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2 De Pelgrim

Het eerste woord

Back to the future

Alles is in beweging. Dat geldt vanzelfsprekend voor de pelgrim, maar ook 
voor pelgrimsoorden en de wegen die erheen leiden. Dat klinkt misschien 
eigenaardig. Men zou verwachten dat op plaatsen waar men in contact komt 
met het heilige de traditie overheerst en dat daar niets aan verandering on-
derhevig is. Maar dat is niet het geval.
Santiagogangers die reeds meerdere malen op tocht zijn geweest, zijn zich 
daar zeer goed van bewust. Heel vaak denkt men daarbij in de eerste plaats 
aan hoe het vroeger was. Dan ontstaat al vlug een gevoel van heimwee. Men 
haalt herinneringen op over de tijd waarin de camino nauwelijks bekend 
was. Toen men per dag slechts een handvol medepelgrims op pad tegen-
kwam en er bijna geen refugios waren. Veel minder wordt de vraag gesteld 
naar wat de toekomst zal brengen. Hoe zal de pelgrimage naar Santiago eruit 
zien, over tien jaar bijvoorbeeld? Welke factoren spelen hierin een rol en wat 
kunnen we eventueel doen om ongewenste ontwikkelingen af te remmen 
en andere te stimuleren? 

Om deze vragen te beantwoorden kan het zinvol zijn andere pelgrimsoorden 
van naderbij te bekijken. Hoe hebben die zich in het verleden ontwikkeld en 
tot welk punt zijn ze vandaag gekomen? Deze gedachte kwam deze zomer 
bij me op toen ik op reis was in Zuid-Oost-Engeland. Het is een gebied dat 
bezaaid is met prachtige steden en tegelijk erin geslaagd is zijn landelijk 
karakter te behouden. Historische sites worden er gekoesterd en mogelijk-
heden tot langeafstandswandelen zijn er te over. Toch zijn er goede redenen 
om aan te nemen dat deze streken weinig populair zijn bij Santiagogangers, 
aangezien er nauwelijks sporen naar onze geliefde patroon te vinden zijn. De 
abdij van Reading zou een hand bezitten van Sint-Jakob, maar daar houdt 
het mee op. 
Toch werden er tot de hervormingen van Hendrik VIII in Engeland talloze 
heiligen vereerd. De meest bekende is uiteraard Thomas Becket. Deze aarts-
bisschop geraakte in conflict met de toenmalige Engelse koning Hendrik II 
die hem in 1170 in de kathedraal van Canterbury liet vermoorden. Twee jaar 
later werd Thomas heilig verklaard. Zijn graf werd in de kortste keren de 
belangrijkste bedevaartsplaats in Engeland. Chaucer schreef het al in zijn 
bekende Canterbury Tales (begonnen omstreeks 1387)  ’t merendeel, vanuit 
de verste hoeken / van Engeland, gaat Kantelberg bezoeken / en de volzaalge, 
heilge martelaar /  die hen in ziekte redde uit het doodsgevaar. 
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De stad Canterbury is enigszins vergelijkbaar met Santiago. Ze dankt haar 
bestaan aan de aanwezigheid van een reliek, ondergebracht in een geweldige 
kathedraal en het grootste deel van haar inwoners leeft van wat de eindeloze 
stroom van bedevaarders in de stad achterlaat. De geschiedenis heeft echter 
gezorgd voor belangrijke verschillen. De pelgrimage naar Canterbury heeft 
namelijk de Reformatie niet overleefd. Wanneer onder leiding van Hendrik 
VIII de Engelse Kerk zich afscheurde van Rome, werden alle kloosters en 
abdijen op het eiland opgeheven en werd ook het schrijn van Thomas uit 
Canterbury weggehaald. Vandaag is er op de plaats waar het schrijn ooit 
stond alleen nog een brandende kaars te zien. Toch heeft Canterbury zijn 
vooraanstaande positie binnen de Engelse kerk weten te behouden, want de 
aartsbisschop van Canterbury is nog steeds de primaat van Engeland.
Net als Santiago trekt Canterbury vandaag veel bezoekers aan. Maar het 
is niet meer het eindpunt van een pelgrimstocht. De herinnering aan de 
pelgrimage naar het graf van Thomas wordt wel levendig gehouden door 
de North Downs Way, een langeafstandswandelpad van iets meer dan 210 
km dat in Farham, ten westen van London begint en onder de hoofdstad 
doorloopt tot Canterbury en Dover. De route is opgenomen in het netwerk 
van de National Trails en wordt ook Pilgrims Way genoemd. Hier en daar 
verwijzen bepaalde toponiemen nog naar de historische pelgrimstocht naar 
Canterbury maar ‘Thomas-gangers’ zijn er op het pad niet te vinden. In te-
genstelling tot Santiago trekt Canterbury vandaag geen fietsers en stappers 
aan die bereid zijn om honderden kilometers langs een eeuwenoud pad te  
fietsen of te lopen. De Pilgrims Way biedt wel de gelegenheid om een mooi 
stukje van Engeland te ontdekken. 

