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Het eerste woord

Ik moet toegeven: aan hypes heb ik een broertje dood. Toen ik eindelijk de 
Da Vinci Code van Dan Brown ging kopen merkte ik dat de Nederlandse 
vertaling reeds aan haar zevenenveertigste druk toe was. Maar dat zegt 
waarschijnlijk meer over het succes van Dan Brown dan over mijn aarzeling 
om het mij aan te schaffen. 
Een discussie met mijn neef die er net zijn eerste jaar universiteit heeft op-
zitten, gaf de doorslag. Hij had de film gezien en was nogal onder de indruk 
van de uitspraken die in het boek worden gedaan over de waarheid van de 
evangelies en de relatie tussen Jezus en Maria Magdelena. Dit vormde de 
aanleiding tot een boeiend gesprek. Iedereen die de discussie over het boek 
van Brown wat gevolgd heeft zal zich herinneren dat de auteur bijzonder 
hoog oploopt met het vrouwelijke element in de religie. Volgens hem stond 
ook in het christendom oorspronkelijk de vrouw centraal  maar heeft de 
Kerk er alles aan gedaan om de rol van Maria Magdalena weg te moffelen 
en om van de clerus een mannenbastion te maken. Erg nieuw zijn deze ge-
dachten niet maar ze deden mijn neef toch enigszins vertwijfeld de volgende 
vraag stellen: Wat als dit alles waar zou zijn? Wat indien zou blijken dat het 
geloof dat tweeduizend jaar lang van generatie op generatie is doorgegeven 
steunt op een magistrale vergissing? 

Toen ik dan zelf met de lectuur van het boek begon, kwam ik terecht in een 
milieu dat Santiagogangers goed vertrouwd is. De tempelridders verschenen 
ten tonele en de Graal begon als een ongrijpbare en ondefinieerbare schat 
van het ene hoofdstuk naar het andere te zweven: nu eens was hij een kelk, 
dan weer een sluitsteen of een geheime leer. Ik begon onwillekeurig te den-
ken aan de esoterische interpretaties die sommigen aan de pelgrimage naar 
Santiago geven. Die steunen op de gedachte dat de tocht naar Santiago een 
dekmantel is voor een vorm van initiatie, waarbij het erop aan komt in het 
bezit te komen van een bepaalde waarheid. Niet alleen de tempelridders 
maar ook de bouwers van de romaanse kerken langs de Jakobswegen, de 
fameuze compagnons waren de hoeders van dit geheim. 
Zo kwam ik terug bij de vraag van mijn neef. Ook in verband met de pelgri-
mage naar Sint-Jakob zou men namelijk de vraag kunnen stellen: wat indien 
zou blijken dat Sint-Jakob niet in Santiago is begraven? Indien zou komen 
vast te staan dat de pelgrimstocht naar Santiago berust op een leugen? Ook 
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Het eerste woord

deze vraag is reeds vaak gesteld. Ze is bovendien heel wat eenvoudiger te 
beantwoorden dan de eerste. Vooreerst omdat het hier gaat over een veel 
bescheidener kwestie en ten tweede omdat het bewijs hier veel gemakkelij-
ker te leveren is. We weten namelijk zeer goed dat de kans groot is dat het 
graf in Santiago leeg is. Maar tegelijk stellen we ook vast dat er nauwelijks 
een pelgrim te vinden is die omwille van die reden niet naar Santiago zou 
willen trekken.
Het spreekwoord zegt: mundus vult decipi, decipiatur ergo : ‘De wereld wil 
bedrogen worden, derhalve worde hij bedrogen’. Het is beslist een mooie 
leuze voor een bepaald soort reclamemakers maar is dit ook het recept 
waarop het geloof steunt? De vraag die mijn neef stelde is even oud als het 
geloof zelf. Ze rijst als vanzelf wanneer geloof benaderd wordt vanuit het 
verstand. Die twee kunnen elkaar niet goed uitstaan maar hebben elkaar 
niettemin voortdurend nodig. Geloof staat niet buiten de rede, maar valt 
er toch niet mee samen. De Franse filosoof Pascal, die hierover veel heeft 
nagedacht, schrijft het volgende: Indien men alles onderwerpt aan de rede, 
zal onze religie niets mysterieus of bovennatuurlijks meer hebben. Indien 
men de principes van de rede geweld aandoet, zal onze religie absurd zijn 
en belachelijk.
 
Robert Langdon en Sophie Neveu, de twee hoofdpersonages in de Da Vinci 
Code, zijn detectives en laten zich bij uitstek leiden door het verstand. Zo 
slagen zij erin het ene geheim na het andere te onthullen en zo dringen ze 
uiteindelijk door tot de kern van de Graal. Maar wat als het laatste geheim 
ontsluierd is? Verliest de wereld dan niet definitief zijn luister? Aan het eind 
van zijn boek laat Dan Brown Robert Langdon inderdaad zo ver gaan. Dat 
moest hij wel. Hij wilde nu eenmaal een detectiveroman schrijven. Maar 
dit gebeurt bijna geruisloos. Veel meer indruk maakt de vrouw die Sophie 
en Robert in Rosslyn ontmoeten. (Rosslyn, in de buurt van Edinburgh, is de 
plaats waar, volgens de legende, de tempeliers hun Graal hebben verborgen.) 
Wanneer Robert haar vraagt of het geheim van de Graal moet openbaar 
gemaakt worden antwoordt zij dat het nooit de bedoeling is geweest dit te 
doen. ‘Het is het mysterie en het wonder dat onze ziel goed doen’, zo stelt 
ze, ‘niet de Graal zelf. De schoonheid van de Graal ligt in haar ongrijpbaar-
heid.’
De Da Vinci Code mag dan al een kassucces zijn, het is een boek dat ge-
schreven is volgens een formule die niet kan deugen. De Graal verdraagt 
geen detective. Dat weten Santiagogangers zeer goed. Met hun verstand 
weten ze dat het weinig waarschijnlijk is dat er ook maar iets klopt van de 
legende van Sint-Jakob. Toch vinden ze het zinvol om op pelgrimstocht te 
gaan. Iedere rechtgeaarde Santiagoganger weet dat wat hij onderweg voelt 
en meemaakt veel belangrijker is dan de vraag wie er in Santiago begraven 
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ligt. Pelgrimeren is in de eerste plaats een praktijk, een geheel van handelin-
gen. Deze handelingen zijn niet redelijk. (Het is niet redelijk om acht uur te 
stappen over een afstand die men met de wagen in een half uur kan afleg-
gen.) Ze voldoen wel aan een diepe behoefte en ze herstellen een evenwicht 
in onszelf dat - vaak door toedoen van de rede - is verstoord. 
Detectives gaan maar beter niet op pelgrimstocht. Ze zouden er weinig van 
begrijpen. Mysteries zijn er niet om te worden opgelost maar omdat de 
mens ze nodig heeft.

Dirk Aerts
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Boeknotities

Matilde Asensi, Iacobus.  
Gallimard, 2005, 386 p. isbn: 2 070 30088 9

Een halfjaar geleden attendeerde mijn oud-dorpsge-
noot, pater André Notelaers uit Vlijtingen (Riemst), 
mij op de roman Iacobus van de Spaanse romanschrijf-
ster Matilde Asensi. Pater Notelaers is in 1997 te voet 
van Oviedo naar Compostela gewandeld langs de Via 
Primitivo, samen met pastoor Armand Tollenaers van 
Millen / Genoelselderen, en kende mijn obsessie voor 
de vurige Spaanse middeleeuwen. In een vorig leven 
gaf hij les in Denderleeuw en was hij prior van de 
Kruisheren te Diest, maar sinds zijn oppensioenstelling 
is hij werkzaam op het generalaat van zijn orde te Rome 
en rector van de kerk van San Giorgio, waar hij pelgrims 
en kunstliefhebbers wegwijs maakt in de cultuurhistorische geheimen van 
de eeuwige stad. Bovendien geeft hij elk trimester zijn persoonlijk imprima-
tur voor elk nieuw verschenen nummer van De Pelgrim.
Het was echter niet zo gemakkelijk om een exemplaar van de roman Iacobus 
in handen te krijgen. Het boek was geschreven in het Spaans en vertaald in 
het Italiaans, maar gelukkig ook in het Frans en het Duits. Via de openbare 
bibliotheek van De Panne kon ik de Franse vertaling in handen krijgen. En 
inderdaad, ik kan het enthousiasme van pater Notelaers gerust begrijpen.  
Het is een boeiend geschreven verhaal, waarin talrijke zijpaden van de cul-
tuurgeschiedenis bewandeld worden.

Het verHaal: Dan Brown in De miDDeleeuwen

Hoofdfiguur van de roman Iacobus, die in de ik-vorm verteld wordt, is de 
Spaanse edelman Galceran de Born, lid van de ridderorde van Sint-Jan van 
het Hospitaal (de hospitaalridders). Hij is tijdelijk van het hoofdkwartier 
van de orde op het eiland Rhodos naar Spanje teruggekeerd met een spe-
ciale missie. Als een middeleeuwse James Bond moet hij enkele verdachte 
overlijdens onderzoeken in opdracht van de paus, terwijl hij ondertussen 
aan de meest beklemmende en bloedstollende gevaren wordt blootgesteld. 
In 1317 zijn namelijk op enkele maanden tijd zowel de paus te Avignon als 
de Franse koning en zijn hofmaarschalk in verdachte omstandigheden ge-
storven. Alle drie werden ze vervloekt door de laatste grootmeester van de 
tempeliers, Jean de Molay, toen die in 1316 op de brandstapel stierf. Zoals 
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iedereen intussen wel genoegzaam weet, werd de orde van de tempeliers 
in Frankrijk opgedoekt door koning Filips de Schone, met medeweten (en 
medewerking?) van de paus. Dit is de historische kern van deze roman, die 
al talloze romanciers geïnspireerd heeft…
Als blijkt dat deze verdachte overlijdens inderdaad aan de ondergronds 
opererende tempeliers zijn toe te schrijven, krijgt Galceran de bijkomende 
opdracht van de paus en van zijn overste, de grootmeester van de hospi-
taalridders, op zoek te gaan naar de fabelachtige schat van de tempeliers, 
die verborgen zou zijn langs de camino naar Santiago in het noorden van 
Spanje. Vandaar dat onze hoofdfiguur het pelgrimskostuum aantrekt en in 
gezelschap van zijn onwettige zoon (een jeugdzonde van de hospitaalridder). 
Zijn adellijke geliefde van eertijds is intussen ingetreden in het cisterciën-
zerinnenklooster van Las Huelgas te Burgos en leidt er een afgestompt, 
ascetisch en ‘aan God gewijd’ leven.
En inderdaad, op verscheidene plaatsen langs de camino ontdekt hij geheime 
tekens, die verwijzen naar de bergplaatsen van de schatten van de tempe-
liers. Zo onder meer in de kathedraal van Jaca, in de achthoekige kapel van 
Eunate en in het oude klooster van Yuso in San Millán de la Cogolla. Maar 
telkens als hij zijn hand erop wil leggen, zijn de troepen van de paus hem te 
slim af en gaan er telkens met de schatten van de tempeliers vandoor. Niet 
zo echter in de kloosterkerk van San Juan de Ortega, waar Galceran zijn 
achtervolgers in de val laat trappen…
Via ingenieuze woordspelletjes als stier = taurus = T-aurus = gouden T, 
wordt de lezer, net als bij Dan Brown, uitgenodigd om mee te denken met 
de hoofdfiguren, om in hun huid te kruipen. Galceran en de zijnen worden 
geholpen door een mysterieuze pelgrim. Die blijkt echter een spion van de 
ondergedoken tempeliers die zijn opgegaan in de orde van de antonieten 
(vandaar het belang van het tau-teken!). En wanneer ze ’s nachts willen 
inbreken in het antonietenklooster van Castrojériz, worden ze bij de lurven 
gevat en gevankelijk meegevoerd naar Las Medulas, een onherbergzame 
streek ten zuiden van Ponferrada, waar de grotten van de zilvermijnen door 
de erosie van wind en regen tot een stenig woestijnlandschap herschapen 
zijn. Maar ook hier weten onze helden te ontsnappen, en incognito vervol-
gen zij hun pelgrimstocht naar Compostela. In Finisterre gooit Galceran het 
op een akkoordje met de tempeliers: hij zal hun geheim niet verklappen aan 
de paus, als zij hem in bescherming nemen tegen de wraak van de heilige 
stoel. En zo krijgt Galceran een nieuwe identiteit: hij vestigt zich als de chi-
rurgijn Iacobus in Portugal…
Een ietwat ontluisterend einde voor een spannende historische roman. 
Misschien heeft Asensi dit zelf ook beseft en daarom vier jaar later nog een 
vervolg geschreven op de avonturen van Galceran en zijn zoon Jonas? De 
roman is een spannende historische thriller, gelardeerd met tal van wetens-



De�Pelgrim� �

Boeknotities

waardigheden over het leven in de late middeleeuwen. Ook weet zij handig 
in te spelen op de bekende en minder bekende aspecten van cultureel erf-
goed en architectuur langs de pelgrimsweg in Noord-Spanje.

