tussen de wijngaarden, genietend van het 
landschap, dringt het besef van de arbeid van deze boeren tot ons door. 
Met respect, genot en heerlijke herinneringen zal ons volgende glas chablis 
gevuld zijn, en daarna elk ander glas rioja, bordeaux of cava. Samen met het 
besef van vrijheid, ons nog meer duidelijk gemaakt door de uitspraak van 
een Franse dame bij het zien van onze fietsen: “Mais, vous avez tout avec 
vous!”. Onze fietsen worden, neen zijn onze “thuis”. 
De wind teistert ons wanneer we koers zetten naar Vézelay. Het wordt een 
korte dagtrip van 50 km en een lang en intens bezoek aan de stad. Tussen 
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al de drukte ontwaar ik een jonge zuster, in een blauw habijt. Ze loopt met 
fikse pas de steile helling op en ik besluit haar aan te spreken. Soeur Johanna-
Marie geeft me in een oogwenk boeiende informatie over haar kloosterorde 
(Fraternité monastique de Jérusalem), de basiliek van Maria Magdalena en 
de historie van Vézelay. Tegelijkertijd nodigt ze ons uit voor de vespers. De 
sfeer, de energie en de spiritualiteit die in en rond deze plaats hangen zijn 
niet te verwoorden. 
Na de tweede wereldoorlog besloten de geallieerden een lange optocht te 
maken, voor de vrede. Uit alle landen droegen mensen een houten kruis aan. 
Duitse gevangenen, in een kamp vlakbij Vézelay hoorden over dit initiatief. 
Zij vroegen of ze mochten deelnemen aan deze optocht. Hun kruis prijkt 
nu in de kerk, voorzien van de naam van elke gevangene die het droeg. We 
zijn te zeer onder de indruk om er foto’s van te nemen. 
Als je samen op fietstocht bent, is het erg belangrijk je eigen ritme te zoeken. 
Mijn pelgrimsmaatje ontwikkelt zijn eigen systeem om op de top van elke 
helling niet te lang te moeten wachten. Hij ontpopt zich als “vuilnisman” van 
de camino. De hele reis raapt hij zwerfafval op om het later in een vuilbak te 
deponeren. Moeders van deze wereld, wees u bewust van wat afval met onze 
planeet doet! Maak uw kinderen bewust en leer hen op een verantwoorde 
wijze hiermee om te gaan! 
Bij onze aankomst in Nevers zetten we ons neer in de kathedraal van Saint-
Cyr et Sainte-Juliette en worden er onthaald op de fugue in ré majeur van 
Bach, begeleid door het zonlicht dat via de prachtige moderne glasramen 
binnenvalt. Aan het majestueuze orgel ontmoet ik Alice, pelgrim en leerling-
orgeliste. Niet alleen het onderhoud en de bloemen hebben we te danken 
aan de vrouwen, nu ook deze prachtige muziek. 
De kathedraal is opgedragen aan Sainte-Juliette, een van de weinige heiligen 
die haar rol als moeder en haar status van heilige mag combineren. In Nevers 
ligt ook Bernadette van Lourdes te rusten, alhoewel ze misschien gehoopt 
had op meer rust! Hoe moet het aanvoelen om na je dood nog eeuwen en 
eeuwen te kijk te liggen? 
De Sint-Jakobsbeelden zijn een rode draad op onze route, van verweerde 
eeuwenoude beelden tot moderne uitvoeringen. Nog indrukwekkender zijn 
de pelgrimsbeelden die we langs de weg ontwaren. Als geen ander geven zij 
de diversiteit op de camino weer. Jammer dat ik zo hard moet zoeken naar 
vrouwenbeelden! 
Met veel plezier ontmoet ik in Chartres een grote dame van de Franse lite-
ratuur, George Sand. Met één citaat uit haar biografie kan ik de rol van de 
vrouwen op de camino in beeld brengen: “ De opvoeding zal gelijk worden 
aan die van mannen maar het is het hart van de vrouw dat de haven zal 
blijven. Van liefde, van toewijding, van geduld en barmhartigheid…het is de 
vrouw die, te midden van grove hartstochten, de christelijke geest van liefda-
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digheid zal moeten redden.” (uit George Sand, een leven in rebellie en liefde)
In Neuvy Saint Sépulcre gaan we alweer naar de mis. Worden we er niet 
heilig van, het is zeker goed voor onze taalkennis én om de plaatselijke be-
volking beter te leren kennen. De kerk is hier nog ontmoetingsplaats voor 
familie en vrienden. 
Wie lopen we in Uzerche tegen het lijf? Niemand minder dan Simone de 
Beauvoir, schrijfster, filosofe en boegbeeld van het moderne feminisme. 
Filosofe, vrijdenkster en existentialiste, maar ook pelgrim. In volle oorlogs-
tijd fietste zij samen met Sartre grote stukken van de “route de St.- Jacques”. 
Het huis van haar grootouders ligt hier vlakbij en één van haar eerste romans 
speelt zich hier af. Zelf kwam ze hier vaak om te wandelen en te werken. 
Ze past perfect in het allegaartje van pelgrims. Sinds het vroegste begin 
is de camino immers een plaats geweest waar vrijheid van meningsuiting 
bovenaan de agenda stond. Alle kerken en heilige huisjes ten spijt, kwam 
menig pelgrim in Santiago aan met het besef dat vrijheid het hoogste goed 
is. Bevrijd van alle dogma’s en regels van de Kerk. Dat is wat de camino aan 
ons geeft, het intense besef dat de wereld aan je voeten ligt! 
Bij het bezoek van Rocamadour moet ik denken aan de fameuze passage uit 
het Johannesevangelie: Kort voor Pesach, het joodse paasfeest, reisde Jezus 
naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, 
schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte 
een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en 
runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels 
omver en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt 
van het huis van mijn Vader! (Johannes 2:13-16) Er is in heel het stadje geen 
plaatsje is te vinden waar een pelgrim zich te ruste kan zetten, tot inkeer kan 
komen, genieten van de stilte van een kerk. Gelukkig vonden we dit wel in 
L’Hospitalet, een traditionele stopplaats voor de pelgrims. 
De pelgrimszegen van Vézelay lijkt uitgewerkt. Het weer wordt slechter, 
met een temperatuursverschil van 15° en een flinke regenbui arriveren we 
kletsnat in Auvillar. Helaas er is geen plaats meer in de herberg. Met grote 
dankbaarheid nemen we in het toeristisch bureau het aanbod van Jacqueline 
aan. We mogen in haar schuur ons tentje opzetten! Alweer een engel. 
De volgende dag blijft het gieten en gaan we voor het eerst in drie weken 
binnen slapen. De herberg van Lectoure geeft ons een warm welkom, een 
maaltijd en een bed. Dank u Sylvie, een Française uit Rome die graag twee 
weken vakantie in dienst van de pelgrims stelt. Opnieuw een engel. 