Mijn reis naar Engeland deze zomer bracht me ook naar een andere zeer 
bekende plek: Stonehenge. De kolossale blokken die nog rechtstaan of, ver-
spreid in het gras, neerliggen, roepen hetzelfde gevoel van massiviteit op als 
de kathedraal van Canterbury, maar de setting is totaal anders: hier geen 
drukke stad maar een winderige vlakte. Het decor is verdwenen, waardoor 
bij de bezoeker meteen de vraag opkomt naar de betekenis van deze con-
structie. Hoe heeft men het voor elkaar gekregen om dit bouwwerk op te 
richten? Waarvoor heeft het gediend en welke rituelen speelden zich hier af? 
Het is en blijft een raadsel. Wat we weten is dat de oudste constructie dateert 
van 3050 v. Chr. en dat er in een latere fase zogenaamde bluestones werden 
gebruikt die over een afstand van ongeveer 400 km werden aangevoerd. In 
1600 v. Chr. hield de bouwactiviteit op. Om onbekende redenen geraakte het 
heiligdom stilaan in onbruik en toen zich op het eiland de steden begonnen 
te ontwikkelen was Stonehenge al een verlaten plek. 
Daarmee is Stonehenge misschien wel het prototype van een volledig uit-
gestorven pelgrimsoord. De omvang ervan en de inspanningen die nodig 
waren om het tot stand te brengen tonen aan dat het een religieus centrum 
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was van eerste rang. Toch is het mogelijk geweest dat de betekenis ervan 
verdween in de nevels van de tijd.

Is dit geen fascinerende gedachte? Zal dit ook met onze beschaving gebeu-
ren (en met Santiago)? Misschien komt er ooit wel een tijd waarin alleen 
nog onze kerken overeind staan en nauwelijks nog iemand weet waarvoor 
ze hebben gediend … . Ik geef toe: dit lijkt al aardig op science fiction. Veel 
aannemelijker is dat de tocht naar Santiago evolueert volgens het scenario 
dat zich heeft afgespeeld in Canterbury: een religieus monument dat veel 
bezoekers aantrekt en een net van jakobswegen dat zich heeft ontwikkeld tot 
een zelfstandige eenheid waarbij de samenhang met het einddoel geleidelijk 
aan is weggedeemsterd. 
Is dit de toekomst die we willen voor de jakobswegen? Misschien moeten we 
vaker over vragen als deze gaan nadenken. Het is uiteraard zo dat we in dat 
proces vele factoren niet in de hand hebben. Vele krachten die een invloed 
hebben op de ontwikkeling van de jakobswegen vinden hun oorsprong ver 
van ons genootschap. Toch kunnen we vaker meer dan we denken. We kun-
nen alvast beginnen om deze thema’s binnen onze groep bespreekbaar te 
maken en daaruit een positief verhaal te distilleren waar onze toekomstige 
leden iets aan hebben.

Dirk Aerts
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 Ǚ Raad van Bestuur
2010 een feestjaar
Het Vlaams Genootschap van Santiago 
de Compostela werd in 1985 opgericht. In 
2010 vieren we dus ons zilveren jubileum. 
Reeds ruim een jaar zijn de raad van be-
stuur en diverse werkgroepen ijverig aan 
het overleggen en organiseren. Er is veel 
werk aan de winkel maar veel handen 
maken het werk licht en die vele handen 
vinden we gelukkig vlot binnen ons ge-
nootschap.
Er staan enkele ambitieuze projecten op 
stapel waaronder een Jacobskerkenpad 
voor stappers en een Jacobsfietsroute ui-
teraard voor fietsers. We leggen een lus 
die de 18 Vlaamse Jacobskerken met elkaar 
verbindt en die zowel pelgrimsbeleving als 
wandel- en fietsgenoegens insluit.