De scHrijfster

Matilde Asensi werd geboren te Alicante in 1962 en studeerde geschiedenis 
en journalistiek aan de autonome universiteit te Barcelona. Nadien werkte 
ze voor de regionale radio te Valencia en verscheidene Spaanse kranten 
en tijdschriften. Vanaf 2000 wijdde zij zich volledig aan het schrijven van 
historische romans. Zij debuteerde in 1999 met El salon de ambar (de salon 
van amber), waarin ze de kunstroof van de nazi’s van de kunstwerken uit de 
tsarenpaleizen van Leningrad / Sint-Petersburg uit de doeken deed. En dan 
vooral de kunstwerken uit het zogenaamde ‘amberen salon’ dat tijdens de 
oorlog naar Duitsland zijn gebracht en nooit teruggevonden…
In 2000 verscheen Iacobus en een jaar later El ultimo Catón. Hierin deed 
ze een magistrale poging om Dan Brown en Umberto Eco naar de kroon te 
steken met een verhaal waarin Dante, de bijbel, het Midden-Oosten en het 
Vaticaan de hoofdrol spelen. Maar de kritiek vond haar wat te ambitieus… In 
2003 wist ze opnieuw een Spaanse obsessie te bespelen: El origen perdido (de 
verdwenen oorsprong) gaat over het verdwenen Inca-rijk in Zuid-Amerika 
en het feit dat de mensheid daar wel eens oudere wortels zou kunnen heb-
ben dan algemeen wordt aangenomen. In 2004 speelt zij met Peregrinatio 
in op de actualiteit van het Heilig Jaar van Compostela. Zij brengt hier de 
hoofdfiguren uit haar roman Iacobus opnieuw voor het voetlicht. Jonas, de 
zoon van Galceran de Born is een geborneerde schildknaap aan het hof te 
Barcelona, waar hij zich stierlijk verveelt. Hij krijgt van zijn vader een Liber 
peregrinationis of pelgrimsreisgids toegestuurd, die hem langs de camino 
naar Santiago voert. Intussen moet hij allerlei rituelen voltrekken, zodat zijn 
pelgrimstocht ook een initiatieritus wordt, in de trant van De magiër of De 
weg van het zwaard van Paolo Coelho. Intussen etaleert Asensi weeral haar 
erudiete kennis van de cultuurgeschiedenis en esoterie langs de camino.
In Spanje wordt Mathilde Asensi de ‘koningin van de kwaliteitsbestseller’ 
genoemd. Haar historische romans hebben hoge oplages en worden stee-
vast ook in andere talen zoals het Frans, Duits, Engels en Italiaans vertaald. 
Alleen het Nederlands ontbreekt vooralsnog…

epiloog

Er is nog één ding dat me de hele tijd door het hoofd is blijven spoken. Het 
idee dat de tempeliers in een andere religieuze orde zijn opgegaan, na de 
ontbinding van hun orde in 1307 door de Franse koning en met medeweten 
van de paus. Asensi suggereert dat deze orde de antonieten zijn, maar ik heb 
een vermoeden dat het wel eens dichter bij huis zou kunnen zijn… Immers, 
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één van de voornaamste pleisterplaatsen van de tempeliers in de Lage landen 
was hun commanderij in het dorpje Villers-le-Temple in Luiks Haspengouw, 
op een boogscheut van Huy. En laat nou net Huy, en meer bepaald Clairlieu, 
de bakermat zijn van de kruisheren! Deze orde werd weliswaar gesticht in 
de 13e eeuw, maar kende haar grootste bloei in het begin van de 14e eeuw! 
En de kloosters van de kruisheren liggen meestal langsheen de pelgrimsweg 
naar Compostela: Cuyck, Maaseik, Maastricht, Luik, Huy, Diest, allemaal 
plaatsen op de wegen naar Compostela. En was het ook niet in Huy dat 
Pieter de Kluizenaar de eerste kruistocht predikte? Bovendien hebben de 
kruisheren zowel hun ‘logo’ als hun devies In hoc signo vinces overgenomen 
van de tempeliers. En wat betekenen trouwens al die esoterische tekens op 
het plafond en de muren van de Sint-Jakobs- of kruisherenkerk te Maaseik, 
die we afgelopen 25 juli gezien hebben? 
Laat pater André Notelaers het maar eens uitzoeken en verklaren !  Stof 
genoeg voor een nieuw Bernini-mysterie!

Martin Kellens
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Vraag aan een Santiagoganger welke kerk hij op zijn tocht de mooiste vond. 
Bijna altijd zal dat een romaanse kerk zijn.  Blijkbaar geloven de meeste 
Santiagogangers dat in deze stijl de betekenis van het pelgrimeren het best 
tot uitdrukking komt. Toch zijn er langs de Jakobswegen heel wat belang-
rijke kerken te vinden die tot andere stijlperioden behoren. Bovendien blijft 
de bloei van de lange-afstands-bedevaart beslist niet tot de middeleeuwen 
beperkt. Voor wat Santiago betreft kan men, eenmaal de Honderdjarige 
Oorlog en de godsdienstoorlogen voorbij, zelfs spreken van een opmerke-
lijke heropbloei die pas met de Franse Revolutie ten einde loopt. In feite is 
de voorliefde van de Santiagoganger voor het romaans in belangrijke mate 
het gevolg van de grote aandacht die aan deze stijl in de handboeken over 

EEN APOTHEOSE  
VAN BAROK
Een rondgang langs de buitenzijde van de kathedraal van Santiago

Uitzicht van de westgevel van de kathedraal ten tijde van kanunnik de Vega y Verdugo 
(midden 17e eeuw)
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de kunst langs de Jakobswegen wordt besteed. Dit is in zekere zin terecht, 
aangezien de bedevaartswegen inderdaad een grote rol gespeeld hebben bij 
de verspreiding van het romaans.
De stijl die het meest onder deze situatie te lijden heeft is niet zozeer de 
gotiek als wel de barok. Onderweg naar Santiago zijn barokke gebouwen 
een zeldzaamheid. Maar eenmaal het einddoel is bereikt, wordt dit gemis 
ruimschoots goedgemaakt. Santiago is zonder discussie de stad bij uitstek 
waar de Spaanse barok zich van haar zwierigste kant laat zien. Het lijkt erop 
dat deze stijl speciaal werd bedacht om aan Sint-Jakob de luister te geven die 
hem toekomt. Aan het einde van zijn tocht wordt de pelgrim aldus deelge-
noot van een ware apotheose. Als pelgrim kan je dan op twee manieren rea-
geren. Je kan doof en blind blijven voor al dit geweld. De barokke aankleding 
van de kathedraal van Santiago is dan niet meer dan een slagroomtaart die 
het alleen maar moeilijker maakt om de romaanse kern te kunnen bekijken. 
Het beste is echter je gewoon te laten meeslepen door de verrukking die 
ontegensprekelijk uitgaat van de gevels en torens rond het gebouw. Alleen op 
die wijze kan men achterhalen wat Spanjes grootste barokke bouwmeesters 
heeft bezield om op een dergelijk stoutmoedige wijze in te grijpen in een 
van de heiligste plaatsen van de westerse christenheid.

Barok in spanje

Aan geen enkele andere bouwstijl heeft Spanje meer een eigen interpretatie 
gegeven dan aan de barok. De aanzet daartoe is reeds merkbaar bij de de-
coratie van de gevels van de kathedraal van Burgos, die weliswaar gotisch 
van inspiratie is maar vanaf het einde van de 15e eeuw van ornamenten werd 
voorzien die getuigen van een geheel eigen zienswijze. In tegenstelling tot 
hun collega’s in de rest van Europa zijn de Spaanse architecten in de eerste 
plaats decorateurs en geen constructeurs. Ze hebben vooral aandacht voor 
uitbundige versieringen en niet voor de architectuur als dusdanig. Deze ei-
genschap is in de Spaanse barok duidelijk merkbaar. De uitbundig versierde 
voorgevels geven vaak de indruk gewoon tegen het gebouw gekleefd te zijn, 
terwijl de barok in de rest van Europa wel wil imponeren maar altijd door 
het gebouw als geheel, en met behoud van de zin voor maat en evenwicht. 
De term die in dit verband wordt gehanteerd is plateresco. Hij is afgeleid van 
het Spaanse woord voor edelsmeedkunst (platería) en drukt uit dat het de 
Spaanse architect in de eerste plaats te doen is om een invulling van vlakken. 
Dit gebeurt door overdadig gebruik van ornamenten (slingers, voluten, he-
raldische motieven, pinakels, enz.) aangevuld door galerijen en balustrades. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de ingangspoort van het Hostal de los Reyes 
Católicos, waarvan het effect gevoelig wordt versterkt door de poort tegen 
een zo goed als naakte muur te plaatsen. Vaak groeit de gevel uit tot een waar 
retabel zoals het geval is  bij de westgevel van de kathedraal.
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Deze Spaanse barok bereikt aan het eind van de 16e en het begin van 17e eeuw 
in Santiago haar culminatiepunt. De gouden tijd van Spanje is op dat ogen-
blik reeds voorbij. De onoverwinnelijk geachte Armada is verslagen (1588) 
en de economie is in verval. Het is dan ook zeer merkwaardig dat juist op 
dit ogenblik een dergelijke uitbundige en triomfalistische stijl hoogtij viert. 
De nationale trots wordt daarbij belichaamd door Sint-Jakob. De discussie 
over de vraag wie de titel van Spanjes nationale heilige mag voeren is defi-
nitief in zijn voordeel beslecht. Op dat moment moet ook zijn beeltenis in 
de vorm van een pelgrim definitief wijken voor die van de Matamoros. Deze 
verschuiving in de devotie voor Sint-Jakob vindt plaats in volle contrarefor-
matie, een periode waarin de Spaanse Kerk het toppunt van macht heeft 
bereikt en dit ook ongegeneerd in haar bouwwerken laat zien. Zo wordt te 
Santiago de basis gelegd voor een groots bouwprogramma waarin kerk en 
staat elkaar als vanzelf vinden. De Voto de Santiago, de jaarlijkse belasting 
die in geheel Spanje wordt geheven ten bate van de kathedraal van Santiago, 
zorgt daarbij voor een constante bron van inkomsten.

1
2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Plaza de las Platerías 
2 Fachada del Tesoro 
3 Fachada Rincón de Fonseca 
4 Torre del Reloj 
5 Plaza de la Quintana 
6 Portico Real 
7 Puerta Santa 
8 Corticela 
9 Plaza de la Azabachería 
10 Plaza del Obradoiro 
11 Palacio Gelmirez 
12 klooster 

13 Portico de la Gloria 
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De eerste grote uitbreidingswerken aan de kathedraal zijn van de hand van 
twee architecten die nog behoren tot de Gouden Eeuw: Juan de Álava (ge-
storven in 1537) en Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577). Ze zijn beiden ook 
elders in Spanje erg actief geweest. Een halve eeuw later voeren architecten 
afkomstig uit Galicië zelf de boventoon: Domingo Antonio de Andrade 
(1639-1712) en Fernando de Casas y Novoa (1670-1749). Deze laatste is onge-
twijfeld de knapste bouwmeester die Santiago ooit heeft voortgebracht. 

een kanunnik met visie

De barok heeft in Santiago vooral zijn intrede gedaan dankzij de inspan-
ningen van José de Vega y Verdugo. De Vega is een man van adel en zeer 
gecultiveerd. Hij wordt aangesteld tot kanunnik in de kathedraal van 
Santiago en komt in 1649 in de stad aan. Het uitzicht van de kathedraal 
en de bijbehorende gebouwen kan hem niet bekoren. In 1666 stelt hij een 
uitvoerig rapport op over de toestand van de bouwwerken. Zijn algemene 
indruk is dat de gebouwen niet meer beantwoorden aan hun bestemming. 
Hij vindt dat hun toestand in ieder geval de apostel Sint-Jakob onwaardig 
zijn. Hij ontwerpt plannen om meer eenheid te brengen in de buitengevels 
en om pleinen rond de kathedraal efficiënt in te richten zodat ze grote mas-
sa’s gelovigen kunnen opvangen. 
De facelift die de kathedraal op die manier ondergaat doet haar stralen als 
nooit tevoren. Bovendien wordt het kerkgebouw nu geïntegreerd in het 
geheel van gevels die grotendeels in dezelfde periode aan de andere zijden 
van de pleinen errond werden opgericht. Zo groeit Santiago uit tot een van 
Spanjes grootste baroksteden. 

Om een beeld te krijgen van de toestand van de kathedraal op het moment 
van de aankomst van de Vega y Verduro in Santiago, is het zinvol om te ver-
trekken  van de beschrijving die we vinden in de laatste hoofdstukken van de 
zogenaamde Gids voor de Pelgrim, die rond 1160 geredigeerd werd. Op dat 
moment is de bouw van de kerk zo goed als afgerond, met inbegrip van de 
westzijde, waarvan het portaal een kleine twinig jaren later wordt vervangen 
door de huidige Pórtico de la Gloria. Op dat ogenblik was men ook reeds 
volop bezig met het aartsbisschoppelijk paleis, het Palacio Gelmirez, dat in 
het begin van de 13e eeuw werd voltooid. Aartsbisschop Diego Gelmirez was 
namelijk de drijvende kracht geweest achter de bouw van de romaanse ka-
thedraal. De voorgevel ervan sluit aan bij de westgevel van de kathedraal. 
Rechts van het westportaal wordt een klooster gebouwd dat in 1521 wordt 
afgebroken omdat het niet meer voldoet. Juan de Alava vervangt het door 
een renaissancegebouw dat door Gil de Hontañón wordt afgewerkt. Deze 
architect werkt ook de gevel van het klooster af aan de Plaza de las Platerías 
en voorziet hem van een merkwaardige hoektoren. Deze gevel wordt 
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Fachada del Tesoro genoemd. 
Bij de aanleg van de Plaza del Obradoiro was tussen het westportaal en het 
plein een groot niveauverschil ontstaan. Dat werd opgelost door de creatie 
van een crypte die de Catedral vieja genoemd wordt, hoewel ze pas aan het 
eind van de twaalfde eeuw tot stand kwam. Ze is toegangelijk vanop het 
plein. De toegang tot het westportaal gebeurt zoals bekend via een loggia 
boven de crypte en een schitterende dubbele trap (Ginés Martinez, begin 
17e eeuw).
Een laatste belangrijke toevoeging vond plaats in 14e en werd afgewerkt in de 
15e eeuw. Aan het zuidelijke transept, rechts van het zuidportaal, verscheen 
een zware vierkante verdedigingstoren.