spanJE

De besneeuwde toppen van de Pyreneeën komen in zicht.. De bergen dan-
ken hun naam aan de legende van Pyrene. Haar vader was woest op haar, 
omwille van haar liefde voor Hercules en zij ging op de vlucht. Hercules ging 
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haar achterna en vond haar verscheurde lichaam in de bergen. Ter herin-
nering aan haar lijden kregen de bergen de naam Pyreneeën.
We ontmoeten er Francine, één van de vele vrouwen die de tocht alleen aan-
vatten. Zij is simpelweg thuis vertrokken, omdat ze het “al zolang wou doen”. 
1 mei, 24 dagen na ons vertrek, staan we in Saint-.Jean-Pied-de-Port. We 
genieten van onze eerste rustdag, tijd om onze afwas, onze kleren en onszelf 
eens een grondige wasbeurt te geven. De vier uur durende klim naar de top van 
de Ibañeta is heerlijk, op de top zitten we in de wolken, letterlijk en figuurlijk. 
Vanaf het klooster van Roncesvalles, traditionele vertrekplaats voor Spaanse 
pelgrims, rijden we Spanje binnen in een heerlijke afdaling en onder een 
stralende hemel.
Spanje geeft ons een cultuurschok. Het weer is anders, de mensen zijn an-
ders, de wegen zijn anders, het landschap is anders, de pelgrims zijn anders. 
De camino is werkelijk de nationale trots en wordt sterk gepromoot. Om het 
met de woorden van een Nederlandse pelgrim te zeggen: “ in Spanje kan een 
blind konijn achterstevoren lopen, dan vindt hij nog de weg”. 
Vanaf nu wordt het haast onmogelijk om een andere weg te volgen. Boeren, 
bakkers, huisvrouwen spreken je aan en wijzen je onmiddellijk de juiste 
richting. In de ermita de Eunate nemen we tijd voor rust en meditatie. De 
kapel, opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw is een parel op de route! Verder 
op de dag, in Irache, belooft de gids ons een waterfontein én een wijnfontein! 
Helaas we arriveren te laat, de wijnfontein is leeg. Gelukkig is er onbeperkt 
water! Het belang van water dringt bij ons steeds dieper door. Wie water 
heeft, heeft het leven. 
Opnieuw is het tijd voor een bijzondere vrouw. Midden in een afdaling 
naar de stad Logroño roept María ons een halt toe. María geeft stempels 
en verkoopt frisdrank, een heuse job doorgegeven van moeder op dochter. 
Dag in dag uit neemt ze plaats achter haar tafeltje om pelgrims te dienen. 
Ze ziet de hele wereld passeren en kent alle “truken van de foor”. María is 
wereldberoemd op de camino. ‘s Avonds vinden we een mooie foto van haar 
in de albergue van Nájera. 
Elke ochtend trakteren we onszelf op heerlijke koffie. Vaak krijgen we hem 
geserveerd door vrouwen die, naast hun huishoudelijk werk, een kleine bar/
winkel uitbaten. Dit keer echter brengt de bazin van een viersterrenhotel in 
eigen persoon onze dagelijkse dosis cafeïne. We genieten in opperste luxe 
op het terras, zon in de rug, zicht op de prachtig besneeuwde top van de 
“San Lorenzo” en de Riojawijngaarden. Dag na dag zullen we de sneeuw zien 
smelten op de bergtop.
De kerken worden nu extravaganter, met geschilderde muren, bladgoud en 
overladen tabernakels. De versieringen zijn oogverblindend, voor mij zelfs 
oogvervuilend. Langs de buitenkant echter bieden ze een uniek zicht, al-
lemaal versierd met twee, drie of vier ooievaarsnesten! 
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Een bezoek aan de begraafplaats van San Juan de Ortega mag je niet missen. 
Voor architecten een hoogstandje, voor Françoise een welkome schaduw-
plaats. Zij wandelt jaarlijks een tiental dagen op de camino, goed wetend dat 
ze blaren zal krijgen en zal afzien. Toch keert ze nu al voor de vierde keer 
terug. Ze hoopt volgend jaar Santiago te bereiken. 
San Juan de Ortega was één van de belangrijkste bouwheren op de middel-
eeuwse camino. Samen met de koninginnen van Navarra bouwde hij wegen, 
bruggen en kloosters. De brug in Puente La Reina, gebouwd in opdracht van 
Doña Mayer is daar een mooi voorbeeld van.

ontmoEtingEn En aankomst

Vanaf hier volgt een tijd van ontmoetingen met bijzondere mensen die ik 
hier graag een plaats wil geven. Calu en Sonja, twee Colombiaanse vrouwen 
worden onze “caminofamilie”. We zagen Calu en Sonja voor het eerst bij de 
wijnfontein van Irache, daarna op de stempelplaats bij María, we gingen 
samen naar de pelgrimszegen in Burgos en liepen elkaar opnieuw tegen 
het lijf in de albergue van de benedictijnenzusters in Sahagun. Vanaf dan 
fietsen we geregeld samen. We vinden elkaar terug bij de Engelse herberg in 
een ander dorpje, kamperen in het portaal van de kerk in Cebreiro, fietsen 
samen naar de Cruz de Ferro, om tenslotte samen te eindigen in Santiago de 
Compostela. Nooit maakten we vooraf afspraken, tot op het laatste moment 
wisselden we geen telefoonnummers of e-mails uit. Gewoon het vertrouwen 
dat we elkaar op de juiste plaats, op het juiste moment weer zouden tegen-
komen. Twee bijzonder moedige en fijne vrouwen, altijd in de weer om zich 
in te zetten voor minderbedeelden! 
En dan is er Ingrid, de Vlaamse kunstenares, die me onmiddellijk in vertrou-
wen neemt over haar motivatie voor deze tocht. Te voet vanaf het klooster 
van Roncesvalles wandelt ze de weg, haar weg om op een serene manier haar 
relatie met haar zoon en haar positie in haar gezin te overdenken. 
Verder nog de drie meisjes, Kristin, Lydia en Yung en de twee Italianen. Voor 
een avond nemen ze ons op in hun caminofamilie. We delen eten en drinken 
en voeren filosofische gesprekken tot laat in de avond. 
Dan is er nog Donaciëlla, die ons zo gastvrij ontvangt in Gondomar. Of 
Edith, op de Cruz de Ferro. Die hier haar steentje achterlaat met de intentie 
om voor zichzelf en haar schoonzus een moeilijke tijd achter zich te laten. 
Kort of lang, elke ontmoeting is zo bijzonder . Het is hier ook het goede 
moment om al die mensen te bedanken voor de lessen en de liefde die we 
van hen kregen. 
Cruz de Ferro is een belangrijke plaats voor elke pelgrim. Eeuwenlang laten 
mensen hier een steen achter als symbool voor datgene wat ze letterlijk en 
figuurlijk in hun leven willen achterlaten. Ook wij nemen hier tijd om een 
stukje ballast achter te laten. 
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Na de prachtige, koude, mistige ochtend in Cebreiro nemen we de 12 km 
lange afdaling om Galicië binnen te rijden. In Villafranca trekt een andere 
dame onze aandacht, we ontmoetten haar al in verschillende kerken. Ze 
draagt haar beide borsten op een schoteltje en lijkt ze aan te bieden aan 
eenieder die passeert. In de kerk van Villafranca leer ik haar beter kennen, 
de heilige Augusta. Een Romeinse veldheer werd verliefd op dit jonge meisje, 
zij bedankte hem echter vriendelijk voor de eer. Razend als hij was door deze 
afwijzing, liet hij haar gevangen nemen en hakte haar borsten af. Sindsdien 
wordt ze erkend als patroonheilige van vrouwen die het gevecht met borst-
kanker aangaan. Vrouwen komen bij haar om te bidden voor genezing of 
om het noodlot te snel af te zijn.
Santiago komt nu erg dichtbij, maar we moeten dat ticketje naar de hemel 
echt wel verdienen! De laatste kilometers naar ons doel krijgen we nijdige 
klimmetjes, een fikse wind en zelfs wat regen voor onze wielen. 
Op de 37e dag na 2630 kilometer arriveren we bij de kathedraal van Santiago 
de Compostela! Maar dit is niet ons einddoel, Finisterre, het echte eindpunt 
van de sterrenweg wacht op ons.
Door opnieuw zo’n “toevallige” ontmoeting met Anita kunnen we op zondag 
genieten van een meditatiedag bij Donatiëlla in Gondomar, zo’n 200 km ten 
zuiden van Santiago de Compostela. We gaan er met de trein naartoe en pik-
ken de camino Portuguese op, om zo naar Finistere te rijden. De Portugese 
weg leidt ons over een oude Romeinse heirbaan. 
In Pontevedra staat het sanctuaria van de heilige Peregrina. Een prachtige 
kapel gewijd aan de beschermheilige van de pelgrims. En dan wacht daar… 
el fin del mundo. Het einde van de wereld volgens de Romeinen. Het is een 
rituele plaats waar pelgrims hun schoenen verbranden, hun schelp in zee 
gooien, naar de zonsondergang kijken en de balans opmaken van hun tocht. 
De echte beloning voor onze aankomst ervaren wij echter een dagje later, 
wanneer we aan de vuurtoren van Punto Louro onze tent opslaan. In alle 
rust, ver weg van toeristen en pelgrims genieten we daar van een prachtige 
zonsondergang. In de baai dansen zeven dolfijnen op de golven alsof ze ons 
proficiat komen wensen. De sterren stralen aan de hemel en de nacht brengt 
ons echte rust. 
Terug in Santiago de Compostela wacht ons de kers op de taart. Ellen, pel-
grim en operadiva, trakteert ons op een Ave Maria. Ik kan hier onmogelijk 
beschrijven hoe mooi en emotioneel dit is! En alsof de goden ons nog niet 
genoeg geschonken hebben, wordt het beroemde wierookvat aangesto-
ken. Het slingert boven onze hoofden tot in de nok van de kathedraal. 
Bewierookt, gezegend en voorzien van twee tickets to heaven begint hier 
onze camino voor het leven. Voor alle pelgrims op de weg en in het bijzonder 
voor de vele sterke en onmisbare vrouwen … Buén camino. 