Speciaal de etappetocht in het kader van 
het Jacobskerkenpad wordt een sterk ge-
beuren. Op 18 juni 2010 vertrekken we 
vanuit de Bijstandskerk in Brussel voor 
onze Jacobsronde van Vlaanderen. Op 
25 juli 2010, na 38 dagen stappen, komen 
we weer aan in de Bijstandskerk voor de 
viering van het feest van onze patroon. 
Wie gaat mee? Inschrijven kan voor de 
hele tocht of voor een of meer etappes. 
In HOLA van oktober zal een concrete 
beschrijving en een inschrijvingsformulier 
verschijnen.

 Ǚ Genootschapsactiviteiten
Herfstontmoeting 17-10-2009, Brugge
Regio Brugge organiseert op 17 oktober de 
herfstontmoeting van het Genootschap. 
Het wordt een echte knalactiviteit. Dus 
reserveer die dag zeker al in je agenda!
In de voormiddag starten we met een 
wandeling in het minder bekende Brugge 
en in de namiddag gaan we verder met een 
concert ons gebracht door de ensembles 
Pandora2 en Ultreya. Een verteller en zes 
professionele muzikanten nemen ons mee 
op reis door de eeuwen heen. Zij laten 
ons kennis maken met vreugde en leed, 
toewijding en spot, lusten en lasten die 
de middeleeuwse pelgrim kende op weg 
naar Santiago. Beide muziekensembles 
brengen de pelgrimsmuziek op een uit-
gebreid instrumentarium, deels speciaal 
voor dit programma gebouwd. Het is hun 
eerste optreden in Europa! Wij zijn er zeer 
blij om!
Voor de tocht komen we samen aan 
de voorkant van het vernieuwde Brugse 

Kalender
Zie ook  
www.compostelagenootschap.be

Activiteiten in 2009
19-9 Vergadering medewerkers 

Jacobskerkenpad
3-10 Regio Gent, Jacobswandeling 

met bezoek Sint-Jacobskerk
15-10 Regio Mechelen, Magisch-

spirituele tocht naar Compostela
17-10 Herfstontmoeting, Brugge
24-10 Regio Westhoek, Met Oikoten 

op tocht
20-11 Regio Noorderkempen, 

Santiagoquiz
21-11 Infodag, Brugge 
28-11 Terugkomdag, Vaalbeek
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station vanaf 9.45 uur. We vertrekken er 
om 10.00 uur stipt onder leiding van een 
gids. Zij die met de wagen komen, kun-
nen die kwijt in de parking van het station 
voor slechts € 2,5 voor de ganse dag.
Rond de middag komen we dan terug naar 
het VTI in de Boeveriestraat te Brugge, 
waar we onze meegebrachte bokes kun-
nen opeten of waar ons, tegen voor-
afbetaling van € 13 p/p, een heerlijke  
koude schotel  zal worden opgediend, een 
drankje inbegrepen.
Om de organisatiekosten van de wande-
ling te delgen vragen we aan elke deelne-
mer € 3 mee te brengen
Het namiddagconcert start om 15.00 
uur en heeft plaats in de kapel van het 
HBOV (School voor psychiatrische ge-
neeskunde), Koning Albert I-laan 6, 8200 
Sint-Michiels Brugge. (200m van het VTI)
Er is ook parkeergelegenheid in het insti-
tuut zelf. De pauze inbegrepen duurt het 
concert twee uur.
Entreeprijzen voor het concert:  
leden € 12, niet-leden € 15
Inschrijven kan tot en met 10 oktober 
bij Toon en Mia Cornelis, Patrijzenweg 
19, 8200 Brugge (050/31 48 80) of op 
regiobrugge@compostelagenootschap.
be of met het inschrijvingsformulier dat 
samen met deze uitgave van “De Pelgrim” 
(nr.98 van september 2009) verschijnt. 
Inschrijven kan ook voor één enkele ac-
tiviteit, hetzij de wandeling hetzij het 
concert.
De inschrijving is pas definitief na betaling 
van het verschuldigde bedrag op reke-
ning 979-4260807-87 van Regio Brugge 
Patrijzenweg 19, 8200 Brugge.