Dit was ongeveer de toestand zoals de Vega y Verduro die aantrof. Het 
geheel bood inderdaad een nogal verwarde indruk. In de gebouwen die 
in de loop van de eeuwen waren opgetrokken was geen eenheid van stijl. 
Bovendien verrezen in de 16e en het begin van 17e eeuw rond de kathedraal 
allerlei prachtige nieuwe gebouwen, zoals het fameuze Hostal de los Reyes 
Católicos, het Palacio de San Jeronimo en het klooster van San Martín de 
Pinario. De Vega besefte dat het, om de kathedraal opnieuw te laten schitte-
ren, noodzakelijk was dit complex opnieuw te integreren in zijn veranderde 
omgeving. Dit zou gebeuren door de gevels van de kathedraal opnieuw aan 
te kleden en de bouwvolumes te herordenen.

Kathedraal van Santiago, noordportaal
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plaza De las platerías

Dit wondermooie plein werd genoemd naar de zilversmeden die tot op de 
dag van vandaag in deze buurt werkzaam zijn. Wanneer Gil de Hontañon 
de gevel van het kathedraalklooster die op het plein uitgeeft, rond 1550 
voltooide, voorzag hij op het gelijkvloers een rij winkeltjes waar deze am-
bachtslui hun relikwieën en sieraden aan de man konden brengen. Boven 
deze winkels bevat deze gevel nog twee andere geledingen. De onderste zijn 
voorzien van raamopeningen met frontons terwijl de ramen in de bovenste 
een galerij vormen. De galerij is prachtig gedecoreerd met wapenschilden 
en medaillons. Een opengewerkte kroonlijst met grote voluten sluit dit 
pareltje van renaissancekunst af. Aan de hoek van het klooster bouwde de 
Hontañon een toren met een dak in piramidevorm. Sommigen beweren 
dat de architect zich hierbij liet inspireren door de piramide van El Tajin in 
Mexico, anderen stellen dat hij zich baseerde op hypothetische reconstruc-
ties van het mausoleum van Halicarnassus waarvan enkele voorstellingen 
uit die tijd bewaard zijn. Het dak van de toren zorgt in ieder geval voor een 
exotisch tintje.
De kern van de gevels aan de Plaza del las Platerías wordt gevormd door 
het zuidportaal. Het is het meest oorspronkelijke deel dat nog steeds het-
zelfde uitzicht heeft als beschreven wordt in de Gids van de pelgrim. Het 
is bovendien het enige van de drie grote portalen dat is overeind gebleven. 
Het westportaal werd immers kort na de voltooiing van de kerk door de 
Pórtico de la Gloria vervangen (Het is zelfs de vraag of het op dat ogenblik 
volledig was afgewerkt). Het noordportaal was midden 18e eeuw bouwvallig 
geworden en werd in 1758 afgebroken. Het portaal van de Platerías is een 
dubbelportaal en is bijzonder rijk met beeldhouwwerk gedecoreerd. Het is 
aangebracht op de tympanen, op de dagkanten van de poorten, op de twee 
grote steunberen die het langs beide zijden omsluiten en op een grote fries 
die afgesloten wordt met een lijst: in totaal ongeveer 150 figuren en taferelen! 
Het geheel biedt aanvankelijk een warrige indruk. In tegenstelling met de 
Pórtico de la Gloria wordt men hier geconfronteerd met een reeks van af-
zonderlijke beelden die geassembleerd zijn tot een geheel. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de diverse stukken afkomstig zijn van het oude westelijke 
portaal en van het noordelijke portaal. De aandachtige toeschouwer zal ook 
belangrijke verschillen opmerken in stijl en materiaal. Toch ligt volgens M. 
Madou een duidelijk programma aan de basis van het kunstwerk en is het 
geheel veel minder heterogeen dan men zou vermoeden. Een aantal van de 
beeldgroepen die bij de beschrijving van het portaal in de Gids worden ver-
meld zijn zeer goed te herkennen. De meest bekende scène is ongetwijfeld 
die van de overspelige vrouw aan de rechterzijde van het tympaan van de 
linkerpoort. De vrouw is naakt en houdt een schedel in de hand. Volgens de 
Gids is dit de schedel van haar minnaar die door haar man werd gedood. Als 
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straf moest ze die tweemaal 
per dag kussen!
Rechts van het portaal werd 
zoals eerder gezegd in de 
14e eeuw een grote verde-
digingstoren opgetrokken. 
Dit logge bouwwerk krijgt 
dankzij de plannen van Vega 
y Verduro een volledig ander 
uitzicht. Hij laat Domingo 
de Andrade boven de vier-
kante toren twee nieuwe 
torens bouwen, telkens 
kleiner: de eerste opnieuw 
vierkantig, de tweede acht-
hoekig. Daarna volgen nog 
een koepel en een lantaarn. 
De hoeken worden telkens 
afgewerkt met openge-
werkte ronde hoektorentjes. 
Ertussen loopt telkens een 
balustrade. Deze Torre del 
Reloj is met zijn 72 meter de 
hoogste van alle torens van 
de kathedraal. Hij werd in 
1680 voltooid. In Santiago 
wordt hij La Berenguela ge-
noemd, naar Berenguel de 
Landoire, de bouwmees-
ter van de oorspronkelijke 
toren. De Torre del Reloj is 
ongetwijfeld een meester-
werk van barokkunst. Hij 
is door zijn grootte en af-
werking bijzonder imposant 
maar laat ook de gevels en 
torens errond tot hun recht 
komen. Nog één detail: de 
huidige klokken zijn afkomstig uit Asten (NL). Ze werden in 1989 gemon-
teerd. De vorige dateerden uit 1729 maar waren gebarsten.
Bij het begin van de 17e eeuw was het klooster opnieuw te klein. Langs de 
west- en de zuidzijde werden nieuwe ruimten toegevoegd. Aan de westzijde 

Torre del Reloj
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kwam een nieuwe gevel die aansluit bij de verniewde westgevel van de ka-
thedraal. Aan de hoek van de nieuwe west- en zuidgevel bouwde Jacomo 
Fernandez een kopie van de toren aan de Fachada del Tesoro. Hij kreeg 
de naam mee van Torre de la Vela (Toren van de kaars). Door  het nieuwe 
bouwvolume aan de zuidzijde ontstond aan de Plaza de las Platerías een 
nieuwe gevel die slechts vijf meter breed was maar wel vijfentwintig meter 
hoog. Als oplossing hiervoor bedacht Fernando de Casas y Nóvoa de 
Fachada Rincón de Fonseca. Deze slanke gevel met een bekroning die goed 
past bij de Fachada del Tesoro sluit als een gordijn de kloosteruitbreiding 
af.
Met de trappen en de paardenfontein, ontworpen door Clemente Fernández 
Sarela, kreeg de Plaza de las Platerías haar definitief uitzicht. Aan de over-
zijde bouwde dezelfde architect voor de kanunniken van de kathedraal de 
Casa del Cabildo. 

plaza De la Quintana

Het koor van de kathedraal bood langs de buitenzijde in de ogen van de 
Vega met zijn vele inhammen en deuropeningen een erg verwarde indruk. 
Aan de overzijde van de Plaza de la Quintana had Mateo López in 1600 de 
gevel van het San Payoklooster verbouwd. Als tegengewicht voor deze gevel 
ontwierp de Vega voor de koorpartij een monumentale afsluiting. De muur 
werd door een galerij en hoge pinakels bekroond. Ook het dak van het koor 
werd op dezelfde wijze afgewerkt. Hetzelfde schema vinden we terug in de 
vieringtoren en zijn lantaarn. 
Bij het ontwerpen van de nieuwe ingangen konden de architecten van de 
Vega zich volop uitleven. Domingo de Andrada versierde de Pórtico Real 
rijkelijk met guirlandes, wapenschilden en eretekens. Voor de decoratie 
van de Puerta Santa werden 24 beelden gebruikt die afkomstig zijn uit het 
koorgestoelte van Maestro Mateo. De inwoners van Santiago schijnen met 
deze apostel- en profetenfiguren een vertrouwelijke band te hebben. Zo zou 
een universiteitsstudent bij een moeilijk examen zijn professor geantwoord 
te hebben: “Dat moet u aan de vierentwintig vragen!” Pedro del Campo 
bekroonde de poort met een prachtige Sint-Jakob en zijn twee leerlingen, 
Athanasius en Theodosius. Sint-Jakob is afgebeeld als een pelgrim. Met 
staf en breedgerande hoed verwelkomt hij de pelgrims. Zoals bekend is de 
Puerta Santa enkel tijdens het Heilig Jaar open. Het derde gebeeldhouwd 
portaal bevindt zich aan de ingang van de Corticela. Het is van de hand 
van Ginéz Martinez. Sommige elementen ervan verwijzen reeds naar het 
classicisme. 

plaza De la azaBacHería

In de middeleeuwen kwamen de pelgrims de kathedraal binnen langs de 
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noordzijde. Daarom werd dit portaal Porta Francigena genoemd. Op het 
plein ervoor stond een reusachtige fontein die ook in de Gids wordt ver-
noemd maar in de achttiende eeuw werd afgebroken. Daarrond bevonden 
zich de kramen van handelaars en ambachtslui. De pelgrims kochten er sou-
venirs en azabaches (beeldjes uitgesneden in git). Zoals reeds gezegd werd 
de Porta Francigena in 1758 afgebroken. Lucas Caaveiro verving het door 
een barokke gevel die zeker niet kan wedijveren met die van het klooster 
van San Martin Pinario aan de overzijde maar toch merkwaardig is omwille 
van zijn bekroning. Aan de zijgevels vinden we telkens een fronton met er-
boven een trofee. Voor het middengedeelte bedacht Caaveiro een attiek dat 
ondersteund wordt door vier atlanten, daarbovenop prijkt alweer Sint-Jakob, 
met links en rechts van hem een koning.

plaza Del oBraDoiro

De meest bekende gevel van de kathedraal is zonder twijfel deze die uitgeeft 
op de Plaza del Obradoiro. Door nivelleringswerken is daar reeds vroeg een 
reusachtig plein ontstaan dat echter pas laat volledig werd ingevuld. Het 
Hostal de los Reyes Católicos werd gebouwd tussen 1501 en 1509. Het was 

Kathedraal, koorzijde
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bestemd voor de opvang van pelgrims, en herbergt nu, zoals bekend, een 
luxehotel. Het Palacio de San Jeronimo aan de overzijde ziet er weliswaar uit 
als een romaans gebouw, maar dateert uit de 15e eeuw. Het enorme Palacio 
Raxoy aan de westzijde heeft het uitzicht van een Frans paleis. Het werd 
kort na de voltooiing van de westgevel van de kathedraal ontworpen door 
de Franse architect Charles Lemaur en doet nu dienst als stadhuis. 
De verbouwing van de westgevel is grotendeels het werk geweest van 
Fernando de Casas, in uitvoering van de plannen die de Vega had bedacht. 
Vaak wordt gedacht dat de Pórtico de la Gloria zich oorspronkelijk aan de 
buitenzijde van de kathedraal bevond en dat de barokke gevel ervoor werd 
gebouwd. De aandachtige bezoeker zal echter opgemerkt hebben dat ook 
het voorportaal uit dezelfde tijd stamt als het schip. De Casas heeft dus wel 
degelijk de oorsponkelijke voorgevel afgebroken en vervangen. De twee to-
rens bleven bestaan. Ze werden net zoals de Torre del Reloj opgehoogd met 
twee volumes die telkens kleiner worden. Om ze slanker te maken werd het 
torenlichaam voorzien van vijf pilasters aan elke zijde. Bovendien plaatste 
De Casas de voorgevel niet tussen de twee torens maar ervoor, waardoor 
hun overwicht sterk wordt gereduceerd. De eerste toren die op deze wijze 
werd aangepakt is de Torre de las Campanas (klokkentoren). Het bovenste 
gedeelte werd door Fernando de Casas herwerkt. In 1732 was de toren defi-
nitief voltooid. Daarna volgde de noordelijke toren, de Torre de la Carraca 
(rateltoren). 
Intussen waren ook de werken aan de voorgevel reeds goed opgeschoten. 
Net zoals vele andere Spaanse barokarchitecten kiest De Casas voor een 
gevel in de vorm van een retabel. De vensteropeningen zijn zo ontworpen 
dat ze overeenkomen met oude gewelven aan de binnenzijde van het gebouw 
en voor de noodzakelijke verlichting zorgen. Ook de portalen passen in de 
vroegere gevelopeningen. De gevel zelf is gevat tussen twee dubbele rijen 
zuilen die samen met de pilasters van de torens zorgen voor een geweldig 
vertikaal effect. De beelden op de gevel vertellen de legende van Sint-Jakob. 
Boven de ramen in het midden prijkt de urne met de resten van de apostel, 
met links en rechts zijn trouwe helpers, Athanasius en Theodosius. Helemaal 
boven, in de opengewerkte nis, zien we Sint-Jakob als pelgrim die vereerd 
wordt door twee Spaanse koningen. Onderaan de torens vinden we links en 
rechts zijn ouders Zebedeus en Maria Salomé. Op de schoormuren voor de 
torens tenslotte staan telkens nog twee figuren: resp. de Suzanna en Sint-Jan 
(voor de Torre de la Carraca) en de Barbara en Alpheus (voor de Torre de las 
Campanas). De beelden werden tussen 1746 en 1748 vervaardigd. De gevel is 
verder rijkelijk versierd met voluten, vazen, pinakels en blazoenen.
De schoormuren werden opgericht na de nivelleringswerken voor het plein. 
Ze werden mee opgenomen in het programma van de gevel. Deze schoor-
muren staan thans op dezelfde lijn als de gevels van het Palacio Gelmirez 
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en het klooster. Dat komt omdat de gevel van beide gebouwen naar voor is 
opgeschoven. Voor wat het klooster betreft was dit het gevolg van de uit-
breidingswerken waarover we het hoger reeds hadden. Jacomo Fernandez 
voegde in 1614 bovenaan de gevel van het klooster een galerij toe. In de 
Franse en Italiaanse architectuur vinden we de galerijen gewoonlijk onder-
aan. Samen met de reeds besproken Torre de la Vela laat de kloostergevel 
op die manier opnieuw het eigen karakter van de Spaanse barok goed tot 
uiting komen.