Ils Van den Weygaert



De Pelgrim 37

Pelgrims van vlees en bloed

Het idee kwam van Gabriël 
Dujardin: waarom zou KWB 
Oostkamp niet eens op bedevaart 
trekken naar Santiago? Hij woon-
de her en der voordrachten bij 
van oud-pelgrims, las hun reis-
verslagen en verzamelde overal 
informatie. Uiteindelijk schreven 
25 leden zich in voor een tocht 
die zou duren van 4 tot 13 juli. 
De heenreis ging met de trein tot 
in Zuid-Frankrijk en vandaar per 
autocar. Er waren acht stapdagen 
ingelast waarop in totaal onge-
veer 165 km werd afgelegd.
De eerste stapdag was de over-
steek van de Pyreneeën. Die ver-
liep wat in mineur want er hing 
een dikke mist. Toch lieten de stapdagen een onvergetelijke indruk na. Soms 
kon men de stilte horen. De eentonigheid van de voettocht werd doorbroken 
door gesprekken, door oases van rust in de schaduw, een standje van een 
fruitverkoper of aan de waterkraantjes in de dorpjes. Het meest ontroerend 
moment op de stapdagen was het bekende Cruz de Ferro. De grote KWB-
KAV steen werd door de oudste en de jongste (resp. 73 en 53 jaar) aan het 
kruis neergelegd. Tijdens de internationale pelgrimsmis in Santiago moch-
ten twee van de deelnemrs in het Nederlands een tekst voorlezen.
Gabriël besluit: een reis naar het graf van Sint-Jakob is een enige belevenis 
op velerlei gebied: zowel fysiek als mentaal, zowel individueel als in groep. 
Het is een ervaring die grensverleggend werkt.

Dirk Aerts

Ieder draagt zijn 
steentje bij!
KWB Oostkamp op bedevaart naar Santiago



38 De Pelgrim

Wij hadden ons nog maar net geïnstalleerd in het hospitalerokamertje of 
we hoorden een droge, hese stem roepen vanop de binnenplaats van de 
pelgrimsherberg: “¡Hola hospitaleros! Waar zijn jullie ?”
Het was Carlos, een krasse oude knar van 77 lentes en anderhalve meter 
groot, die honderd meter verderop woont.We kennen hem al verschillende 
jaren. Hij komt ons regelmatig bevoorraden met verse groenten en fruit. 
Nu bracht hij een grote krop sla mét slak, vier reuzentomaten, twee rode 
paprika’s, een courgette en enkele uien. Die slak op de sla is volgens hem het 
ultieme bewijs dat zijn veldvruchten van de beste biologische kwaliteit zijn, 
in zijn tuin worden er immers geen chemische producten gebruikt!  We zien 
hem echter wel in staat om die slak zelf op de sla te zetten…Het weerzien 
met onze goede vriend was warm en hartelijk maar toch merkten we dat 
Carlos niet in zijn gewone doen was: zijn lach klonk een beetje geforceerd 
en in zijn grijze ogen schuilde er tristesse en dat waren we bij hem niet ge-
woon. “Ik moet dringend weg, want ik ga op ziekenbezoek. Twee van mijn 

DOS AMIGOS

Hospital de Órbigo
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beste vrienden, twee broers, zijn zwaar ziek en om half drie komt de dokter. 
Ik moet daar zeker bij zijn om te helpen want ze hebben niemand anders 
waarop ze kunnen rekenen. ¡Adiós, hasta luego!”
Omdat onze missie eerst de dag daarop een aanvang zou nemen, hadden 
wij nog de gelegenheid om een toertje te maken door het mooie dorp van 
Hospital de Órbigo. Eerst gingen we enkele vrienden begroeten en daarna 
bewonderden we voor de zoveelste keer de fantastische antieke brug. De 
ooievaarsnesten op de kerk waren nog groter geworden, maar ze waren leeg. 
Omdat de vaste bewoners de winters hier veel te koud vinden waren ze al 
naar Afrika vertrokken. De onderhuurders van het grote nest daarentegen, 
de families mees, mus en roodborst waren nog actief aanwezig.
De volgende ochtend, een zondag, namen we afscheid van Rafa, de vorige 
hospitalero, en we begonnen aan onze twee weken vrijwilligerswerk. Toen 
ik bezig was met enkele volle zakken  wegwerpcultuur in een container te 
gooien, passeerden er haastig tientallen mensen. Ze waren op weg naar de 
zondagse hoogmis. Ook Carlos was erbij, fris geschoren en in zijn zondags 
kostuum. Hij zag er maar bedrukt uit: “Het gaat slecht met mijn vrienden, 
ze hebben hoge koorts en hoesten onophoudelijk! De dokter zegt dat het 
griep is en dat we moeten afwachten. Ik blijf echter niet bij de pakken zitten 
en ga naar de mis om voor ze te bidden, daarna ga ik een kaars aansteken 
in de kapel van San Antón, misschien kan die er nog iets aan doen, want 
onze jongens gaan er lelijk op achteruit!” Hij mompelde nog iets van: “Veel 
te jong…Niet eerlijk!” en werd meegenomen door de aanzwellende stroom 
kerkgangers.
Die namiddag werd het bijzonder druk in de herberg. Veel pelgrims wilden 
blijkbaar vroeg binnenlopen om nog iets aan hun zondag te hebben en 
voor we het goed en wel beseften was het zes uur en hadden we onze 65ste 
gast ingeschreven. Niettegenstaande het vele werk moest ik toch geregeld 
terugdenken aan die twee kameraden van Carlos. Zouden ze misschien die 
gemene Mexicaanse griep hebben, die al zoveel slachtoffers maakte? 
Toen we de volgende dag rond elf uur onze dagelijkse koffie gingen drinken 
in het dorp, zagen we Carlos lopen met een hark op de schouder. Hij was 
op weg naar zijn moestuin aan de overkant van de rivier en zag eruit als een 
gebroken man, hij leek nog een stuk kleiner dan gewoonlijk. Toen ik hem 
vroeg hoe het met de patiënten gesteld was snikte hij: “¡Mal, mal, mal!” Hij 
veegde een traan weg en liep verder de brug op.
We spraken met de cafébazin over die arme zieke vrienden van Carlos, maar 
ze antwoordde nogal koeltjes: “Ja, de griep is wel erg vroeg en hevig dit jaar, 
maar Carlos trekt zich ook het lot van heel de wereld aan! Met iedereen 
die problemen of zorgen heeft, heeft ie medelijden. Een goede jongen, die 
Carlos, maar wat overgevoelig!” 
De volgende twee dagen zagen we onze vriend niet en gingen volledig op in 
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ons werk.We gaven onze herberg een grote beurt en begonnen systematisch 
alle onderlakens en kussenslopen te wassen. De donderdag erop, rond het 
middaguur, toen we op straat een praatje maakten met één van de buren, 
zagen we Carlos van ver aankomen. Hij wuifde en lachte, het was ons direct 
duidelijk dat de zieke broertjes aan de beterhand waren. “Sinds gisteren is 
de koorts beginnen zakken, ze komen nu al recht en kunnen al een beetje 
eten. Daarom ben ik brood, melk en fruit voor ze gaan halen. Dat zal ze 
goed doen!”
Aan onze vriend was het al duidelijk te zien dat er goed nieuws was: hij 
had zijn spontane, hese lach teruggevonden en zijn guitige, vinnige oogjes 
straalden zoals vroeger. Daarna gingen wij blij en opgelucht verder met 
het verwelkomen van de vele pelgrims. Elke keer herhaalden we ongeveer 
dezelfde litanie: “Hier zijn de douches en de toiletten. Daar is onze kleine 
keuken. Mogen wij vragen ze netjes te houden? En dit is één van de slaap-
zalen, kies hier maar een bed uit.  Als je kleren wil wassen: daar in de hoek 
zijn twee wasbakken. En dat hier is onze mooie tuin. We wensen jullie een 
aangenaam verblijf!”
Tegen het einde van de week verscheen onze vriend Carlos weer op het appel 
en was in opperbeste stemming. Onder zijn arm droeg hij een mand met 
allerlei groenten en fruit. “Hebben jullie tien minuutjes de tijd? Kom even 
mee, we gaan naar mijn vrienden. Dan kunnen jullie zelf zien hoe goed ze 
ondertussen hersteld zijn!” 
Hij trok ons mee en wat verderop in de straat gingen we een grote poort 
binnen. We liepen door een schaars verlichte gang, langs een oude verroeste 
vrachtwagen en kwamen zo op een binnenplaats met een notenboom in 
het midden. “Hier wonen mijn vrienden, wees stil en maak geen bruuske 
bewegingen.” Carlos deed zachtjes een deur open en daar liepen… twee 
dartele jonge varkens!
Hij knielde neer en zijn kameraden kwamen direct naar hem toe, hij straalde 
van geluk en  lachte zijn ontbrekende tanden bloot. Hij streelde en aaide ze 
met zijn kleine verweerde handjes en gaf ze allebei een dikke kus op hun 
kop. “De dokter zegt dat ik dat niet zou mogen doen, maar ik kan het niet 
laten.Ik ben zó blij! En zondag ga ik een extra grote kaars aansteken voor het 
beeld van San Antón. Het is aan hem te danken dat ze nog leven. ¡Muchas, 
muchas gracias Antón! “
Sinds die dag is de heilige Antonius, die met het varken, dé grote held in 
Hospital de Órbigo.