Terugkomdag 28-11-2009
De terugkomdag is een vaste waarde op 
ons jaarprogramma. Het is een ideale ge-
legenheid om na te praten, ervaringen uit 
te wisselen, herinneringen op te halen en 

ontmoetingen te laten herleven.
Noteer alvast de datum voor dit jaar: za-
terdag 28 november 2009. Alle gegevens 
daaromtrent verschijnen in het oktober-
nummer van HOLA.

 Ǚ Regionale werking

Regio BRugge

De regio Brugge is gastheer voor het hele 
genootschap op de herfstontmoeting van 
17 oktober 2009. Ze hebben een fijnproe-
versprogramma opgesteld. Je vindt het 
onmiddellijk hierboven bij de genoot-
schapsactiviteiten.

Regio genT
Jacobswandeling met bezoek St.-Jacobs-
kerk – Gent, 3-10-2009 14.00 uur
De regio Gent organiseert een stadswan-
deling in het teken van St-Jacob met een 
bezoek aan de St.-Jacobskerk.
Het wordt ongetwijfeld een boeiende 
wandeling waarbij onze gids(en) u enkele 
minder bekende plekjes van Gent zullen 
laten ontdekken.  We komen samen aan 
het St.-Barbaracollege, Savaanstraat 33, 
9000 Gent (parkeermogelijkheid op de 
speelplaats / halte tram 1 op 300 m).  Rond 
15.15 uur  worden we opgewacht door 
historicus  Marc Beyaert, archivaris van 
de St.-Jacobskerk, die een rondleiding zal 
verzorgen en enkele archiefstukken zal 
toelichten ( o.a. een ordonnantie, gegeven 
door aartshertog Filips de Schone, 22 
mei 1497) van de Broederschap van St.-
Jacob in Compostela. Daarna keren we 
terug naar het college om bij een frisse 
Augustijn van brouwerij Van Steenberge 
na te kaarten en de toekomstige activitei-
ten voor te stellen. Deelname via donativo!
Inschrijven/aanmelden voor 1 oktober 
2009 via e-mail: regiogent@compostela-
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genootschap.be of via Johan De Ridder, 
Woeringenstraat 71, 9000 Gent – 09/ 324 
65 49.  Wie op de startvergadering hun e-
mailadres invulden, krijgen een persoon-
lijke uitnodiging.

Regio MeCHelen
Magisch-spirituele bedevaartstocht naar 
Compostela – Hever, 15-10-2009 20.00uur
Marc Michiels, lid van ons genootschap, 
ging in 2007 te voet op pelgrimstocht 
van St Jean-Pied-de-Port tot Compostela. 
Tijdens die bedevaartstocht is hij getrof-
fen door kathedraalsteden, middeleeuwse 
dorpjes en ongerepte natuurlandschap-
pen. Beelden daarvan zullen getoond wor-
den in een powerpoint- & dvd-presenta-
tie. Daarnaast gaat Marc dieper in op de 
magische oorsprong en de verschillende 
betekenissen van de Sint-Jacobsweg.
Hij wil ons tijdens die avond ook inzicht 
geven over wat pelgrimeren doet met een 
mens en hij zal ons meenemen op zijn 
spirituele weg. Een weg die soms moei-
lijker begaanbaar was dan die waarop hij 
werkelijk gelopen heeft. Zo was er het 
besef om het eigen levensritme meer en 
meer te laten aansluiten met dat van de 
natuur. Ook het leren omgaan met eento-
nigheid, eenzaamheid en stiltes was niet 
zo eenvoudig. De korte maar diepgaande 
ontmoetingen met medepelgrims, afkom-
stig vanuit verschillende culturen, gaven 
hem ook een heel apart gevoelen van 
verbondenheid. Het zijn ervaringen die 
Marc dagelijks gaande en bezig hebben 
gehouden en die hij tijdens zijn voorstel-
ling met ons wil delen.

Praktisch
Donderdag 15 oktober 2009 om 20.00 uur
Café Klein Keerbergen, Hever-Dorp
Toegang: € 3 voor leden van het genoot-
schap, € 4 voor niet-leden
Info: Marc Michiels, Blokstraat 17, 3191 

Hever-Schiplaken, mm.michiels@telenet.
be

Regio nooRDeRKeMpen

Op vrijdag 20 november 2009 om 20.00 
uur organiseert de regio Noorderkempen 
de Santiagoquiz die reeds eerder met suc-
ces plaatshad in Diksmuide. Met dank aan 
de regio Westhoek.
Plaats van afspraak is de zaal Trefpunt, 
Statielei 9 te 2920 Kalmthout op 100 m 
van het station van Heide.
Zoals op alle activiteiten van alle regio’s 
zijn alle leden van het genootschap wel-
kom. Graag aanmelden op regionoor-
derkempen@compostelagenootschap.be