Tussen de bouw van de kathedraal en het Palacio Raxoy zijn ongeveer zes 
eeuwen verlopen. In die periode is de Plaza del Obradoiro uitgegroeid tot 
een van Spanjes mooiste pleinen. Het plein maakt een diepe indruk op pel-
grims. Net zoals kanunnik de Vega y Verduro het had gewild versmelten hun 
vreugde bij het einde van hun tocht en de bewondering voor de kathedraal 
tot een grote apotheose.
In de loop van de tijd heeft het graniet van de gevels een patine gekregen 
waardoor de gebouwen nog mooier werden. Het mooist van al zijn ze ’s 
avonds of na een regenbui. In die zin zijn ze de volmaakte vertolking van het 
gemoed van Galicië. Ze roepen gevoelens van heimwee en melancholie op 
en duiken in die hoedanigheid vaak op in het oeuvre van Galicische auteurs 
als Camilo José Cela en Rosalia De Castro.

Dirk Aerts

literatuur:

Antonio Bonet Correa, ‘De weg en de kathedraal van Santiago de Compostela 
in de barokke tijd’ In: Tentoonstellingscatalogus Santiago de Compostela 
1000 jaar Europese bedevaart. Gent, 1995. p. 62 - 70. 

Michael Jacobs, De weg naar Santiago de Compostela. Kampen, La Rivère 
& Voorhoeve, 1992.

Mireille Madou, De weg naar Santiago de Compostela: kunst en cultuur. 
Leuven, Davidsfonds, 1999.



�0� De�Pelgrim

Uitgelezen

Wij hebben verzoening nodig om de eenvoud van het leven terug te vinden die 
Christus er in vond. Vóór die eenvoud ligt de verzoening met ons bestaan en 
onze geschiedenis. Er zijn mensen die ten aanzien van hun concrete bestaan 
tot het uiterste onverzoenlijk zijn: omdat hun ‘idealen’ zo hoog zijn; omdat ze 
nooit het bestaansgevoel mochten krijgen dat het goed is dat ze op deze wereld 
zijn; omdat ze vanuit de onrust in het hart zijn als de Japanse steenhouwer; 
omdat ze zich niet echt aan anderen kunnen overgeven; omdat ze in zichzelf 
het gevoel van heelheid niet kennen en altijd moeten afsplitsen; en uit welke 
gronden allemaal niet.

De weg kan ons met ons bestaan zoals het feitelijk vorm kreeg en krijgt, ver-
zoenen. Dat is in ieder geval een ervaring. Misschien werkt het wel zo dat de 
weg in zijn onvermurwbaarheid tenslotte onze weerstand breekt en ons noopt 
ons in te voegen in zijn hoogten, diepten, stijlen, smalten; in zon en regen; in 
zijn onontkoombaarheid. In het gaan van de weg lopen we tegen onze te hoog 
gegrepen idealen aan: we wilden vandaag deze afstand halen en het ging niet; 
we bleken minder spieren te hebben dan we dachten; we worden zo moe dat 
het niet meer gaat; we hadden ons zoveel zegen voorgesteld en die blijft uit. 
De weg leert je dat je je er minstens moet bij neerleggen dat je nù zò op deze 
wereld bent en het met jezelf moet doen zoals je nu bent. Ook dat het rivali-
seren met de reisgenoten de stemming verpest en je heel alleen maakt. 

En als het gaat over de Japanse steenhouwer: loop maar eens over een ‘weg’ 
die uit niet meer bestaat dan wat karresporen. Tien tegen een dat je na ver-
loop van tijd van spoor wisselt omdat je denkt dat dat van een ander beter 
is. Om dan al gauw te ontdekken dat het niets uitmaakt of zelfs dat je eigen 
spoor het beste was. De weg noopt tot overgave, minstens aan zijn richting; 
alle verzet kost meer energie en uiteindelijk doe je het beste het zandpad, de 
sintels, de ventweg, de route nationale, het beton, de macadam, de teer die 
smelt in de hitte, het rotsige pad, de modder, de kalkweg met zijn stof, het 
prikgras, de stoppelvelden maar te nemen zoals ze komen. 

De weg als verzoening



De�Pelgrim� �1

Uitgelezen

Als je gaat doorvoelen dat onderweg zijn een grondkenmerk van het bestaan 
is, maakt alleen dat gevoel je al een beetje meer heel. Zo wijst de weg je de 
richting naar verzoening met je eigen concreet bestaan. Daarvoor is nodig dat 
je niets van je ervaring wegpraat of ‘wegvoelt’. Juist dat kun je op de weg op 
den duuur niet volhouden. Je kunt je alleen verzoenen met datgene waaraan 
je niets toevoegt of afdoet. Verzoening vraagt dat je de bal van de waarheid 
in het veld houdt. Anders is het een truc waarmee je allereerst jezelf in het 
ootje neemt.

Herman Andriessen en Ciel Mooren, Pelgrimsnotities. Boxtel, KBS, 1990. 
p.54-55.
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Groeten uit Los Arcos

In het archief van Los Arcos wordt het verslag bewaard van de wonderlijke 
genezing van een joodse bekeerling die uit dank hiervoor op pelgrimstocht 
naar Santiago was getrokken. Dit verhaal hoeft ons niet te verbazen  want 
een van de pleintjes van het dorp heette vroeger Plaza de los Judios. Het is 
naar deze bekeerling dat de albergue Isaac – Santiago werd genoemd. 
In deze albergue zijn, zoals bekend, reeds meer dan tien jaar leden van ons 
genootschap werkzaam als hospitalero. De plaatselijke verantwoordelijke 
én stichter van de albergue is de nu 82 jarige Don Gerardo Zuñiga. In 1993 
begon hij in het oude schoolgebouw met de opvang van pelgrims. De hui-
dige albergue omvat thans de vroegere huizen van de drie onderwijzers en 
dat van de hoofdonderwijzer. Don Gerardo was tonnelier van beroep. Hij 
maakte vaten met een inhoud tot zo ‘n 10.000 liter. Ondanks zijn hoge leef-
tijd is hij nog zeer actief. Hij maakt nog steeds zijn wijn en serrano. Het is een 
heerlijke rechtgeaarde man, zeer open in de omgang, met de kenmerkende 
Spaanse fierheid.
Een andere passie van Don Gerardo is geschiedschrijving. Hij kent de ge-
schiedenis van Los Arcos op zijn duimpje en zet zich ook in om het histori-
sche erfgoed te bewaren en bekend te maken. Voor een plaatselijk tijdschrift 
publiceerde hij een bijdrage over een zeer merkwaardig wapenschild op een 
voordeur van het dorp.

een HuisDeur uit De 16e eeuw

In de Calle del Medio te Los Arcos woont de familie Tomás Galilea. Het huis 
was vroeger eigendom van de familie Fernández-Tejada. Op de voordeur 
prijkt het wapenschild van het Huis van Tejada, waarvan de echtgenote een 
afstammeling was. Er zijn verschillende adellijke huizen die dit wapen dra-
gen en historici zijn het niet eens over de vraag wat het oudste is. Hoe het 
ook zij, de wortels van het huis Tejada reiken zeer ver, tot aan de legendari-
sche veldslag van Clavijo, een veldslag die nooit heeft plaatsgegrepen maar 
die omwille van de verschijning van de Santiago Matamoros een belangrijk 
hoogtepunt vormt in de legenden waarmee het begin van de Reconquista 
is omgeven (1). 

In het midden van de achtste eeuw werd het koninkrijk Asturië geregeerd 
door Mauregatus. In de latere verslagen over deze periode wordt hij steevast 

Een ongewone huisdeur
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Groeten uit Los Arcos

afgeschilderd als een een tiran en een verrader die slechts met de steun van 
de moren zijn gezag kon handhaven. Volgens de legende ondertekende hij 
met de morenkoning Miramolin het zogenaamde Verdrag van de honderd 
maagden. Elk jaar moest aan de Moren een tribuut van honderd vrouwen 
worden geleverd, vijftig uit de adel, die moesten huwen en vijftig die als bijzit 
aan de harem van de morenkoning werden toegevoegd. 
54 jaar na de dood van deze malafide en kwaadaardige koning kwam 
Ramiro de Katholieke aan de macht. In het jaar 882 stuurde Abderraman 
II, koning van Córdoba, zijn ambassadeur als gezant naar Koning Ramiro 
om het verschuldigde tribuut op te eisen. Ramiro weigerde. Hij achtte dit 
verdrag in strijd met zijn geloof. Bovendien was deze zware belasting in zijn 
ogen werkelijk onrechtvaardig. Hij was bereid er zich tegen te verzetten en 
desnoods ervoor te vechten. De moorse koning voelde zich door zijn botte 
antwoord erg gekrenkt. De katholieke koning verzamelde een groot leger 
onder het gezag van kapitein Sancho, die met Gods hulp de moren kon 
verslaan. Dit gebeurde op 23 mei 844.70.000 moren bleven op het slagveld 
achter. Twee versterkte plaatsen, met name Clavijo en Viguera werden op 
de moren teruggewonnen.
Nu deze overwinning een feit was bouw-
de koning Ramiro een kerk gewijd aan 
Santiago en installeerde hij er de orde van 
de Ridders van Santiago. De twee verster-
kingen maakte hij over aan Sancho Tejada, 
de generaal waaraan hij de overwinning 
te danken had en die bovendien verwant 
was met het koninklijk hof. Sancho werd 
tegelijk burgemeester van de twee dor-
pen want hij had ook nog eens een keer 
dertien zonen uit zijn huwelijk met Doña 
María Núñez Gundimera, zijn wettige 
echtgenote uit het Huis van Toral. Hun 
namen Ramiro, García, Sancho, Fernando, 
Matheo, Diego, Gonzalvo, Jemeno, Eneco, 
Martín. De koning verleende zijn gene-
raal tegelijk een wapenschild waarin zijn 
grootse daden vermeld stonden.

Het wapenscHilD van Het Huis van tejaDa

Dit wapenschild bestaat uit vier kwartie-
ren, verdeeld door een gouden kruis.
In het eerste kwartier twee burchten, in 
natuursteen op groen veld. Op de tinne 
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Groeten uit Los Arcos

van elk kasteel een zilveren banier met kruis in rood. Het tweede kwartier 
in blauw, twee halve manen in zilver, 13 sterren in goud rondom,verwijzend 
naar vader en moeder met hun dertien kinderen. Het derde kwartier in zil-
ver met een klauwende leeuw. Het vierde kwartier in zilver een taxus waar 
aan een afgebroken tak een os ligt vastgeketend, wat wijst naar de tak die 
afbrak toen Sancho Tejada zijn lans brak. Het hele schild is omgeven met 
een gouden band met dertien schelpen in blauw, op elke schelp een kruis 
van Sint-Jakob. De randversiering telt dertien banieren in azuur, met een 
halve maan in zilver, de punten naar beneden wijzend. Helemaal bovenop 
een leeuw in rood, met een kroon in goud, het  onderste van het leeuwen-
lichaam verborgen achter de helm. Rechts boven de helm het devies: Ecce 
beatificamus eos qui sustinerunt. Vrij vertaald : alle lof verdienen zij die de 
hoop niet opgaven en stand hielden en ons wisten te verdedigen.

De heldendaden van Sancho Tejada werden later bezongen als volgt: 

Peleando Sancho Fernández,  
castellano distinguido, 
contra moros aguerridos, 
quebró el hierro de su lanza 
al herir a un enemigo. 
Otro hubiera desmayado 
al verse en este peligro, 
pero él cobrando más brío, 
empezó a repartir golpes 
con tal dureza y tal tino 
que horrible carnicería 
hizo en campo enemigo. 
Al ver el rey tan valiente 
y suyo el triunfo, le dijo: 
”Los tejos que da Don Sancho
están haciendo prodigios”. 
Tejada de tejo vino.

Toen Sancho Fernandez, 
een gewaardeerde Castiliaan, 
aan het strijden was  
tegen de oorlogszuchtige Moren, 
brak hij het ijzer van zijn lans 
toen hij ene vijand achtervolgde. 
Een ander de moed zou laten zakken 
zich in zo een gevaarlijke situatie te 
begeven, 
maar hij putte er meer kracht uit, 
en ging door met de blote vuist 
met zo een kracht en vastberadenheid 
dat hij er een ware slachterij 
van maakte in het vijandelijk kamp. 
Toen de koning hem zo moedig bezig 
zag 
en de overwinning de zijne was, zei hij 
hem: 
De taxus die Don Sancho geeft 
zijn erg voordelig”. 
Want Tejada is als een Tejo (taxus).

 
Toon De Meester

(1) zie hiervoor: D. Aerts, ‘de voto de Santiago’. De Pelgrim nr. 64, p.21-28.
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inleiDing.