Daniel Dierickx
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Ignace, Liesbeth en Josiane, drie zusters van de congregatie van de Zusters 
van Barmhartigheid Jesu, die aan psychiatrische ziekenzorg doen, fietsten  in 
2000 naar Compostela via Le Puy en in 2006 via Tours. Als augustinessen 
vonden ze volop inspiratie bij hun ordestichter. Na hun eerste tocht schreef 
zuster Liesbeth de volgende beschouwingen die tijdens hun tweede reis alleen 
maar bevestigd en versterkt werden.

1. dE wEg

Pelgrimeren wil zeggen op weg gaan, op tocht gaan. Ons leven zelf is een 
pelgrimage, een op weg zijn naar God. Het leven van Augustinus was een 
pelgrimstocht bij uitstek “Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U”. Reeds 
in het begin van zijn kloosterregel schrijft hij: “Samen één van hart en één 
van ziel op weg naar God.”
Ook onze pelgrimstocht was een samen op weg zijn. Of wij één van ziel 
waren weet ik niet, maar wat zeker is: wij hadden in ons hart dezelfde ge-
drevenheid. Dat het een weg van innerlijkheid zou worden is dag na dag 
gegroeid.
In een van zijn preken zegt Augustinus: “Om niet onderweg te blijven moet 
je uitzien naar het vaderland. Je moet verlangen naar het vaderland om niet 
af te wijken van de weg”. Uitzien en verlangen naar het vaderland kreeg voor 
ons concrete gestalte in de meer dan 2000 km lange fietstocht en de veilige 
aankomst in Santiago de Compostela.
Onze pelgrimstocht werd symbool van een levensweg met zware inspan-
ningen en vreugdevolle momenten, met hard op de pedalen trappen als het 
bergop ging en met een vlotte vaart naar beneden bollen, met onzekerheden 
en geborgenheid, met het genieten van onze sobere eentonige picknick, met 
het genieten van de weidse velden, van openheid, van de ruimte en de tijd 
die ons gegeven werd.
Wie vertrekt staat in voor de weg, maar kan het succes niet opeisen, hoe 
goed hij ook voorbereid is. “De pelgrimsweg zelf maakt vrij al zit hij vol 
onzekerheden en tegenstellingen: vertrek en aankomst, eenzaamheid en 
gemeenzaamheid, rusten en voortgaan, vergankelijkheid en onvergankelijk-
heid, ontvankelijkheid en activiteit. De levensweg kent al deze tegenstellingen 
eveneens. Ze zijn onvermijdelijk. Ze zijn ons als mens eigen en we kunnen er 
ons niet aan onttrekken”.(Herman Andriessen, Naar het land dat Ik u wijzen 
zal, p. 107)

Pelgrimeren 
in het leven



42 De Pelgrim

Augustinus’ bekeringsweg kan men beschrijven als een weg van rationalis-
me naar geloof. Hij zag in dat alle menselijke relaties uiteindelijk op geloof 
steunen, namelijk op het geloof in een ander mens. Tot op zekere hoogte 
blijft de ander altijd “een onbekende” zoals ook ik voor mijzelf altijd een 
beetje een onbekende blijf. Daarom steunt elke liefde, elke vriendschap, 
elke huwelijksrelatie, elke verhouding ouders/kinderen en elke vorm van 
opvoeding op geloof. (T.J. van Bavel, Veel te laat heb ik jou lief gekregen)
Ook voor ons was deze pelgrimstocht een weg van geloof. Het was vaak een 
loslaten van wat we zo rationeel hadden uitgestippeld en vooraf bedacht. Het 
was een vertrouwen en geloof in elkaar. Maar het was ook een vertrouwen en 
geloof in anderen, onbekenden. Wij moesten geloven dat we mensen zouden 
ontmoeten die bereid zouden zijn om ons slaapgelegenheid te bieden. Het 
was een beetje zoals pelgrims eeuwen geleden: zonder zekerheid, maar met 
geloof in mensen, in God, in elkaar en overgave aan wat komen zou. Geloven 
is zich toevertrouwen, zekerheden loslaten. Het is de erkenning van de eigen 
ontoereikendheid en het aannemen van wat ons wordt aangeboden. Wij 
hebben niet alles in handen.
Bij Augustinus lezen we: “Als pelgrims trekken wij steeds maar verder en 
hebben wij geen blijvende woonplaats. Wij zijn altijd onderweg, we leven 
van verlangens, want ons hart kent nog niet de vreugde der vervulling.  Maar 
laat ons toch niet moe worden, niet stilstaan, laat ons verder trekken, eens 
bereiken wij het huis van onze verlangens”.
Toen wij na een halte om samen te bidden of om iets te eten, te drinken of 
even uit te blazen elkaar bemoedigden om weer verder te trekken zongen 
wij heel vaak het lied: “Wij gaan weer verder vol van hoop de ongebaande 
wegen” “Wat betekent dat verder trekken,” vraagt Augustinus. “Maak voort-
gang, maak voortgang in het goede.  Want er zijn mensen die voortgang maken 
in het kwade. Als gij voortgang maakt, dan trekt ge verder; maar maak voort-
gang in het goede, in een goede levenswandel.  Zing en trek verder”. (Preken)
Iedere dag werden onze wegenkaarten gezamenlijk bekeken, moesten wij 
uitzien waar er gîtes of refugios gelegen waren. Zouden we de vooraf ge-
plande weg volgen of waren er wijzigingen? Het werd altijd heel vlot afge-
sproken. Ook in ons leven moeten wij dagelijks keuzes bepalen, want onze 
weg wordt beïnvloed door ons concreet leven en alle invloeden van buiten. 
Velen hebben onze weg meegevolgd van op afstand, het was een delen van 
wel en wee. Iedere pelgrim in het leven is echter zelf verantwoordelijk voor 
haar of zijn eigen vooruitgang. Iemand kan mij wel eens een duwtje in de 
rug geven, maar het trappen op de fiets of stappen zetten op de weg, moet 
ik zelf doen.
Weer laten wij Augustinus aan het woord: “Sta op en ga de weg.  Velen gaan 
immers wel goed, lichamelijk gesproken; maar toch slecht, geestelijk gespro-
ken. Soms zijn ze wel goed in het gaan, maar toch bezijden de weg, aan het 
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vergaan. Hoe harder zij lopen, hoe meer zij dwalen; want zij wijken af van de 
weg. Als die mensen echter weer op de goede weg komen, welk een zekerheid 
geeft hun dat dan, omdat zij op de goede weg zijn en niet dwalen! Volgen zij 
echter de weg niet, het is droevig met hen gesteld!  Het is immers nog beter 
mank te gaan op de goede weg, dan hard te lopen bezijden de weg.”(Brev. 
p.27-28)
Ook wij zijn op onze pelgrimstocht wel eens op een dwaalweg geraakt. 
Kilometers in de omtrek enkel velden te zien, maar geen mensen, geen hui-
zen … Augustinus zegt: “Wat een kronkelwegen!  Wee, mijn vermetele ziel, 
die hoopte iets beters te zullen vinden!  En zie daar komt Gij en verlost ons 
van onze ellendige dwalingen, en Gij bevestigt ons op de weg en troost ons en 
zegt: loop, Ik zal u dragen.”(Brev. p52)
En verder zegt Augustinus “Ons leven, die pelgrimstocht, kan niet zonder be-
proevingen zijn; want onze vooruitgang wordt door middel van beproevingen, 
die ons te wachten staan, bewerkt.  Ook leert niemand beter  zichzelf kennen 
dan in de beproeving.” (Lezingen 2, p 22)
Op onze pelgrimstocht was het aanvaarden van hulp op zich al een weg die 
moest geleerd en gegaan worden. We moesten vragen naar drinkwater, naar 
een slaapgelegenheid waar we onze slaapmatjes konden spreiden, naar de 
juiste weg enz…
Herman Andriessen schrijft “Het behoort tot het moderne levensbesef dat 
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wijzelf onze wegen maken. Het gaat er hier niet om onze menselijke autono-
mie (onze zelfstandigheid, onze vrijheid) af te keuren. De autonomie, de on-
afhankelijkheid of de vrijheid, is een wezenlijke, een belangrijke stap in onze 
ontwikkeling, ook in de relatie met God. Autonomie, vrijheid, maakt echte 
samenwerking mogelijk, ook tussen mens en God. En ze is de basis van elk echt 
initiatief. Dit is een van de grote openbaringen van het scheppingsverhaal: 
dat de mens autonoom is, dat de mens vrij is, onderscheiden van God, met 
een eigen territorium en een eigen opdracht.”
en “Maar eenmaal onderweg luisteren wij naar wat de weg ons te zeggen 
heeft en zijn wij bereid te ondergaan wat hij ons aanbiedt. (Naar het land 
dat ik u wijzen zal, p.51)