Regio WesTHoeK
Met oikoten op weg 24-10-2009
Na de succesvolle caminoquizavond wil 
de regiowerking Westhoek dit jaar nog 
met een volgende activiteit uitpakken 
nl. Oikoten: op weg met jongeren uit pro-
bleemsituaties.
Oikoten organiseert tochten voor jonge-
ren in een uitzichtloze situatie. Volledig 
op eigen kracht stappen ze een vooraf 
gepland traject. Een tocht duurt meestal 
drie maanden en wordt steeds begeleid 
door een volwassene. Het einddoel van 
een Oikotentocht is meestal Santiago de 
Compostela in Noord-Spanje. Soms leidt 
de weg ook naar andere bestemmingen.
Je moet sterk in je schoenen staan om 
deze solitaire opdracht gedurende enkele 
maanden ononderbroken vol te houden. 
Een jongere begeleiden tijdens een maan-
denlange voettocht kan je niet leren op 
school of aan de universiteit, maar door 
het leven zelf. Een tocht begeleiden is 
natuurlijk de beste leerschool, ervaren 
begeleid(st)ers zijn dan ook gewaardeerde 
medewerkers voor Oikoten. Een aantal 
onder hen begeleidt meer dan één tocht, 
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maar het kan nooit een echte “job” voor 
jaren worden, daarvoor vergt het teveel.
Oikoten wil ook voorkomen dat haar 
begeleid(st)ers té professioneel worden, vb 
in het voorkomen van incidenten, want zo 
ontneem je de jongeren heel wat experi-
menteerruimte (zelfs om fouten te maken) 
waar ze veel van kunnen leren.

Praktisch
Zaterdag 24 oktober 2009 om 19.00 uur
Locatie: Wit-Gele kruis, Stovestraat 2, 
8600 Diksmuide
Kosten: Leden: € 2,50  -   Niet-leden: € 4,50
Inschrijven vóór 19-10-2009 via e-mail 
regiowesthoek@compostelagenootschap.
be  of telefonisch bij Dino Kesteloot 09 
3741014 of  André Gysel 051 511708.
De avond wordt besloten met mogelijk-
heid tot napraten en gezellig samenzijn 
in ons geïmproviseerd praatcafé ‘De Ware 
Jacob’.

Terugblik
Sint-Jacobsfeest te Kalmthout
Traditiegetrouw hield ons genootschap 
zijn jaarlijkse Sint-Jacobusviering in een 
Vlaamse parochie waar Sint-Jacobus kerk-
patroon is. Maar omdat de gemeente 
Kalmthout een bijzondere inspanning had 
gedaan om een geruïneerde en afgebroken 
Jacobuskapel symbolisch terug tot leven 
te wekken, besloot ons genootschap om 
het aangename aan het nuttige te koppe-
len en haar jaarlijkse patroonsfeest in de 
Noorderkempen te vieren.
Reeds van ’s morgens vroeg waren tal van 
bestuursleden en andere vrijwilligers op 
post in het arboretum en omgeving om 
alle voorbereidingen te treffen. Terwijl 
ondergetekende nog genoot (?) van een 
ongeplande sightseeing in buurgemeente 
Kapellen (jawel, ook slagerij Van Mechelen 
hebben we gezien!) waren Toon en Mia al 
druk in de weer om de 200 ingeschreven 