De spiritualiteit leert ons dat God niet alleen 
hoog verheven en ver weg is (in de hemel, zoge-
zegd), maar dat hij ook aanwezig is in het hart 
van ieder mens.
Zo ook is de heilige Jacobus niet alleen aanwezig 
in het verre Santiago de Compostela, of op een 
aantal plaatsen op de weg erheen, maar hij is ook 
prominent aanwezig in ons eigenste Belgenland 
of Vlaanderen. Regelmatig hebben we in dit 
tijdschrift reeds aandacht besteed aan kerken, 
kapellen en beelden van Jacobus in Vlaanderen 
en omstreken, maar nu willen we een stap verder 
gaan en een exhaustief overzicht bieden van alle 
jacobalia (beelden, schilderijen, afbeeldingen, 
vereringsplaatsen…) in ons land. Aangezien dit 
moeilijk in één keer te doen is - alles samen 
zouden er meer dan duizend objecten zijn die 
herinneren aan Jacobus in ons land! - hebben 
we besloten er een vervolgverhaal van te maken. 
Telkenmale zullen we één provincie de revue 
laten passeren, waarbij grote steden als Brussel, 
Antwerpen, Luik, Gent, Brugge en Leuven, elk 
met een behoorlijke collectie jacobalia, telkens 
apart zullen behandeld worden. Uiteraard is het 
mogelijk dat we hier of daar al eens iets over het 
hoofd gezien hebben, daarom is enige feedback of 
medewerking van de lezers altijd welkom: u mag 
mij steeds contacteren op volgend e-mail-adres: 
make@houthalen-helchteren.be

JACOBUS IN LIMBURG 
Jacobalia in België 1

Sint-Jakob, 1130-1350. Koninklijke Musea 
Kunst en Geschiedenis te Brussel.  
Afkomstig uit Schurhoven, Sint-Truiden
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Bronnen en werkwijze.

Bij onze inventaris van jacobalia zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We 
hebben zorgvuldig verscheidene bronnen geraadpleegd, om een zo volledig 
mogelijk overzicht te krijgen. Als eerste en belangrijkste bron dient ver-
meld de website van het Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium 
te Brussel (www.kikirpa.be). Verder het gezaghebbende boek van André 
Georges, Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et dans le Nord de la 
France, Bruxelles, 1971, waarin niet minder dan 220 foto’s uit onze regio 
zijn opgenomen.
Bovendien hebben we op het genootschap nog een kaartenbak gekregen met 
daarin honderden fiches ter voorbereiding van de tentoonstelling te Gent 
in 1985 over de Compostelabedevaart. Ook de catalogus van deze tentoon-
stelling hebben we uitgevlooid. Uiteraard hebben we ook nog onze eigen 
documentatie, opgebouwd in de loop van de afgelopen 28 jaren…
Het overzicht is opgesteld per gemeente, en daarna alfabetisch per deelge-
meente en per locatie. Van ieder object is een korte typering gegeven, met 
materiaalaanduiding en datering.
Wij hopen hiermee de lezers op weg te zetten om ook eens dichter bij huis 
een bezoek aan Jacobus te brengen!

Borgloon
Borgloon, Sint-Odulfuskerk, schilderij met Calvarie (Jezus aan het kruis) 
met links in een nis de heilige Jacobus, afgebeeld als pelgrim-apostel, met 
pelgrimsstaf en boek. Olieverf op doek, 130 x 82 cm, ca. 1590-1600.

Hendrieken, Sint-Lambertuskerk (Voort): kerkklok uit 1865, brons, met 
afbeelding Sint-Jacobus als pelgrim.

Bree
Bree, Sint-Michielskerk: houten beeld van Jacobus met pelgrimsstaf en 
boek, gebeeldhouwd door de zogenaamde Meester van Elsloo, ca. 1520, 82 
cm hoog.
In Bree was er ook een broederschap, gesticht in 1521, en een hospitaal, dat 
vermeld werd in 1559. In de buurt van het ziekenhuis is er nog steeds een 
Sint-Jacobusstraat.

Diepenbeek
Diepenbeek, Sint-Servatiuskerk: kazuifel uit de 15e - 16e eeuw, met een af-
beelding van Sint-Jacobus op de rugzijde. Textiel.
 
Lutselus, kerk Koningin van de Vrede: glasraam van Roger Daniels uit ca. 
1955, met gestileerde afbeelding van Jacobus als pelgrim.
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Genk
Zwartberg, Sint-Albertuskerk: glasraam uit 1939 met gestileerde afbeelding 
van Jacobus, naar een ontwerp van Henri Lacoste.

Gingelom
Borlo, Sint-Pieterskerk: houten medaillon met reliëf van Sint-Jacobus als 
pelgrim, met staf en breedgerande hoed op de rug. Eikenhout, ca. 1750, ca. 
100 cm.

Hasselt
Hasselt, Stadsmus (stedelijk museum): houten beeldje van Jacobus als 
pelgrim, met staf, hoed en boek, afkomstig van een huis Hoogstraat 3. 
Eikenhout, 1610, 63 cm (A. Georges, pl. 77).

Hasselt, Sint-Quintinuskathedraal: geborduurde koorkap uit de 16de eeuw, 
met een afbeelding van de geboorte van Jezus en van Jacobus als pelgrim, 
alsook van Petrus, Paulus, Johannes de Doper en Bartholomeus. Zijde.

In Hasselt was er in de 15e eeuw al een Sint-Jacobskapel in de Demerstraat, 
die in 1589 werd afgebroken, en vervangen door een herberg, op de hoek van 
de Paardsdemerstraat. In 1559 was er ook een broederschap.

Hechtel-Eksel
Eksel, kapel van O.L.Vrouw van Zeven Weeën te Hoksent: houten apos-
telbalk uit de 16e of 17e eeuw, met een houten beeldje van Jacobus, nogal 
majestueus (A. Georges, pl. 40).

Hechtel, Sint-Lambertuskerk: op de balustrade van het doksaal is er een 
afbeelding van Jacobus, afkomstig van een apostelbalk. 16e eeuw, hoogte 
67 cm.

Heusden-Zolder
Heusden: Sint-Jacobuskerk te Eversel, gebouwd rond 1850. In deze kerk staat 
een houten beeld van Jacobus als pelgrim, van 1800-1850, 125 cm hoog. In 
Eversel is er nu nog een Sint-Jacobusschuttersgilde.

Lummen
Er is in Lummen wel een Jacobusstraat, maar deze leidt naar het gemeente-
lijke containerpark, en is voor ons onderzoek dus een doodlopend straatje. 
Van enige Jacobusdevotie hebben we geen sporen gevonden.

Maaseik
Maaseik, Sint-Jakobskerk: gebouw uit de 18e eeuw (rococo) met enkele sie-
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relementen die herinneren aan Jacobus als patroonheilige. (zie De Pelgrim, 
nr.38, p.107-109).

Neeroeteren, Sint-Lambertuskerk: voor de liefhebber van laatmiddeleeuwse 
beeldhouwkunst is deze kerk een ware schatkamer! Niet minder dan drie 
verschillende houten beelden zijn hier te bewonderen, die getuigen van een 
diepe en langdurige Jacobusdevotie. In Neeroeteren was er in 1559 ook een 
broederschap.

Meest bekend is uiteraard het beeld van Jacobus als pelgrim, waarbij hij zijn 
breedgerande hoed voor de borst houdt. In zijn rechterhand houdt hij zijn 
staf en een paternoster. Het eikenhouten beeld wordt toegeschreven aan de 
Meester van Elsloo, Jan van Oel, en is van ca. 1520; het is 85 cm hoog (A. 
Georges, pl. 54).

Een ander houten beeld is afkomstig van een apostelbalk en toont ons 
Jacobus als pelgrim, met staf en reistas met daarop een schelp afgebeeld. 
Hout (A. Georges, pl. 52).
Een derde houten beeld toont eveneens Jacobus als pelgrim (A. Georges, 
pl. 53).

Maasmechelen
Eisden, Sint-Willibrorduskerk: apostelbalk met afbeelding van de buste van 
Jacobus, met pelgrimshoed en staf, beide versierd met een indrukwekkende 
schelp. Eikenhout, 15e eeuw (A. Georges, pl. 46a).

Mechelen-aan-de-Maas, Kerk Sint-Monulfus en Gondulfus: reliekstele 
met een reliëf van de buste van Jacobus en van Bruno, de stichter van de 
Kartuizerorde. Gepolychromeerd hout, 134cm hoog, gebeeldhouwd tussen 
1740 en 1760.

Meeuwen-Gruitrode
Ellikom, Sint-Harlindis en Relindiskerk: houten beeld van Jacobus als pel-
grim, eind 15e, begin 16e eeuw (A. Georges, pl. 44b).

Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk: houten beeld van Jacobus met pelgrimsstaf, 
hoed en boek. Het beeld is van de Meester met de Pijpplooien, en dateert 
van 1460-1470. Gepolychromeerd hout, 100 cm hoog.

Privéverzameling: gildebreuk van de Sint-Jakobsschuttersgilde van Gruitrode, 
met een afbeelding van Sint-Jacobus, en verscheidene platen uit de 17e en 
18e eeuw. Zilver.
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Sint-Jakob, 17e-18e eeuw. Stadmuseum Hasselt.  
Afkomstig uit een herberg in de Paardsdemerstraat te Hasselt.
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Sint-Truiden
Schurhoven, parochiekerk van Sint-Jacobus. Deze kerk, net buiten de mid-
deleeuwse stadsmuren gelegen, wordt voor het eerst vermeld in 1215. Het 
huidige kerkgebouw is van de 18e eeuw. In 1516 wordt een broederschap van 
Sint-Jakob vermeld.
Achteraan links staat een reuzengroot eikenhouten beeld van Sint-Jacobus 
als pelgrim, 16e eeuw.
Verder is er rechts een zijaltaar, met een houten beeld van Jacobus als pel-
grim in een nis, te dateren 1750-1800.
De kerk bezit ook nog een zilveren pelgrimsinsigne, vervaardigd door de 
Sint-Truidense zilversmid Guillaume Stas, tussen 1831 en 1868. Het insigne 
is 25 cm hoog, en heeft aan de ene kant een afbeelding van O.L.Vrouw van 
Scherpenheuvel, en aan de andere kant van Sint-Jacobus.
Voorts is er ook nog een zilveren reliekhouder van Sint-Jacobus uit de 19e 
eeuw, met een voetstuk van ca. 1650. Hoogte 38 cm.
In de kerk hangt er ook nog een glasraam waarop Christus een brood 
schenkt aan Jacobus. Glas-in-lood, 1926.
In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Jubelpark) 
wordt er nog een 16e eeuws houten beeld van Sint-Jacobus bewaard, afkom-
stig van de kerk van Schurhoven (A. Georges, pl. 26).

Sint-Truiden, Begijnhofkerk van Sint-Agnes: muurschilderingen uit de 14e 
eeuw, waarop Sint-Jacobus en andere apostelen afgebeeld zijn (A. Georges, 
pl. 25).

Sint-Truiden, kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart: geborduurd liturgisch ge-
waad uit de 16e eeuw, grondig gerestaureerd in de 19e eeuw, met een afbeel-
ding van Jacobus als pelgrim.

Sint-Truiden, minderbroedersklooster: schilderij van Jacobus als apostel en 
pelgrim, in een reeks met de 12 apostelen. Olieverf op houten paneel, 24 x 
36 cm, 17e eeuw.

Sint-Truiden, minderbroedersklooster: eikenhouten beeld van Jacobus als 
pelgrim, 37 cm hoog, gebeeldhouwd tussen 1490 en 1510.

Sint-Truiden, Sint-Maartenskerk: apostelbalk, met afbeelding van Sint-
Jacobus. Beschilderd hout, 16e eeuw.

Zepperen, Sint-Genovevakerk: schilderij met afbeelding van Jacobus als 
pelgrim met staf, geschonken door Jacques Monart, meester van de Sint-
Genovevabroederschap te Luik in 1710. 
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In dezelfde kerk worden ook nog twee tunieken bewaard, elk met een af-
beelding van Sint-Jacobus als pelgrim. Op beide staat Jacobus in een nis 
afgebeeld, met een pelgrimsstaf, breedgerande hoed en een paternoster in 
de handen. Textiel, geweven.

Tongeren
Riksingen, Sint-Gertrudiskerk: beeld van Sint-Jacobus als pelgrim, met boek, 
hoed, staf en reistas. Gepolychromeerd houten beeld van ca. 1500, 80 cm 
hoog (A. Georges, pl. 76).

Rutten, Sint-Evermaruskapel. De heilige Evermarus wordt te Rutten vereerd 
en telkenjare wordt er op 1 mei een mysteriespel opgevoerd, dat herinnert 
aan zijn marteldood, toen hij als pelgrim terugkeerde van Compostela. In 
de Evermaruskapel is er een medaillon met een afbeelding van Jacobus op 
de muur geschilderd. Verder meerdere afbeeldingen van Evermarus, telkens 
als pelgrim (zie De Pelgrim, nr. 70,p.22-31).

Tongeren, OLV-basiliek, reliekschrijn van Sint-Ursula: op de voet is Sint-
Jacobus afgebeeld (A. Georges, pl. 28).

Tongeren, OLV-basiliek, schilderij met de gedaanteverandering van Jezus 
op de berg Tabor, waarbij de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus aanwe-
zig waren. Op de lijst staat volgende inscriptie geschilderd: Transfiguratio 
Christi. Olieverf op hout, 65 cm hoogte, 116 cm breed. 1550-1600.

Tongeren, OLV-basiliek, schatkamer: reliekbeeld van Jacobus, afgebeeld 
als pelgrim. Vervaardigd omstreeks 1400 door de Tongerse zilversmeden 
Hendrik Van Tongeren en de gebroeders Gufkens. Verguld zilver, 29 cm 
hoog.

Tongeren, OLV-basiliek, textieldepot: hier zijn er verscheidene gewaden 
waarop Jacobus is afgebeeld: onder meer een kazuifel uit de periode 1501-
1525, twee geborduurde dalmatieken uit zijde uit de periode 1525-1550, en 
een dalmatiek uit zijdefluweel uit ca. 1521.