2.  dE tiJd

Wij religieuzen, willen de tijd die wij vrijmaken voor God koesteren als een 
zeer kostbare gave. Elk gemeenschappelijk gebedsmoment is vertraging van 
tijd. Het religieus leven verwijst naar de eeuwigheid in de tijd. Stilvallen, 
stil blijven is voor ons allen een kunst. Zo was onze pelgrimstocht ook tijd 
hebben en krijgen voor “iets dat niet hoeft”. Het werd een tijd voor elkaar, 
voor mensen, voor God, die we mochten koesteren als een kostbare gave.
Het was een tijd die ons van harte werd gegund door vele mensen en even-
eens door onze kloostergemeenschap en onze werkgemeenschap. Zelfs het 
afscheid nemen vraagt zijn tijd. In de St.-Jakobskerk van Ieper werd een 
ruim bezinningsmoment ingeschakeld als afscheid en als zegen voor onze 
pelgrimstocht. Het was verrassend en deugddoend zoveel bekenden en 
familie te ontmoeten.
Bij Augustinus lezen we weer: “Zij die Christus zouden geloven, zouden kun-
nen leven in geloof en hoop en liefde.  Dan zouden ze als pelgrims trekkend 
door deze tijd, te midden van de moeitevolle en gevaarlijke beproevingen 
van de wereld de weg volgen die Christus voor hen geworden was.” (Preken)
Toen we ’s morgens vroeg vertrokken brachten we een uur in stilte en gebed 
door. In de voormiddag en in de namiddag werd er gestopt om samen de 
psalmen te bidden. De stilte van de natuur en het innerlijk vrij worden 
bracht mee dat de woorden van onze gebedsteksten ons dieper aanspraken. 
Tijdens deze gebedsmomenten was het alsof zo heel veel mensen die veraf 
waren, ons plots heel dichtbij kwamen in ons hart, in onze beden. Wij had-
den tijd om te overpeinzen hoe je met mensen omgaat, tijd om te denken aan 
de anderen, tijd om een kleine gemeenschap te zijn. Maar tegelijk moesten 
we voortgaan ja, ons niet laten afhouden van ons doel.. Enkele belangrijke 
aansporingen putten we uit Augustinus’ commentaar op het evangelie van 
Johannes: “Hou je niet op, opdat de duisternis je niet overvalt; waak over 
je heil, waak zolang er nog tijd voor is.  Laat niemand zijn weg naar God 
vertragen, laat niemand het werk van de Heer vertragen, laat niemand zich 
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afhouden van het voortdurend gebed, laat niemand verslappen in zijn gebrui-
kelijke devotie.  Waak dus zolang het dag is; Christus is uw Dag.” (Brev. p. 109)
En verder zegt Augustinus: “Wij moeten niet denken hier ooit met zoeken 
te kunnen ophouden.  Laten wij dus de tijd gebruiken om op de weg verder 
te gaan, totdat wij daar aankomen waar ons de weg naartoe leidt: nergens 
moeten wij onderweg blijven staan totdat hij ons daarheen leidt waar wij 
moeten blijven. Zo maken wij al zoekend voortgang; en al vindend bereiken 
we iets; en zoekend en vindend komen wij tot datgene wat blijft, daar waar 
niets meer valt te zoeken, en waar er geen mogelijkheid meer is grotere vol-
maaktheid te bereiken.” (Brev. p. 189)
Herman Andriessen schrijft over “tijd”: “Tijd is op de pelgrimstocht over-
vloedig voorhanden. Tijd is een ruimte waarin heel eenvoudige dingen als een 
boom, een bloem, wolken, maar ook het eigen lichaam tot hun recht kunnen 
komen. Deze tijd staat in schrille tegenstelling tot de agendatijd die in de 
auto’s op de weg langs ons heen razen. Tijd op een pelgrimstocht wordt in-
nerlijke tijd. Dat is tegengesteld aan de uiterlijke tijd, die ons bestaan vastlegt 
tussen het vele dat gedaan moet worden.”

3.  tochtgEnotEn

In het leven is het soms een zoeken wie voor elkaar tochtgenoot kan worden. 
Hoe dan ook zijn we tochtgenoten van elkaar in onze levensgemeenschap-
pen van gezin of klooster, maar eveneens in onze werkgemeenschappen en 
vanzelfsprekend op een pelgrimstocht.
Een van de voorwaarden om tochtgenoot te zijn is volgens Augustinus de 
nederigheid. “God gaat u achterna als gij Hem de rug toekeert; Hij verlicht uw 
gelaat als gij naar Hem terugkeert.  Hoogmoed had iemand echter zo opgebla-
zen, dat hij tengevolge van die opgeblazenheid niet meer kon terugkeren door 
de nauwe ingang.  Nu roept Hij, die onze weg is geworden: ‘Ga binnen door 
de nauwe poort.’ Al probeert iemand ook binnen te komen, dan verhindert 
zijn opgeblazenheid het hem. Dus moet hij slinken, als hij wil binnenkomen. 
Hoe slinkt hij dan? Door zijn toevlucht te nemen tot het geneesmiddel van de 
nederigheid. De opgeblazen mens moet zich niet groot wanen: laat hij wat 
slinken, laat hij nederig worden, om groot te worden, vastberaden en krachtig.  
Hij moet gehoor geven aan Hem die heeft gezegd: ‘Ga binnen door de nauwe 
poort.” (Brev. p. 547-548)
Om goede tochtgenoten te zijn moet je leren vragen wat je nodig hebt 
en je ervaart concreter en persoonlijker hoezeer wij elkaar nodig hebben. 
Tochtgenoten dragen elkaars lasten. Augustinus geeft ons het voorbeeld van 
de herten, die bij het oversteken van een stroom, op zoek naar een grazige 
weide op een eilandje, op zo’n manier achtereen lopen, dat ze voor elkaar 
de zware geweien dragen. Het dier dat volgt, strekt namelijk de nek en legt 
zijn kop op het dier dat vóór hem loopt, maar er is altijd een koploper die 
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niet op een ander kan steunen. Daarom lopen herten om beurten voorop. 
Zo trekken ze, elkanders lasten dragend, een stroom over tot ze weer vaste 
grond bereiken. Het was voor ons vanzelfsprekend om alle lasten te delen 
en elkaar te bemoedigen in harde omstandigheden. Er leefde als het ware 
een zekerheid tussen ons dat we elkaar zouden blijven steunen en helpen.