deelnemers te registreren en de nodige 
maaltijdbonnetjes uit te delen.
De leden kwamen uit alle hoeken van 
Vlaanderen, zowel uit West-Vlaanderen 
als uit Limburg, en zelfs vanuit Nederland 
waren talrijke pelgrims gekomen, som-
migen zelfs met de fiets. Want zeg nu zelf, 
als je naar Finisterre bent gefietst dan is 
de afstand Breda-Kalmthout slechts een 
akkefietje.
De plaatselijke KAV-dames, die ook het 
middagmaal voor hun rekening hadden 
genomen, bemanden ook het plaatselijke 
zangkoor, dat van op het doksaal zijn mu-
zikale noten over de kerk uitstrooide. Wij 
Limburgers waren wel blij met de keuze 
voor onze “eigen” componist Armand 
Preudhomme, maar het zangkoor had er 
blijkbaar wel enige moeite mee! De mis-
viering werd overigens mooi en ingetogen 
geleid door E.H. David. Achteraan in de 
kerk was er nog een tentoonstelling met 
enkele foto’s en documenten van de oude 
Jacobuskapel, waarover in de afgelopen 
nummers van De Pelgrim uitvoerig verslag 
is gedaan.
Na de misviering gaf Gert Celen van de 
Sint-Christoffelgilde uit Kalmthout nog 
een demonstratie vendelzwaaien. Dit was 
een traditie uit vroeger eeuwen, toen de 
gilde haar aanhankelijkheid aan de kerke-
lijke en wereldlijke overheden betuigde. 
De vendeliers zouden later op de dag 
nog enkele keren optreden, blijkbaar wil 
de organiserende regio Noorderkempen 
graag de Vlaamse eigenheid van ons ge-
nootschap benadrukken.
Op het menu ’s middags stond koude 
schotel over de ganse lijn: koude gazpa-
chosoep, nadien een koude schotel met 
vis en groenten en nadien nog een ijsje 
om af te koelen. Gelukkig was er ach-
teraf nog een kopje koffie om opnieuw 
op temperatuur te komen.
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In de namiddag was er de inhuldiging 
van de heringerichte site van de vroegere 
Jacobuskapel. Eerst gaf de voorzitter van 
de cultuurraad, architect van de site en 
buurtbewoner Gert van Ginneken een in-
leiding over de symboliek en de uitvoering 
van het nieuwe monument: in de grond 
was het grondplan van de oude kapel in 
Naamse steen heraangelegd. De oude 
klok uit 1599 hing aan een symbolische 
sokkel, die enerzijds een kruis en ander-
zijds een elkaar omhelzend koppel men-
sen symboliseerde. Nadien dankte onze 
voorzitter Hugo Morael de gemeente voor 
de samenwerking rond de herwaarde-
ring van deze site en tenslotte evoceerde  
burgemeester Lukas Jacobs (nomen est 
omen!, what’s in a name?) nog even de 
geschiedenis van de Jacobuskapel op deze 
eeuwenoude site, namelijk een Frankisch 
dorpsplein, maar later zou het dorp zich 
meer in zuidelijke richting ontwikkelen. 
Na nog een partijtje vendelzwaaien ont-
hulden ze ook een roestijzeren altaar, 
waarin de historiek van de site nogmaals 
herinnerd werd. Op de grond was er ook 
nog een bronzen schelp bevestigd, waarbij 
de afstand tot Compostela aangegeven 
werd. Afgesloten werd met een receptie 
aangeboden door het gemeentebestuur, 
waarbij we nog uitgebreid de kans kregen 
om met elkaar wat te chillen en nog wat 
afspraken te maken voor het komende 
werkjaar.
Op de website van de gemeente Kalmthout 
(http://fotoboek.kalmthout.be) staan nog 
40 foto’s van deze inhuldiging.
Martin Kellens

 Ǚ Over en weer
Boekennieuws
Hieronder een lijst van Duitstalige 
Jacobsgidsen die wij niet opnemen in de 