Tongeren, Begijnhofkerk Sint-Catharina: twee aurifrisia, geborduurde zijde, 
met afbeeldingen van Sint-Jacobus, uit de periode tussen 1500 en 1550.

Tongeren, Stedelijk Museum: reliekostensorium van de Heilige Barbara, 
afkomstig van het Gasthuis van Sint Jakob, met een afbeelding van Jacobus 
en Sint-Augustinus. Zilver, 1742, 41 cm hoog.

In Tongeren, de oudste stad van België en vanaf de vroege middeleeuwen 
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een belangrijk religieus centrum, is er ook nog een Sint-Jacobushospitaal. 
Dit gasthuis werd opgericht ca. 1150, eerst buiten de muren aan de Sint-
Truiderpoort, later kwam het binnen de stadsmuren te liggen. De huidige 
gebouwen dateren uit de 17e eeuw.
In de gasthuiskapel hangt er een altaarschilderij van de Luikse schilder 
Engelbert Fisen, 
waarop Christus aan Jacobus verschijnt. Olie op doek, 1697.
In het archief wordt nog een 17e-eeuws stempel van het hospitaal bewaard, 
met daarop een afbeelding van Jacobus.

Wellen
Sint-Jan de Doperkerk: doksaal met een halfverheven beeldhouwwerk 
waarop Jacobus als pelgrim nogal nonchalant staat afgebeeld in een nis, met 
de benen gekruist en met beide handen op zijn staf leunend, terwijl hij wat 
geamuseerd naar rechts kijkt. Witte steen (A. Georges, pl. 94).

Zonhoven
Sint-Quintinuskerk: medaillon met buste van Sint-Jacobus, door stukadoor 
André Vivroux uit 1789. Bepleisterd stucwerk, 70 cm diameter.

Zutendaal
Pastorij van de parochiekerk Maria Tenhemelopneming: houten beeld van 
Jacobus, met pelgrimsstaf en steekhoed; volkskunst, 17e eeuw, 48cm hoog. 
Onder het beeldje staat volgende inscriptie: S. IAAChoP. (A. Georges, pl. 
72a).

Martin Kellens
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Dagboek

Chris Van Sante dacht lange tijd dat een tocht naar Santiago alleen voor 
krachtpatsers was, tot ze in 2001 ontdekte dat ook zij dit aankon. In 2004 ver-
trok ze samen met haar echtgenoot opnieuw naar Santiago, ditmaal vanuit 
Mont-Saint-Michel. Daarover schreef ze een verslag dat in onze wedstrijd in 
november 2005 bekroond werd met de tweede prijs. Hieronder volgen enkele 
passages uit dit verslag.

Wat mij ten diepste getroffen heeft op deze pelgrimstocht waren de ont-
moetingen met de mensen onderweg. Of moet ik zeggen: met engelen van 
mensen, of waren het mensen die engelen voor ons waren? Of waren wij 
de engelen, die de boodschap overbrachten van hen die achterbleven? Het 
werden diepdoorvoelde gesprekken, bij gelegenheid van een losse babbel in 
het voorbijgaan, bij een vraag naar water, of rond de tafel in de gastgezinnen 
die ons, op onze simpele vraag naar overnachting, hun gulle gastvrijheid 
aanboden.

ontmoeting met 
engelen
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Dagboek

Gelegenheden te hoop! Tegen het middaguur waren we meestal door 
onze watervoorraad heen. Even rondkijken dus en iemand aanspreken: 
een vrouwtje of meneer die in de voortuin werkt, of gewoon ergens langs 
de weg bij een huis aanbellen. Soms werd ons zelfs drank én een maaltijd 
aangeboden.
Bij zulke gelegenheden wordt steevast geïnformeerd naar begin- en eind-
punt, naar het hoe en waarom van deze tocht. Vaak komen de mensen zelf 
met hun verhaal naar buiten. In vele gevallen is het een verhaal van pijn 
en verdriet. Het viel ons op dat mensen tegenover vreemden heel open en 
onbevangen gaan praten. Veelal vragen ze ‘aan hen te denken bij Sint-Jakob’, 
wat we zondermeer beloofden en ook deden. Na het zoveelste verhaal over 
ziekte, lijden en dood ga je je afvragen: heeft deze pelgrimstocht nog een 
andere boodschap te brengen, dan het stappen naar Compostela? Zijn wij 
boodschappers geworden, die bij elk van deze ontmoetingen een stukje last 
overnemen van gekwetste mensen? Heeft de steen die wij meedragen van 
Matias, méér te betekenen dan het torsen van enkel zijn pijn en de pijn, zorg 
en kommer van de jonge, maar zo moedige ouders?
Het waren vaak ontroerende momenten. Ook de grappige kant kwam aan 
bod. Ze deden in mij, in ons, een bron opborrelen van intense vreugde, van 
goedheid en oeverloos vertrouwen. Ik heb ze genoemd: ontmoetingen met 
engelen en/van mensen. Heel graag wil ik hier deze ervaringen met jullie 
delen, in de blijde hoop een glimp van al die schoonheid en goedheid te kun-
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Dagboek

nen doorgeven. En heel misschien wordt onze kleine wereld door deze een-
voudige maar zo intense belevenissen een stukje rijker en mooier voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Dit is voor mij het wonder van de Jakobsweg.

“mama slaapt nog, in De BaDkamer”

Het oude vrouwtje aan wie ik water vraag, nodigt mij uit om even binnen 
te komen. Ik volg haar in de keuken waar ze mijn flessen vult. Op de keu-
kenkast staan een aantal foto’s: een trouwfoto, een foto van een jongeman 
(vader?) met kindjes, ‘n schoolfoto met kindjes. Het vrouwtje merkt mijn 
nieuwsgierige blik en begint te vertellen, terwijl tranen haar ogen vullen. ”Dit 
is de trouwfoto van mijn kleindochter en dit is de papa met de achterklein-
kinderen, vier en vijf jaar oud”. Ik vraag of de ouders soms…? Ze vervolgt 
met snikkende stem: ”Mijn kleindochter is vorige maand overleden”. Ik sta 
er onwezenlijk bij. Wat moet dat vrouwtje verdriet hebben! “Ja, we weten 
echt niet hoe en wat er juist gebeurd is. Die bewuste ochtend vertrekt de 
papa heel vroeg naar het werk, terwijl de rest van het gezin nog even in bed 
blijft. Mama zal dan later, zoals gewoonlijk, de kindjes klaarmaken en naar 
school brengen. Vanop het werk belt de papa dan even om te horen of alles 
ok is. Maar die ochtend neemt het oudste kind de telefoon op en zegt dat 
mama nog slaapt. De papa belt na ’n half uurtje terug. Weer neemt de oud-
ste op, zeggende dat mama nog steeds slaapt, in de badkamer, maar dat ze 
helemaal blauw ziet. De papa komt onverwijld naar huis en vindt inderdaad 
zijn vrouw in de badkamer, dood!
De tranen vloeien nu ook bij mij! Wat een drama, wat een verdriet moet deze 
ganse familie torsen! Ik omarm het vrouwtje met al m’n warmte en verzeker 
haar dat we haar grote pijn meedragen tot bij Sint-Jakob.

“De engel in De storm”

We zijn te gast bij een vroegere buurvrouw van onze Normandische vrien-
den. Ze heeft ook enkele vrienden uitgenodigd om samen met ons te dine-
ren. ’s Ochtends: stormweer! Moeten we daar door? We trekken net onze 
regenspullen aan, als An belt, een tafelgenoot van gisteren. Ze zegt droogjes 
dat dit geen weer is om een hond door te jagen en dat ze ons naar een 
klooster zal brengen. Ons ganse boeltje wordt in haar wagentje gestouwd 
en weg zijn we.
An en ikzelf bellen aan. We mogen binnenkomen via het tuinpoortje en 
Zuster Overste wordt erbij geroepen. An begint met een vriendelijk woordje 
over pelgrims en het slechte weer. Ik bedenk dat ik er weinig pelgrimachtig 
uitzie, zonder rugzak, -al hangt er een jakobsschelp aan-, en we komen hier 
zomaar toe, luxueus afgeleverd met privé-chauffeur. Zuster Overste door-
priemt me met een blik van: durf mij niet beet te nemen! “Pelgrims? Die krij-
gen we hier regelmatig over de vloer, en er zijn echte bedriegers tussen, en 
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dit is hier geen refuge, en trouwens het huis zit vol met retraitanten”…Haar 
stem duikt tot op fluistertoon. “En waar is uw credential? Zonder dit mag 
ik niemand binnenlaten: wetten van het diocees!” Ja zuster, die hebben we, 
nee zuster niet hier, die ligt nog in de auto. “Dan moet ik hem eerst zien 
en er een kopie van nemen, ga die maar vlug halen”. Met een hart als een 
erwtje loop ik naar de auto waar Frans ongeduldig zit te wachten, natuurlijk 
benieuwd naar het resultaat. Ik knik hem wat zielig toe, want heel zeker of 
het lukt ben ik nog niet. De credencial wordt grondig doorbladerd en daarna 
gekopieerd. An staat er wat beteuterd bij. Ze geeft nog een gunstig woordje 
tenbeste, dat zij hier al ’n paar keer op retraite was met die en die groep. Oja? 
Zuster Overste kent die groep! Dan komt het verlossende woord: ”Haal jullie 
pakken maar, we zien wel waar er nog kamertjes vrij zijn.” Met een warme 
dankknuffel vertrekt An en doen wij onze intrede in het Heilige der Heiligen. 
Dank u, An, taxi-engel in de storm!

“kom Binnen, ik maak wat te eten”.

Het water dat ik daarnet kreeg, smaakte niet. Heeft dit soms met psycho-
logie te maken? Want het leek me niet echt van harte gegeven. Een dame 
groet ons vriendelijk vanuit haar tuin. Hier moet het water beter smaken! Ik 
ben weer getroffen door de mooie rozen in haar voortuintje. Tenslotte ben 
ik dochter van een rozenkweker uit de Wetterse bloemenstreek. Dat moet ik 
haar natuurlijk meedelen en de link is gelegd. Hoe eenvoudig, hoe mooi kan 
het toch zijn: gewoon wat simpele woorden waar men z’n hart in legt. “Kom 
binnen”, zegt ze. Twee woorden die een gans levensprogramma inhouden: 
dit huis, onze woning is niet alleen voor ons, wij delen deze ruimte met an-
deren, wie die ook zijn! Het zijn zulke woorden, zulke ontmoetingen die ons 
moedig maken, die ons ook meer mens maken, die ons aansporen om ook zo 
te handelen. Al zijn wij doodvreemden, die hier langskomen, toch… ”Kom 
binnen!” Het wordt me warm om het hart. Mevrouw begint een soepje klaar 
te maken en zendt meneer naar de tuin om verse tomaten en sla. Met een 
sneetje hesp erbij wordt het een lekkere maaltijd. Intussen krijgen we weer 
de familiegeschiedenis te horen. De jongste zoon is vorig jaar verongelukt, 
doodgebliksemd op het voetbalveld. Of we een gebedje willen doen bij St.-
Jakob? En waarom wij deze pelgrimage doen? Dan mag ook ik onze zorgen 
delen: ook zij beloven een gebed voor onze zieke kleinzoon Matias. 

“kanker, is Dat Besmettelijk?”

Oef, was dat weer puzzelen om logement te vinden! Maar kom, toch vrien-
delijk van deze dame, zomaar twee vreemden in vol vertrouwen meenemen. 
Ik sta altijd versteld van dit gebaar, zoals nu: ik leg gewoon ons probleem uit 
en de dame zegt onmiddellijk:”Ok, kom, stap maar in mijn auto, ik rij jullie 
wel rond”. Dat rondrijden was dan ook letterlijk te nemen. Intussen krijgen 
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we weer een stukje levensverhaal te horen: mevrouw is kankerpatiënte. Ze 
houdt de moed erin. Het pijnlijkste vindt ze de reacties van de omgeving. Zo 
vertelt ze van een dame die ze wekelijks vervoerde, maar sinds haar ziekte 
heeft deze dame laten weten dat ze niet meer wil meerijden in mevrouw 
haar auto! Alsof kanker besmettelijk is. Het geeft haar het gevoel van melaats 
te zijn! Terwijl ze ons dit vertelt zie ik toch een traan in haar oog blinken. 
Weer een steentje om onder het kruis te leggen, denk ik dan. Een engel met 
kanker, ook dit kan best.

Hotel ‘mille étoiles’, Bij maDame nicole en Haar vrienDin.

Na nog eens puzzel-zoekwerk, maar dank zij een telefoontje bij een apothe-
kersengel, kunnen we die avond terecht in een Gîte Rural. Al de huisjes zijn 
bezet, maar men kan ons een zetelbed geven onder een afdak, de hangar 
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waar de vakantiegasten onderdak hebben bij regenweer. Ik ben best tevreden 
met dit voorstel. De apothekeres geeft meteen opdracht aan haar bediende 
om ons naar de boerderij te voeren omwille van het dreigende onweer.
Die stem aan de telefoon heeft me niet teleurgesteld. De eigenares stelt zich 
voor: Nicole. Het is sympathie op ’t eerste zicht. Het afdak staat vol met 
speeltjes, afgedankte zetels, tafels en stoelen. Een clic-claczetel wordt afge-
stoft en opengetrokken. Nicole brengt een kamerscherm om ons wat privacy 
te bezorgen. De hangar is langs twee zijden afgesloten. Maar best ook, want 
we zijn net geïnstalleerd of een hels onweer barst los. Donder en bliksem 
zorgen voor een grandioos spektakel boven de velden van de boerderij. 
Intussen probeert Frans een avondmaal te bereiden. Variatie op het gekende 
thema: een kop instantsoep en wat brood met confituur. Nicole komt langs 
en merkt onze povere pelgrimsmaaltijd op. Ze loopt door de gietende regen 
naar huis en keert terug, beladen met kaas, paté van het huis, en een lekkere 
fles wijn! Overheerlijk toch: niet enkel onze maag wordt verzadigd, maar ook 
ons hart: wat een gulheid! Engelen van mensen, ze bestaan echt!