4.  dE schoonhEid van dE schEpping

Volgens Augustinus draagt de schepping het spoor en het beeld van de 
Schepper. “Niet alleen het gezag van de H. Schrift leert ons dat God bestaat, 
maar ook de hele natuur die ons omringt en waarvan ook wij deel uitmaken, 
verkondigt dat zij een soevereine Schepper heeft.” Uit het bestaan van aardse 
goedheid, schoonheid, waarheid, redelijkheid en van vergankelijk leven 
besluit Augustinus dat er een eeuwige bron moet bestaan van al die aardse 
goedheid, schoonheid, waarheid en leven. Die bron kan niets anders zijn 
dan het volkomen goede, ware, schone en levende. En dat is God. Waarheid, 
schoonheid en goedheid zijn drie eigenschappen die alle theologen aan God 
toekennen.
Augustinus schrijft verder: “Niets anders bemin je dan het goede.  Goed is de 
aarde met het geweld van de bergen, de glooiing van de heuvels en de vlakte 
van de velden.  Goed zijn de liefelijke en vruchtbare landerijen en goed de 
harmonieuze, ruime en stralende woning. Goed de gezonde en heilzame lucht. 
Goed is het welgevormde en opgewekte gelaat van de mens, met zijn leven 
uitstralende schoonheid en tint. Goed een oprecht mens. Goed de rijkdom die 
het leven vergemakkelijkt. Goed de hemelruimte met zon, maan en sterren. 
Wat nog? Alles is goed. Goed is dit en goed is dat. Maar laat “dit” en “dat” 
weg, als je kunt, en probeer het goede zelf te zien. Dan zul je God zien: niet 
goed door een ander goed, maar hét goede van al wat goed is.” (T.J. van Bavel, 
Veel te laat heb ik jou lief gekregen)
En Dirk Hanssens schrijft in zijn boek “Abdijen-abc” p.51: “Schoonheid is 
misschien wel een sublieme vorm van waarheid. Zij laat een glimp zien van 
de wezenstrekken van het Oerbrein, van God, een schijnsel van het god-
delijk alvermogen dat al wat bestaat in leven riep. Maar niettemin behoudt 
die schoonheid de lieflijke sluier van onwetendheid. Opdat niet het verstand 
maar het hart zich zou hechten aan de waarheid. Schoonheid is daarom ook 
een zuivere vorm van goedheid en liefde. Haar mantel van mededogen en 
welbehagen spreidt ze breed over al wie haar geniet.
Schoonheid laat dus slechts iets oplichten. Voorzichtig. Verhullend. Soms 
bedwelmend. Maar juist die raadselachtigheid is haar sterkte. Ze doet de 
hunker naar volmaakte kennis en volmaakte liefde alleen maar groeien. Haar 
karakter van onvolkomenheid en onvoltooidheid zal altijd behouden blijven. 
Tenminste zolang die schoonheid gebruik moet maken van aardse middelen 
en materie.
Schoonheid doet de mens uitzien naar ongeschapen Schoonheid die de 
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Waarheid en de Goedheid in zich verenigt. De drie in elkaar vloeiende wegen 
die naar de Allerhoogste leiden. Of zijn Schoonheid, Waarheid en Goedheid 
ook de mooiste namen van God? Namen die we pas zullen begrijpen als 
ons – over de grenzen van de dood – de gave van het heldere aanschouwen 
wordt geschonken”.
De natuur leert ons ook dat grote dingen meestal gebeuren in het verbor-
gene, in stilte. Het zaad rijpt onder de aarde, in stilte. Een kind groeit in de 
schoot van zijn moeder in stilte. De diepste werkelijkheid zoekt stilte. Als je 
zo dagen en weken na elkaar fietst door de eindeloze verscheidenheid van 
bloemenpracht, van de ruwe maar mooie natuur, van de uitgestrekte velden 
en bossen ontdek je dat stilte het waarnemen bevordert.
Een Hongaarse jezuïet, Franz Jalics, schrijft: “Laat de ogen rusten op de 
bomen, de wolken, het gras; luister naar de wind en de vogels; geniet van de 
geuren van de natuur. Laat de dingen zijn wat ze zijn, probeer ze niet naar 
uw hand te zetten, verlang niet dat ze anders zouden zijn”.
Wilfried Stinissen drukt het als volgt uit (Nieuw Leven p. 171-174): “Alles is 
goed zoals het is. Het echte zien veronderstelt een grote eerbied voor de dingen 
en een innerlijke aanwezigheid en wakkerheid. Men laat de dingen op zich 
afkomen en laat ze hun boodschap prijsgeven. Alles heeft ons iets te zeggen, 
de hemelen verhalen de glorie van God. Indien men tijdens een wandeling 
of fietstocht in de natuur even stilstaat en de blik laat rusten op een bloem, 
een grasspriet, een dauwdruppel, merkt men dat de druppel of de bloem 
zich geleidelijk opent en iets van de oneindigheid laat doorschemeren. Alles 
is in alles. Een dauwdruppel is nooit alleen maar een dauwdruppel, maar 
een plaats voor Gods aanwezigheid. Hij is nooit alleen maar een feit, maar 
een mysterie. Hierover nadenken verandert ons niet, we moeten waarnemen. 
Tijdens onze tocht doorheen de natuur voel je dat God nooit ver weg is, ja 
dat Hij er eigenlijk altijd is. God is “werkelijker” geworden”.
Op psalm 48 schrijft Augustinus zijn commentaar: “Er is een tijd van horen 
en er is een tijd van zien. Sla je ogen op en kijk rond in de wereld. Luister eerst 
naar wat je niet ziet en dan zul je zien wat je gehoord hebt. Hij bidt: “En loven 
wil U, God, die mens, een nietig deeltje van uw schepping.”
Ik voelde mij vaak als een klein stipje in die weidse natuur. Maar dat was 
geen verpletterend gevoel, integendeel. Het was als een opgenomen worden, 
een verbonden zijn met de schoonheid van dit alles. Het was als een deel 
uitmaken van de kosmos. De natuur was iets sacraals, iets heiligs, voor mij. 
Je wordt er als het ware ingedompeld. Dan besef je ook dat je alles ontvangt, 
ook het leven, als schepsel, midden het geheel van de schepping. Het is alsof 
alles in harmonie is binnen in jou samen met het heelal. Toen hebben we 
tegen elkaar gezegd: ‘nú is het dat wij moeten genieten, nu ieder moment, 
iedere dag, over een paar weken is het voorbij’. Dat gevoel gaf mij een le-
vensles namelijk: geniet vandaag, nu, van wat op je weg komt, van wat je 
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mag meemaken. Geniet van de schoonheid van de mensen die je vandaag 
mag ontmoeten. Geniet van de schoonheid van de natuur zoals ze nu in dit 
seizoen is. Iedere dag is er wel iets waarvoor je dankbaar kunt zijn en blij, 
iets waarvan je kunt genieten. 
Ook de vogels hielden ons voortdurend gezelschap. Wij werden heel de weg 
begeleid door een koor van nachtegalen, lijsters, merels, koekoeken, zwa-
luwen, mussen en nog zoveel vogeltjes waar we de naam niet van kennen.
“De vogeltjes waren er niet alleen op de landwegen en in de stille dorpen, ook 
in de steden en zelfs langs de autowegen. Meermalen komt het voor dat ze 
zich in de struiken langs de weg ophouden. Dan worden ze opgeschrikt door 
de fietsers of de stappen van de pelgrims, vliegen twintig meter verder totdat 
ze ook daar weer te dicht worden benaderd, opnieuw opvliegen en zo verder. 
Zo vliegen ze voor ons uit en begeleiden ons. Voor wie het zo kan zien, zijn 
ze het beeld van zorgeloos en luxe leven. Zo neemt Jezus ze ook op in het le-
vensbeeld dat voor Hem kenmerkend is: “Let eens op de vogels in de lucht: ze 
zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse 
Vader voedt ze” (Mt. 6,26)  Wie goed toeziet, bemerkt niettemin dat ze de hele 
dag doende zijn; met baden, met het halen van voedsel; maar ook dat ze heel 
veel ‘zo maar’ doen: fluiten en rondvliegen, achter elkaar aanzitten, naar de 
hemel opstijgen de zon tegemoet”. (Herman Andriessen in ‘Naar het land dat 
Ik u wijzen zal’ p.120).
Wij hadden een zorgeloos  luxeleven, wij verzamelden niet in onze fietszak-
ken wat we de eerstvolgende dag niet nodig hadden. Maar we waren tevre-
den met onze eentonige picknick die iedere dag ongeveer hetzelfde was. We 
waren tevreden met de sobere en soms schamele slaapgelegenheden in gîtes 
of refugios. Maar juist dit alles gaf zoveel innerlijke vrijheid en ruimte dat 
wij ons diep gelukkig voelden. Door die innerlijke ruimte konden we alles 
rondom ons opnemen en waarnemen. Het maakte ons vrij en deed ons de 
weelde en de schoonheid van het leven ervaren. Daarover spreekt Jezus als 
Hij er ons op wijst te letten op de vogeltjes.

5. pElgrims

Wij zien bij Augustinus dat zijn leven als één pelgrimstocht was met familie 
en vrienden van het ene land naar een ander en van de ene stad naar een 
andere. Hij is geboren in Thagaste (Noord-Afrika) en groeit daar op. Hij 
vertrekt naar Italië,  wordt leraar in Rome en daarna in Milaan. Nogmaals 
vertrekt hij naar Noord-Italië en daarna weer terug naar Rome. Na de dood 
van zijn moeder gaat hij terug naar Noord-Afrika om een klooster te stichten 
in Hippo.
Toen we startten hebben wij elkaar vrij spontaan als tochtgenoten ervaren. 
Geleidelijk is er in ons iets gegroeid van een pelgrim. Plots beginnen te be-
seffen dat je je nergens kan nestelen.  Steeds verder trekken. Voortdurend 

Augustinus (Brussel Koninklijke Bibliotheek Albert i, hs. iV 280, fol. 44 recto 
Horae, 16de eeuw).
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ontmoet je andere pelgrims. Vanaf Vézelay begonnen wij de eerste stappers 
te ontmoeten. Vanaf de Spaanse grens zagen wij dagelijks 30 à 40 voetgan-
gers en een  tiental fietsers. Wij waren als één pelgrimerende familie.
Zoals wij de vriendschap onder pelgrims mochten ervaren als een steun, 
lezen wij hierover bij Augustinus: “In de zekerheid van de liefde en de vriend-
schap vrees ik ook niet het onzekere van morgen, het onzekere van de men-
selijke broosheid, waarover ik vroeger veel geklaagd heb.  Wanneer ik ervaar 
dat iemand bezield is met een echt christelijke liefde en daardoor voor mij 
een trouwe vriend geworden is, dan vertrouw ik mijn gevoelens en gedachten 
niet toe aan een mens, maar aan God.  Want zo’n mens verblijft in God en is 
trouw door God.”  (T.J. van Bavel, Veel te laat heb ik jou lief gekregen. p. 161)
Ook voor ieder van ons is het leven een pelgrimeren, een op weg zijn naar 
een doel, waar men naartoe kan leven. Een of andere vorm van menselijke 
hulp is levensnoodzakelijk om de juiste richting te houden. Wij kunnen 
evolueren van een mogelijke kortzichtigheid of van levensangst naar een 
ruimere kijk, naar levenswijsheid of levensvreugde. Wij kunnen groeien 
van zelfbetrokkenheid of bekrompenheid naar aandacht voor anderen, 
zachtmoedigheid, groeiende mildheid, gegevenheid in liefde. Wij worden 
allen uitgenodigd en geroepen om een weg te gaan van zachtmoedigheid 
en mildheid, van aandacht voor anderen en zo tot gegeven zijn in liefde.
Ik wens u allen een gelukkige en vreugdevolle pelgrimsweg in het leven.

Liesbeth Vancoillie 
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Onderweg

Nooit was ik zo beschaamd als die dag toen ik, onderweg naar de Col de 
l’Espigoulier – een ‘col dur’ – die ik, zoals de Fransen zo charmant zeggen, 
mezelf cadeau wou doen, en ik, tussen Roquebrusanne en St.-Maximin-la-
Sainte-Baume, onder een witte Provençaalse zon, op een lange taaie helling, 
voor mij een man in een rolstoel ontwaarde. Een man in een rolstoel, die met 
zijn handen in lederen handschoenen, de wielen van zijn wagentje vooruit 
rukte, de helling op.
Ik stopte en stapte af. Daar sta je dan, gezond van lijf en leden, omdat je 
zo geboren werd en met wat geluk gebleven bent. Sportman zogezegd, 
omdat je met oude, maar gezonde benen fietst. Ik zou hem inhalen. Zou 
ik hem voorbijrijden? En wat te zeggen tegen die man? Hoe leeg zijn alle 
gebruikelijke zinnen die ik ken. ‘C’est dur’, ‘ça monte’, ‘ça va?’ Een babbeltje 
en dan voorbij. Die man achterlaten op die helling tussen de hete dennen. 
Of er stilzwijgend voorbij fietsen, even de hand opheffen : salut ! En verder 
wegwezen, vluchten, die confrontatie met moed en miserie vermijden en 
achterlaten. Of gewoon doen? Stoppen, een slok drinken, over de helling en 
de hitte praten, over de Espigoulier die hij wel zou kennen. Doen alsof we 
twee gelijken zijn, alsof er geen verschil is, alsof ik het doodgewoon vind dat 
een man in een rolstoel zich de helling opwerkt, opwrikt.
We hebben samen gebabbeld. Ik met mijn gezonde benen naast hem, mijn 
fiets naast zijn rolstoel. Hij had een scherp bruin gezicht met zwarte ogen, 
zijn zwarte haren klisten samen van het zweet op zijn voorhoofd, over de 
wittte zweetband. Sterke, brede bovenarmen, een brede borst, magere, taaie 
handen. Verschrompelde beentjes.
Ik slaagde erin gewoon te doen, gewoon te praten, geen stomme dingen van 
bewondering te zeggen. We dronken inderdaad uit onze bus en praatten 
inderdaad over de Espigoulier. ‘Je m’entraine pour l’Espouglier’, zei hij, zoals 
een gezonde, sterke fietser zegt dat hij traint voor het Alpenbrevet. Alsof het 
een alledaagse, gewone zaak is dat een man in een rolstoel de Espigoulier 
op wil! Hij legde het mechanisme van zijn wagentje uit, de kracht die hij op 
de wielen zette vermenigvuldigde zich, en de remmen waren ook bijzonder. 
Hij had het materiaal uitgezocht. Het was natuurlijk niet overal te vinden, 
zoals het materiaal van een fiets. “Je continue”, zei hij, “als ik te lang stop, 
duurt het eventjes voor ik weer goed ronddraai.” We vertrokken samen, ik 
was meteen voor hem en moest hem niet meer voorbij en moest niets meer 
zeggen, enkel: salut!

Confrontatie
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Onderweg

Ik was geraakt. Een kille hand hield mijn gedachten en gevoelens vast. Ik had 
in een hol gekeken en iets afgrijselijks mooi gezien. De vreugde over deze 
fietstocht was verdwenen. Danken voor de weelde een gezond lichaam te 
hebben hielp niet. Als ik mijn benen zag werken, was ik beschaamd. Mijn 
oude, trouwe benen van zoveel ritten, zoveel wandelingen, zoveel uren 
lopen, voetballen, zwemmen, schaatsen, turnen, springen, vallen. Waar of 
hoe had ik die verdiend? En hij niet? De Col de l’Espigoulier ben ik niet 
opgereden, ondanks de hitte had ik een koud gevoel in mijn benen, alsof 
ze afstierven. Ik draaide terug en nam een ander baantje, om die man in de 
rolstoel niet meer te ontmoeten. 
Maar de schaamte moest uit mijn ziel! Een paar dagen later ben ik, met het 
beeld van die man in zijn rolstoel in mijn ogen, naar de Espigoulier gere-
den en vanuit La-Sainte-Baume over de top naar beneden, naar Gemenos 
en van daaruit de lange beklimming terug naar de top. Langs de tientallen 
bochten en de rotszuilen. In de witte zon! De schaamte uit mijn hart en mijn 
ziel en mijn hoofd getrapt. Onderweg naar de top jubelde mijn hart en het 
triomfantelijke thema van Strauss’ Don Juan ging niet uit mijn hoofd. Boven 
schreeuwde ik het uit! De beklimming, alle bochten, de vergezichten, de 
rotsen, de inspanning, het zweet, de muziek, de vreugde, de diepe vreugde, 
de top heb ik niet mezelf cadeau gedaan, maar opgedragen aan jou, man in 
de rolstoel, moedige, moedige man!

Wilfried Wijn
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Het laatste woord

Normaal gesproken heeft de hoofdredacteur het laatste woord en wel in zijn 
woord vooraf, getiteld “Het eerste woord”. Maar door het vele extra werk 
voor de viering van 25 jaar genootschap, de publicatie van De Pelgrim nr. 100 
en zijn eigen verzamelbundel “Het eerste woord”, én de voorbereiding van 
het pelgrimstreffen in het najaar,  heeft hij deze belangrijke taak voor één 
keer naar zijn jongste redactielid doorgeschoven. Snuggere lezers hebben 
al wel langer opgemerkt dat een woord vooraf steeds op het einde van de 
redactiecyclus wordt geschreven, als alle kopij al lang binnen is. Dat is hier 
uiteraard ook het geval. Nu kan ik eindelijk mijn geliefkoosde hobby naar 
hartenlust uitleven: reageren op wat anderen geschreven hebben, ermee in 
discussie treden, en omdat ik voor een keer het laatste woord heb, heb ik 
voor een keer ook gelijk! Of klopt die redenering niet helemaal? Want thuis 
heeft mijn vrouw het laatste woord en zij heeft steeds gelijk. Enfin, dat zeg 
ik maar, om een einde te maken aan zinloze discussies over de kleur van 
een hemd of trui. Vermits zij het Latijn niet machtig is, verstaat zij ook niet 
waarom “de gustibus et coloribus non disputandum est”. Wat zegt u lezer, u 
verstaat dat Latijn ook niet? Dan vertaal ik het gewoon even: over smaken 
en kleuren valt niet te twisten.
Enfin, we zouden het hier over de actualiteit moeten hebben. Over alweer 
een heilig jaar in Compostela.  Als het van de Galicische junta zou afhan-
gen, dan zou dit jaar liefst gans Europa op vakantie komen kamperen op O 
Cebreiro, of toch minstens de route de Santiago (is camino opeens een vies 
woord geworden?) bewandelen, befietsen of berijden… Het lijkt wel of zij, 
met die dure kleurenadvertentie in onze nationale kwaliteitskranten, hun 
reclamebudget niet opkunnen.. Waarschijnlijk zullen de cijfers van de statis-
tieken weeral deze van het vorige heilig jaar verre overtreffen. En in 2004 zat 
de camino al zo vol. Een goede raad voor wie op pelgrimstocht naar Santiago 
vertrekt: volg niet de klassieke route de Santiago, maar stippel een andere 
weg uit, ver van de gebaande wegen. Zorg dat je een tentje bijhebt, voor het 
geval  er geen plaats meer is in de herberg ofwel de refugio vol zit. Voor wie 
meer geduld heeft zou ik zeggen: wacht nog een jaartje om naar Compostela 
te gaan en breng hulde aan de apostel in eigen land: wandel of fiets het 
Jakobskerkenpad, probeer de Via Monastica via de Via Brugensis met de 
Via Scaldea te combineren. Dit laatste schrijf ik maar omdat onze voorzitter 
Hugo en de grote baas van het kerkenpad, ook een Hugo, mij uitdrukkelijk 