’s Ochtends komt Nicole ons begroeten en informeert naar onze nachtrust. 
Ik antwoord lachend dat ik nog nooit in zo’n chic hotel ‘Mille Etoiles’ gesla-
pen heb, met zelfs een gratis klank-en lichtspel. De goeie ziel staat alweer 
met de handen vol lekkers voor ons ontbijt: nog een potje van hun allerbeste 
foie gras, brood, confituur, kaas en fruit voor onderweg. In een klein teiltje 
doe ik een kattenwasje, ten aanschouwe van de andere vakantiegangers. 
Nicole bemerkt mijn gène en zonder aarzelen presenteert ze ons haar eigen 
huisje met douche en sanitair. Wat een luxe voor pelgrims! Nicole blijft maar 
babbelen terwijl wij ontbijten. Ik vraag of ze gehuwd is, waarop ze ontken-
nend antwoordt. Ze lijkt me nochtans niet meer zo jong. “Je hebt een vriend 
misschien?” Ze aarzelt even en dan, met pretlichtjes in de ogen: “Ik heb 
geen vriend, maar een vriendin, vous comprenez?” Lieve Nicole, je bent een 
vrouw met een hart van goud. Bij het afscheid vraagt ze of we een woordje 
in haar gastenboek willen schrijven. Zelf geeft ze ons ter herinnering een 
mooie tekst mee. Hoe rudimentair ook, dit verblijf was hartverwarmend. 
Met een lieve knuffel nemen we dankend afscheid van deze fantastische 
engel-gastvrouw. Wat doet God in zijn hemel met lesbische engelen?

“BiD voor onze twee kinDjes…”

Ik kom enkele meters na Frans aanstappen. Plots stopt een auto en een 
dame geeft iets aan Frans. Wanneer ik naderbij kom, begint de dame, met 
tranen in de ogen haar verhaal: “Wil je aub bidden bij Sint-Jakob voor onze 
kindjes?” Tranen in iemands ogen doen mijn hart altijd smelten. Wordt dit 
het zoveelste verhaal van ziekte, pijn en dood? Automatisch vliegen mijn 
gedachten dan naar ons gehandicapt kleinzoontje voor wie wij deze pel-
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grimstocht ondernemen. Ik vraag of haar kindjes soms erg ziek zijn? “Non, 
wij hébben nog geen kindjes, maar al vijf jaar verlangen we er zó naar! We 
willen zo graag twee kindjes, bid en offer dit geld aub in de kathedraal van 
Compostela”. Een paar minuten lang staan we daar alle twee in mekaars 
armen te snotteren als kinderen…
Wat voor weg is dit? Waarom moesten we hier voorbijkomen, dit stuk weg 
die uiteindelijk onze weg niet is? (We vergisten ons op het vorige kruispunt.) 
Is deze Jakobsweg méér dan een mythe? We worden er beiden heel stil van. 
Dit zijn meer dan toevalligheden, het is een weg vol wonderbare ontmoe-
tingen. Het lijkt stilaan duidelijk dat we deze bedevaartsweg niet zomaar 
stappen. Wij ontvingen al zoveel warmhartelijkheid, zoveel vertrouwen en 
moed op deze weg, dit mogen we niet voor onszelf alleen houden. Het wordt 
me met de dag duidelijker dat we, als pelgrims, dragers zijn van een blijde 
boodschap, een boodschap die we door te geven hebben aan mensen die 
onze weg kruisen en ja, dat waren er al velen!

“stoelen? non, non...”

“Kom binnen, we eten samen…”
Tegen de middag begint het te miezeren. Ik kijk uit naar een afdak zodat we 
onze picknick in het droge kunnen gebruiken. Links van de weg zie ik een 
schuurtje. Ik klop aan en een dame doet open. Of we onder dit afdak onze 
boterhammen mogen opeten? Ja, dat mag. Maar, er is niks voorhanden om 
ons neer te zetten, dus vraag ik beleefd of mevrouw soms twee stoelen kan 
brengen? “Non!”… Ik herhaal mijn vraag, denkend dat ze mij misverstaan 
heeft. Weer klinkt het: “Non!” Ik kijk beteuterd naar Frans, die al hoofd-
schuddend naar zijn karretje stapt. Intussen zijn haar twee kinderen erbij 
komen staan. Behalve mijn ongeloof bedenk ik met pijn wat voor indruk dit 
voorbeeld moet nalaten in het gemoed van deze kinderen. Maar kom, we 
schudden het stof van onze voeten en vervolgen onze weg.
Na een goeie kilometer zie ik een openstaande garage. Een man laadt bood-
schappenzakken uit zijn wagen. Ik spreek hem aan: “Of we in zijn garage 
onze picknick mogen nemen?” Onmiddellijk antwoordt hij: “Alsjeblief, kom 
binnen, eet samen met mij!” Weer kan ik mijn oren niet geloven! Hij ziet 
mijn aarzeling en herhaalt nog eens zijn aanbod tegen Frans! Bedeesd stap-
pen we de woning binnen. We moeten in de salon gaan zitten en daar staat 
hij al met het aperitief. Dan mogen we het hele verhaal horen, van hoe zijn 
vrouw hem verlaten heeft en hoe hij met de twee kinderen achtergebleven 
is. Hij is technicus en verdient goed de kost, zijn vrouw moest niet mee 
uit werken gaan. Maar blijkbaar verveelde ze zich thuis en ze zag uit naar 
andere pleziertjes…Mijnheer ontdekte dat ze gedurende de dag ‘oneerbare’ 
verdiensten had. Tussen het kokkerellen door aanhoren we alweer een ver-
haal vol zielenpijn. Voor een stuk neemt hij de verantwoordelijkheid op zich: 
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hij is amateur-fietser en is ’s avonds en in de weekends geregeld weg voor 
wielerwedstrijden. Ergens begrijp ik ook wel dat het jonge vrouwtje het niet 
aangenaam vond om van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat alleen te zitten! 
Maar ja, zijn eenzaamheid is schrijnend zo te zien en het doet hem deugd 
dat hij zijn hart eens heeft kunnen luchten aan vreemden. Wij zijn hoe dan 
ook blij met het lekkere diner dat zomaar uit de hemel kwam vallen, samen 
met de regen. 
Nog maar eens haal ik me voor de geest waarom we hierlangs moesten 
komen, waarom we de weg ‘rechts’ namen in plaats van links, waarom af-
wijzing en uitnodiging naast elkaar liggen als zwart en wit. Naast de intentie 
voor onze lieve zieke kleinzoon Matias, maken we in ons hart plaats voor 
zoveel anderen. We dragen hun pijn, hun zorgen mee. Wat verlang ik al om 
aan de voet van het ‘IJzeren Kruis’ het steentje te kunnen neerleggen van 
Matias. Eén voor één wil ik er de mensen gedenken en bij name noemen, al 
diegenen van wie we de diepe zielenpijn mochten aanhoren en voor wie we 
beloofden te bidden. Mijn eigen pijn verdwijnt in het niet om de innerlijke 
vreugde boodschapper te mogen zijn van zoveel mensen in nood.
Engelen van mensen, mensen die engelen zijn, het kan echt!

Chris Van Sante, Brugge
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De komkommertijd voor journalisten was amper aangebroken of begin 
juli verscheen in de Vlaamse dagbladen een artikel over het avontuur dat 
een 37-jarige Vlaamse pelgrim aan het eind van zijn tocht was overkomen. 
Aangekomen in Finisterre wilde hij zijn schoenen verbranden maar daarbij 
veroorzaakte hij ongewild een bosbrand. Dat leverde hem een nacht cel op 
en een boete van honderd euro.
Eerst een bedenking bij het feit dat deze Brabantse pelgrim anoniem wenste 
te blijven ‘om zijn familie niet te verontrusten’. Was dit omdat hij had kun-
nen verdacht worden van naaktloperij wanneer hij ook dit ritueel in ere 
wou herstellen? Dan zou hij beslist een zwaardere straf gekregen hebben. 
Dat was ook helemaal niet nodig geweest want noch het verbranden van 
kleren, laat staan het drie dagen naakt lopen - zoals vermeld in het artikel 
in De Morgen van 7 juli - heeft enige historische grondslag. Wel bekend - en 

WAREN PELGRIMS 
NATURISTEN?

Finisterre
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door gespecialiseerde historici geduld - is de traditie om aan het riviertje 
in het plaatsje Lavacolla (letterlijk ‘was de kloten’, en dus niet alleen de col), 
waar nu de luchthaven van Santiago is, een grote kuis te houden om netjes 
voor Sint-Jakob te verschijnen. Hermann König von Vach schreef daarover 
beeldrijk:  ‘Und ein Fluss, Lavacolla genannt, weil die Französischen Pilger 
sich entkleideten und aus Liebe zum Apostel nicht nur einzelne Teile reinig-
ten, sondern den Schmutz des ganzen Körper abwuschen’. 
De Sint-Jakobstraditie is steeds in evolutie geweest en dat is vandaag niet 
anders. Waar de meeste pelgrims van onze tijd in Santiago halt hielden, 
zijn er vandaag meer en meer die niet alleen nog even verder trekken naar 
Padròn maar ook nog drie dagen stappen naar Finisterre. Daarvoor zijn 
extra herbergen voorzien op die route. In Finisterre wordt inderdaad soms 
een vuurtje gestookt met oude schoenen en er is zelfs een speciaal ijzeren 
vat geplaatst om dat veilig te laten verlopen. Die nieuwe traditie heeft al haar 
symbool gekregen: nog drie kilometer voorbij het strand en het dorpje van 
Finisterra, in de buurt van kilometerpaal met het cijfer ‘0 km’ staat aan de 
vuurtoren een schoen in brons. Het gebouw naast de vuurtoren is nu een 
modern hotel (El Faro) maar het is prijzig en bovendien hebben de onvrien-
delijke uitbaters geen kaas gegeten van gastvrijheid (avondmaal vanaf 21u30 
bijvoorbeeld). De locatie is echter zonder meer adembenemend, zeker om 
in het Westen de zon te zien ondergaan in de zee, zoals in de derde strofe 
van een pelgrimslied:

Et tout là-bas, au bout du continent
Messire Jacques nous attend
Depuis toujours son sourire fixe
Le soleil qui meurt au Finistère.

In het dorpje Finisterre scharrelen steeds wat rustende pelgrims rond, op 
het strand uitkijkend naar een echte sint-jakobsschelp, en voor enkele dagen 
een kleine commune vormend. Daarin overheerst het gevoel van ‘we hebben 
zo lang verlangd naar deze tocht, en het is ons gelukt, en we gaan nog niet 
naar huis’. Heerlijk toch?

Herman Meuleman
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Hors d’œuvre

Aire-sur-la-Lys
In het vorige nummer gaf Mireille Madou een omvattend 
overzicht van de Jacobusdevotie in het Noordfranse stadje 
Aire-sur-la-Lys. Zij behandelde er vooral de muurschilde-
ringen in de collegiale kerk Saint-Pierre. Aangespoord hier-
door hebben we tijdens de vakantie zelf het stadje bezocht, 
maar groot was onze ontgoocheling toen bleek dat de fraaie 
muurschilderingen, die pas in 1995 gerestaureerd waren, 
alweer danig aan het afbladderen waren! Wellicht aangetast 
door het vocht van de doorsijpelende regen… Men is nu 
bezig met een ‘harde’ restauratie van het kerkgebouw; het 
interieur was er volledig uit verdwenen en in de plaats van 
het hoofdaltaar stond een heuse duiventil! Hopelijk zijn er 
voldoende financiële middelen voorzien om de restauratie 
ook te voltooien! Het tweede monument, de Chapelle Saint-
Jacques van het voormalige jezuïetencollege, was gesloten, 
dus daar konden we ook al niet de beloofde kunstwerken 
bewonderen!
Maar onze ontgoocheling sloeg om in vreugde toen we in 
de grote winkelstraat, de Rue Saint-Omer, pal boven een lin-
geriezaak twee oude gevelstenen bemerkten, die ons uitermate bekoorden! 
Zij waren ingemetseld ter hoogte van de eerste verdieping, maar vermits 
in een winkelstraat niemand hoger kijkt dan de bekoorlijke etalages, waren 
we toch verrast. De stenen zijn ca. 50 cm hoog en 20 cm breed. De eerste 
steen was een afbeelding van  Sint-Jakob als pelgrim met daaronder vol-
gende inscriptie: S.I./O.P.N. Wij haalden ons Latijnse woordenboekje boven 
en ontcijferden deze enigmatische letters als een afkorting voor: S(ancte) 
I(acobe) O(ra) P(ro) N(obis), of, voor wie het Latijn niet machtig is: ‘Heilige 
Jacobus, bid voor ons’. De tweede steen toonde een pelgrimsstaf met een 
kalebas en had als inscriptie: Au bourdon d’ or. Of, in het Nederlands: ‘In 
de gulden pelgrimsstaf ’.
Op de toeristische dienst wist men ons te vertellen dat op deze plaats, op 
de hoek van de winkelstraat met de verbindingsstraat tussen de markt en 
de collegiale, in vroegere eeuwen een pelgrimsherberg had gestaan, waar 
pelgrims de innerlijke mens konden versterken en onderdak kregen voor de 
nacht. Of deze pelgrims onderweg waren naar Compostela, dan wel te Aire 
het hoofd van Jacobus kwamen vereren, laat ik in het midden. Overigens, 
op de balustrade van het baljuwhuis op de markt prijkt ook nog een fraai 
Jacobus-symbool: twee gekruiste pelgrimsstaven met daarover een schelp. 