Het laatste woord
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gevraagd hebben om wat extra reclame te maken, want anders zouden zij 
tweeën daar mooi alleen lopen over de Vlaamse pelgrimswegen. Wist je 
trouwens dat de heilige Hugo gevierd wordt op 1 april? Ja, het zijn soms 
grapjassen, die Hugo’s. 1 april 1132 is de sterfdatum van Hugo de Kartuizer, 
bisschop van Grenoble en groot weldoener van de kartuizers. En dan is er 
nog die andere heilige Hugo, Hugo de Grote, abt van Cluny van 1049 tot 
1109. Wie sprak er daar over  op pensioen gaan op je 65ste of na een loop-
baan van 45 jaar? Deze brave abt bleef wel 60 jaar op post! Inderdaad, Cluny, 
de eerste reisorganisator in Europa die reizen naar Santiago inlegde, met ver-
trekplaatsen in Tours, Vézelay, Le Puy en Arles. Met een groot netwerk van 
locale medewerkers (cluniacenzer abdijen) én met liefst 1100 jaar ervaring 
in de business. Alleen jammer dat de enige eigentijdse Michelinreisgids (het 
vijfde boek van de Codex Calixtinus, toegeschreven aan Aymeri Picaud) net 
dat detail vergat te vermelden! Geen enkele keer wordt in deze zogenaamde 
reisgids vermeld dat pelgrims in de cluniacenzer abdijen onderweg voedsel 
en onderdak konden krijgen. Waarschijnlijk had abt Hugo de Grote vergeten 
Aymeri Picaud uit te nodigen voor een gratis etentje, zoals de Hugo’s met 
ondergetekende hebben gedaan in de “zoals bij hem thuis”.  
En in Parijs heeft Diego Gelmirez zijn tenten opgeslagen. Een prachtige 
tentoonstelling over deze ambitieuze bisschop liep van 18 maart tot 18 mei 
in de Franse hoofdstad. Die is later dit jaar ook nog in het Vaticaan te Rome 
te zien, als het ware in het hol van de leeuw, en tenslotte ook nog in het 
najaar in Compostela zelf, … Kortom, Santiago is weeral “op de kaart gezet” 
zoals dat heet.
Ook in eigen land belooft het een “warm” Jacobusjaar te worden, met als 
toemaatje een Knack Extra, volledig gewijd aan Santiago. Waar hebben we 
dat aan verdiend, voorzitter? En op 18 juni begint het Jakobskerkenpad, een 
38 dagen lange “Tour de Flandres” waarbij alle Jacobuskerken in Vlaanderen 
bezocht worden. Niet zelden zal er ook een schelp onthuld worden of een 
kilometerpaal naar Santiago in de grond geklopt. Kortom, de lijst met jaco-
balia zal weer danig aangevuld moeten worden.
 Voor wie nog geen indigestie heeft, hebben we ook alweer een hele lading 
jacobalia, deze keer van straat opgeraapt in de vurige stede Luik (of Liège 
voor degenen die het Nederlands niet machtig zijn). Vermits voetbalclub 
Standard dit jaar toch geen kampioen speelt, heb je daar ook alweer minder 
kans om door hooligans of andere voetbalsupporters onder de voet gelo-
pen te worden. Je kan trouwens met de Limburgse regio meekomen om in 
Jacobus’ voetsporen Luik te verkennen op 10 september! Allen daarheen!

Uw dienaar,
Martin Kellens
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Elke pelgrim naar Compostela heeft 
natuurlijk al gehoord van Finisterra, de 
meest westelijke kaap van het Europese 
vasteland in Galicië op een veertigtal 
kilometer van Santiago. Maar er zijn 
nog andere plaatsen, en met name in 
Frankrijk, die zich graag het einde van 
de wereld (finis terrae in het Latijn) 
laten noemen. Zo is er in Bretagne de 
bekende Cap Finisterre, waarnaar zelfs 
het gelijknamige kanton is genoemd. 
Verder is er ook in de Gironde, ten 
noordwesten van Bordeaux, waar het 
brede estuarium van de Gironde (zoals 
de samenvloeiing van de Garonne en 
de Dordogne wordt genoemd) in de 
Atlantische oceaan uitmondt, een Finis 
terrae, met een kerkje toegewijd aan 
O.L.-Vrouw. Het gaat om het dorpje Soulac, waar Notre-Dame de la Fin-
des-Terres vereerd werd in de middeleeuwen.
De oorsprong van dit mariale bedevaartoord klinkt alvast heel bekend in 
de oren! Volgens de Legenda aurea van de Italiaanse dominicanermonnik 
Jacobus de Voragine (ca 1230-1298) zou Veronica (die tijdens de kruisweg 
het aangezicht van Jezus afgedroogd had) hier in het jaar 50 na Christus 
aangespoeld zijn in een bootje, in het gezelschap van Zacheus, Martialis en 
Amadour. Iedereen herkent hierin natuurlijk een echo van de translatie van 
Jacobus naar Galicië! Ook Maria Magdalena, volgens sommige hedendaagse 
speculaties de minnares van Jezus Christus, zou eveneens naar Gallië ge-
komen zijn en aan land gegaan in Marseille, vanwaar haar lichaam na haar 
dood eerst naar een grot in Saint-Maxime in de Provence en in de elfde 
eeuw, na een “vrome diefstal”  naar Vézelay zou zijn getranslateerd.
Zacheus en Veronica zijn figuren uit het vroegste christendom, die welis-
waar niet zo belangrijk waren als de apostelen, maar toch in rechtstreeks 
lichamelijk contact met Jezus Christus geweest zijn, en vandaar waren hun 
relieken voor de middeleeuwse mens uitermate belangrijk. Zij zouden de lo-

Notre-Dame de 
la Fin-des-Terres

Gravure uit de 19de eeuw met een fraai beeld van 
de opgegraven kloosterkerk, voor de restauratie.
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kale bevolking in Aquitanië bekeerd hebben tot het christendom, overigens 
met meer succes dan Jacobus en zijn leerlingen! Bovendien zijn de gezellen 
van de Bijbelse personages Veronica en Zacheus niet van de minste: Martialis 
zou later begraven worden te Limoges en zijn graf zou in de middeleeuwen 
minstens een regionaal bedevaartsoord worden, dat zelfs pelgrims uit de 
Nederlanden aantrok! Hetzelfde kan gezegd worden van de heuvel Roc-
Amadour, dat in de middeleeuwen een befaamd Mariabedevaartoord zou 
worden, tot op de dag van vandaag!
De locale bevolking langs de kusten tussen de Atlantische oceaan en de 
Girondemonding werd al vroeg tot het evangelie bekeerd, zodat er reeds in 
de oudheid paleochristelijke nederzettingen ontstonden. Tijdens de invallen 
van de Noormannen in de negende eeuw vervielen deze nederzettingen tot 
ruïnes, maar later werd op hun grondvesten een klooster gebouwd door de 
benedictijnerabdij van Sainte-Croix te Bordeaux.  In 1022 verleende paus 
Benedictus VIII bescherming en juridische privileges aan dit klooster. Lange 
tijd werd het klooster trouwens betwist tussen de abdij van Sainte-Croix 
en haar rivale, de abdij van Saint-Sever te Bordeaux. In 1079 deed Rome 
uitspraak ten voordele van de abdij van Sainte-Croix. Het klooster zelf werd 
toen ook grondig verbouwd en het is nu een van de vele voorbeelden van de 
romaanse bouwstijl in Aquitanië. Nog in 1659 vermeldt een bisschoppelijke 
visitatie dat het hoofdaltaar aan Sint-Jacobus gewijd is en rijkelijk versierd is. 
Na 1700 viel het klooster ten prooi aan het opstuivende duinzand, waardoor 
het mettertijd volledig begraven werd!
Pas in de 19de eeuw, rond 1860, werden de gebouwen, door de inspanningen 
van een zekere meneer Donnet, uit het duinzand opgegraven en nadien in 
hun oorspronkelijke luister hersteld. Een van de kapitelen geeft trouwens 
aanleiding tot speculaties als zou het een afbeelding van een pelgrim of zelfs 
van Sint-Jacobus zijn! Immers, op het linkerkapiteel van de pilaar aan de 
noordoostkant van de vijfde travee, staat een afbeelding van de reliekenkist 
van de heilige Veronica, samen met een enigmatische figuur zonder hoofd. 
De figuur staat recht en steunt op een T-vormige staf, vergelijkbaar met de 
staf van Sint-Jacobus op de middenconsole van de Pórtico de la Gloria te 
Santiago de Compostela!
Dus, wanneer je in de buurt bent, maak zeker een kleine omweg naar de 
kloosterkerk van Soulac, waar niet alleen Notre-Dame de la Fin-des-Terres 
je begroet, maar misschien ook wel Jacobus himself!

Martin Kellens

Literatuur: Francis Zapata, Les chemins de Saint-Jacques en Gironde, Ed. 
Sud Ouest, 2002, pp. 23-26.