Martin Kellens
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verslag van De  
BijzonDere algemene vergaDering 
geHouDen te maaseik op 25 juli 2006

Op 25 juli 2006 houdt het Vlaams 
Genootschap van Compostela een bij-
zondere vergadering te Maaseik.

Agenda: 
1. de goedkeuring van de vernieuwde 
statuten van de VZW
2. de herverkiezing van uittredende 
bestuursleden
3. de verkiezing van nieuwe kandidaat- 
bestuursleden
4. de verkiezing van een voorzitter en 
een penningmeester
Omdat er op de vergadering niet vol-
doende stemgerechtigden aanwezig 
zijn worden, zoals de wet voorziet, 
de vernieuwde statuten een tweede 
keer ter stemming voorgelegd op een 
B.A.V. gehouden op 14 oktober 2006. 
De uitnodiging voor deze Bijzondere 
Algemene Vergadering wordt gepu-
bliceerd in De Pelgrim van september 
2006.
De volgende uittredende bestuursleden 
worden door de Algemene Vergadering 
herkozen: Jaak Baret, Staf De Laet, 
Fernand Dendooven, Etienne Van 
Wonterghem.
De volgende uittredende bestuursle-
den stelden zich geen kandidaat voor 
een nieuw mandaat: Dirk Aerts, Tine 
Huyvaert, Anna Vancoillie.
De volgende kandidaat-bestuursleden 
worden door de Algemene vergadering 

als bestuurslid verkozen: Hugo Morael, 
Marc Patrouille, Rik Vertongen. 
De Algemene Vergadering verkiest 
Hugo Morael als voorzitter .
De Algemene Vergadering verkiest 
Etienne Van Wonterghem als penning-
meester.

infonamiDDagen voor pelgrims

Traditiegetrouw houdt ons Genoot-
schap enkele infonamiddagen voor 
voet- en fietspelgrims. Tijdens deze 
namiddagen wordt heel wat praktische 
informatie aangereikt om de pelgrims-
tocht degelijk voor te bereiden. De 
namiddag begint met een uiteenzetting 
door pelgrims die reeds verscheidene 
malen onderweg waren. Daarna volgt 
een vragenuurtje. Natuurlijk is er tus-
sendoor ruimte voor een gezellige bab-
bel met medepelgrims die  dezelfde 
plannen hebben. Begin: 14.30 u. Einde: 
rond 17.00 u.

De eerste infonamiddag gaat door op 04 
november te Sint - Michiels (Brugge), 
HBOV, St. Jan - St. Jozef, Koning Albert 
I laan 8. Het instituut ligt aan de achter-
kant van het treinstation van Brugge.

Op 02 december houden we een info-
namiddag in de lokalen van ‘Eigentijdse 
Jeugd’, Hendrik Placestraat 44, Groot 
- Bijgaarden (Dilbeek).

Reisweg met de wagen:
1. U komt langs de Brusselse Ring uit 
de richting Vilvoorde, Leuven. Aan 
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het rondpunt van Groot Bijgaarden 
houdt u links. U volgt de wegmar-
keringen E 19, Bergen - Charleroi. U 
neemt afrit 11: Groot Bijgaarden, Sint 
Agatha Berchem. U volgt links de rich-
ting Groot Bijgaarden. U rijdt nu op de 
Dansaertlaan die u volgt tot op een ‘T’ 
kruispunt (rechts van u ligt het politie-
kantoor van Dilbeek). U neemt rechts 
en steekt de spoorweg over. Rechtdoor 
volgen. Ca. 200 meter verder links bent 
u bij Eigentijdse Jeugd.
2. U komt langs de E 40 uit de richting  
Gent - Aalst.  U houdt u aan het rond-
punt van Groot Bijgaarden (ter hoogte 
van het tankstation) uiterst rechts.U 
volgt de wegmarkeringen E 19, Bergen- 
Charleroi.  U neemt afrit 11: Groot 
Bijgaarden, Sint Agatha Berchem. Zie 
verder zoals 1.
3. U komt langs de E 19 uit de richting 
Halle, Charleroi. U neemt afrit 11: Groot 
Bijgaarden, Sint Agatha Berchem. Zie 
verder zoals 1.

Reisweg met het openbaar vervoer:
Het treinstation van Dilbeek ligt op de 
lijn Brussel - Aalst via Jette. Vertrek 
Brussel Zuid: 14.04 u. aankomst Dilbeek: 
14.28 u. - Vertrek Aalst: 14.06u. aan-
komst Dilbeek: 14.32 u.
1. Komt u van Brussel, dan  moet u 
de spoorweg oversteken en rechtdoor 
lopen voorbij de Doe Het Zelf-zaak 
Royer. ‘Eigentijdse Jeugd’ ligt op 200 
meter van het station.
2. Komt u van Aalst, dan  moet u de 
spoorweg NIET oversteken en verder 
zoals 1.
Een derde en laatste infonamiddag gaat 
door in Limburg, eind februari of begin 
maart. De praktische gegevens hierom-
trent vindt u in De Pelgrim van decem-
ber 2006.

Mogen wij erop aandringen dat u zich 
tijdig inschrijft langs de vertrouwde 
kanalen: telefonisch op nummer 050/ 
31 48 80. per e-post: info@compostela-
genootschap.be 

HospitalerovergaDering

Op 09 december houden de hospitale-
ros hun jaarlijkse vergadering te Gent. 
Met enige fierheid mogen we zeggen 
dat pelgrims graag halt houden in de 
refugio van Los Arcos, waar Vlaamse 
hospitaleros hen hartelijk verwelko-
men. Mensen die zich op deze manier 
dienstbaar willen maken kunnen hun 
kandidatuur stellen bij Kristien Claeys, 
Prinsenhof 53, 9000 Gent. Telefoon: 09 
/ 233 15 31. Fax: 09 / 281 13 98
e-post: kristien.claeys@demeyerbouw.
com

wij geDenken

medelid Felix Stienlet uit Heverlee, 
overleden op 13 juli 2006. We bieden 
aan de familie onze oprechte blijken van 
medeleven aan.

zoekertje

Op zijn pelgrimstocht naar Santiago 
kwam Freddie De Voeght uit Duffel op 
23 mei aan in de refugio van Grañòn. 
Toen er gevraagd werd of iemand wou 
koken, bij voorkeur een gerecht uit 
eigen land, bood hij zich aan om wor-
telstoemp te maken. Hij kreeg hulp van 
twee medepelgrims uit de buurt van 
Brugge. Zij namen ook enkele foto’s. 
Omdat Freddie deze personen achteraf 
niet meer ontmoet heeft, zou hij ze 
graag via dit zoekertje opsporen. 
Zijn adres: Beukheuvel 78, 2570 Duffel, 
0495 78 37 8. E-mail: 
christiana.peeters@telenet.be
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22 september 2006 - 04 februari 2007: 
‘Geloof en geluk. Sieraad en devotie in 
middeleeuws Vlaanderen’.
Een tentoonstelling waar de pelgrim 
zeker aan bod komt. Pelgrims droegen 
immers net als andere verenigingen 
herkenningsinsignes op hun kledij. De 
tentoonstelling gaat o.m. dieper in op de 
leefwereld van de pelgrims in de late mid-
deleeuwen. Plaats: Gruuthusemuseum, 
Brugge.

zaterdag 07 oktober: infoavond door 
‘Wegwijzer’
Een avond met heel wat praktische 
informatie voor voetpelgrims. Kijkend 
naar een reeks (sfeer)beelden komen we 
in de stemming. Een jongere vertelt over 
zijn eigen tocht. U wordt wegwijs ge-
maakt in de voorbereiding en uitvoering 
van uw tocht. Met een beeldreportage 
sluiten we de avond af. De avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met het 
Vlaams Compostelagenootschap.

Plaats: Wegwijzer, Beenhouwersstraat 
9, 8000 Brugge - w.w.w. wegwijzer.be. 
Beginuur: 19.30 u. Tussen 16 en 18 uur be-
antwoordt iemand van het Genootschap 
in de leeszaal van Wegwijzer vragen i.v.m. 
de tocht. Toegang: gratis voor leden van 
het Vlaams Compostelagenootschap op 
vertoon van de lidkaart.

donderdag 26 oktober: Interior; Camino 
de Santiago, Pelgrims vertellen in woord 
en beeld
Trees Heye en Thomas Rubico, leden 
van ons Genootschap, vertrokken vorig 
jaar vanuit Vlaanderen te voet naar 

Santiago. Ze verwerkten hun indrukken 
en ervaringen tot een totaalprogramma 
met internationale poëzie, muziek, the-
ater, dans en liederen. Er werken ca. 30 
mensen mee aan dit programma. Trees 
Heye vertoont de mooiste beelden van 
haar voettocht. Het belooft een schit-
terende avond te worden waar heel wat 
leden mekaar kunnen ontmoeten.

Plaats: Cultuurcentrum Evergem - 
Stroming, Weststraat 31, 9940 Evergem 
- Sleidinge - w.w.w. evergem.be/
cultuurcentrum. Beginuur: 20.00 uur. 
Bijkomende info: thomasrubico@bel-
gacom.net Tel.: 09/344 05 26. Toegang:  
kaarten (€ 11,00) telefonisch bestellen 
vanaf 28 augustus. 09/358 51 00. Er is 
een korting voor CJP en +3 pas. Infor-
meer aan de telefoon naar een eventuele 
korting voor leden van het Genootschap 
(lidkaart voorleggen). Er zijn hierover 
besprekingen bezig, maar bij het ter 
perse gaan was er nog geen beslissing.

10, 11 en 12 november: Rassemblement 
Jacquaire International  20ème anniver-
saire
Tijdens deze dagen viert het Waals 
Compostelagenootschap (intussen om-
gedoopt tot het ‘Belgisch Compostela-
genootschap’) op grootse wijze zijn 
twintigste verjaardag.

Plaats: Centre Culturel Marcel Hicter, 
“La Marlange”, 26, Chemin des 
Marroniers, Wépion. Bijkomende info: 
2, Chemin des Ajoncs, 5100 Wépion. 
081/46 12 58

Activiteiten in de rand
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Komende activiteiten
HERFSTWANDELING 14 oktober 2006

In De Pelgrim nr. 85 hebt u de aankondiging van onze herfstwandeling gele-
zen. We vatten de belangrijkste gegevens nog even samen.

vanaf 09.00 u.: samenkomst stationsplein Lichtervelde.
09.40 u.: vertrek
09.45 u.:  rondleiding met gids in de Sint Jacobskerk
10.45 u.:  vertrek
12.00 u.:  aankomst in Groenhove
Bijzondere Algemene Vergadering
verorberen van de eigen boterhammetjes (soep en drank zijn ter plaatse te 
verkrijgen).
13.00u.:  vertrek
17.30u.:   de bus wacht ons op om ons terug naar het vertrekpunt te 

brengen. 

i.v.m. het bestellen van de bus is inschrijven verplicht  
(Tel: 050/ 31 48 80).

Inschrijvingen worden afgesloten op 10 oktober.

14 oktober te Torhout 
Buitengewone Algemene Vergadering 

Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het cafétaria 
van de manège Groenhove, Bosdreef 8 te Torhout om 12u30.
Op deze vergadering worden de wijzigingen aan de statuten die zijn be-
sproken op de vergadering van 25 juli te Maaseik opnieuw ter goedkeuring 
voorgelegd.
De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid ongeacht het 
aantal aanwezigen. De voorgestelde wijzigingen werden bekend gemaakt in 
De Pelgrim van de maand juni.
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zaterdag 18 november 2006 
Terugkomdag te Lede 

Psychiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods, Reymeerstraaat 13a te Lede

Dit jaar op stap geweest naar Santiago? Dan bent u vast nog niet uitgepraat 
over uw avontuur. Misschien heeft u onderweg andere leden van onze ver-
eniging ontmoet en wil u die graag terugzien. Of misschien rijpen intussen 
nieuwe plannen voor alweer een andere tocht? 
Dan bent u hartelijk welkom op onze jaarlijkse terugkomdag, een dag die 
speciaal bedoeld is voor al wie de voorbije zomer naar Santiago is getrokken. 
Er is gelegenheid om elkaar terug te zien, foto’s te bekijken en ervaringen 
uit te wisselen. Wij zorgen voor koffie, broodjes en taart. We verwelkomen 
in het bijzonder onze hospitaleros die de voorbije zomer werkzaam waren 
in Los Arcos en de deelnemers aan de estafettetocht. U bent welkom vanaf 
10 uur. Einde voorzien rond 15 uur. Wie een fotokopie meebrengt van zijn 
Compostela van dit jaar, ontvangt een mooi aandenken. 

Het ziekenhuis Zoete Nood Gods is gelegen in het centrum van Lede. Wie 
met de wagen komt, neemt langs de E40 (Brussel - Gent) uitrit 18, richting 
Erpe (N46). Aan het kruispunt met de N9 (Aalst - Gent) rechtdoor, tot op de 
markt van Lede. Daar onmiddellijk links. Het ziekenhuis ligt één kilometer 
verder aan de rechterzijde. Er is een bushalte vlakbij. Lede is ook bereikbaar 
per trein. 
Aanmelden verplicht! Zie formulier in bijlage.

uitscHuiver

In de verklarende teksten bij de 
illustraties van het artikel van 
Jan van Herwaarden ‘De Spaanse 
Jacobusverering en de Islam’ is een 
fout geslopen. Het miniatuur op p. 

6 stelt Karel de Grote voor en niet 
Karel V. Deze fout is vanzelfspre-
kend niet het werk van de auteur 
van het artikel maar van een slor-
dige redacteur die hierbij aan de 
lezers en de auteur zijn excuses 
aanbiedt.