verkoopdienst maar de gegevens ervan 
kunnen toch voor sommige pelgrims 
inter  essant zijn (met dank aan “Op Weg”, 
het magazine voor wandelen en fietsen 
van Grote Routepaden).
Bij uitgeverij Conrad Stein verschenen 
in de reeks “Outdoor” enkele nieuwe 
Duitstalige pelgrimsgidsen. Het zijn wan-
delgidsen, maar de boeken bevatten ook 
tips voor de fietsers. Meer info op: www.
conrad-stein-verlag.de
Deutschland: Jakobsweg vom Ober-
pfälzer Wald zum Bodensee. Deze gids 
beschrijft de 550 km lange pelgrimsroute 
van Tillyschanz aan de Duits/Tsjechische 
grens naar de Bodensee. Dit is het Duitse 
deeltraject van de Compostelaroute 
van het Poolse Krakau naar Santiago de 
Compostela. Bij de beschrijving wordt 
telkens een alternatief voor fietsers gege-
ven. Uitgave 2008 – 214 blz. – 24 kaarten 
– ISBN 978-3-86686-142-8 - € 14,90.
Nordspanien: Jakobsweg Küstenweg. 
De zevende herwerkte uitgave van de 856 
km lange pelgrimsweg langs de Spaanse 
noordkust van Irún naar Santiago de 
Compostela. De gids bevat ook alterna-
tieve trajecten en suggesties voor fiet-
sers, evenals de beschrijving van de 93 
km lange route van Santiago naar Kaap 
Fisterra. Uitgave 2008 – 283 blz. – 18 
kaarten – 21 hoogteprofielen – ISBN 978-
3-86686-07-1 - € 16,90.
Spanien: Mozarabischer Jakobsweg von 
Granada nach Mérida. De Mozarabische 
pelgrimsweg loopt van Granada naar 
Mérida, waar hij op de Vía de la Plata 
aansluit. 400 km door een eenzaam en 
bergachtig gebied met nog slechts weinig 
overnachtingsmogelijkheden. Ook tips 
voor fietsers. Uitgave 2008 – 125 blz. – 21 
kaarten – 14 hoogteprofielen – ISBN 978-
3-86686-227-2 - € 9,90.
Nordspanien: Jakobsweg Camino 
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Primitivo. Een beschrijving van de 330 
km lange pelgrimsweg van Oviedo naar 
Santiago door de bergen van Asturië en 
Galicië. Deze oudste pelgrimsroute van 
Spanje is een echte bergwandeltocht. Ook 
de route van Santiago naar Fisterra aan 
de kust van Galicië wordt beschreven. 
Uitgave 2009 – 177 blz. – 18 kaarten – 19 
hoogteprofielen – ISBN 978-3-86686-264-
7 - € 14,90.
Deutschland Frankreich: Jakobsweg 
Trier – Le Puy. Deze 800 km lange 
pelgrimsweg voert van Trier in Rijnland-
Palts, via de Moezel en de Loire, langs ka-
thedralen en de kloosterruïne van Cluny, 
naar Le Puy (het beginpunt van de Via 
Podiensis – een van de vier historische, 
Franse aanlooproutes naar de Pyreneeën). 
Uitgave 2009 – 266 blz. – 34 kaarten – 19 
hoogteprofielen – ISBN 978-3-86686-211-
1 - € 16,90.
Deutschland Frankreich: Jakobsweg 
Trier –Vézelay. De route (530 km) van 
Trier naar Vézelay, het beginpunt van 
de Via Lemovicensis en een tweede his-
torische, Franse aanlooproute naar de 
Pyreneeën. De tocht loopt via Luxemburg, 
Lotharingen en de Champagnestreek. 
Uitgave 2009 – 185 blz. – 21 kaarten – 12 
hoogteprofielen – ISBN 978-3-86686-257-
9 - € 14,90.
Spanien: Jakobsweg Vía de la Plata. 
Een beschrijving van de pelgrimsweg van 
Sevilla over Mérida en Salamanca naar 
Astorga op de Camino Francés. Ook de 
Mozarabische Jakobsweg, die ten noor-
den van Zamora van de Vía de la Plata 
afbuigt en via Ourense rechtstreeks naar 
Santiago gaat, wordt beschreven.  Uitgave 
2009 – 249 blz. – 16 kaarten – 5 hoogtepro-
fielen – ISBN 978-3-86686-265-4 - € 14,90.
Spanien: Jakobsweg Camino Francés. 
De twaalfde, geactualiseerde uitgave met 
de beschrijving van deze meest bekende 
Spaanse pelgrimsweg die van Saint-Jean-

Pied-de-Port over de Pyreneeën, door de 
Riojastreek en de Meseta, in 800 km naar 
Santiago voert. Uitgave 2009 – 251 blz. – 
24 kaarten – 17 hoogteprofielen – ISBN 
978-3-86686-280-7 - € 14,90.

Cluny 1100 jaar geleden gesticht
Cluny, 90km ten noorden van Lyon, viert 
de 1100ste verjaardag van de oprichting 
van de bekende benedictijnerabdij. Het 
jubileum loopt door tot 2010.
In 909 (of 910) stichtte Willem I van 
Aquitanië, bijgenaamd Willem de Vrome, 
de abdij van Cluny, die een monastieke 
hervormingsbeweging op gang bracht om 
de toen op drift geraakte kerk weer in het 
goede spoor te brengen.
De betekenis van deze Bourgondische 
abdij voor de westerse kerk kan moeilijk 
worden overschat. De abdij stelde zich 
rechtstreeks onder het gezag van de paus 
op en bleef onafhankelijk van wereld-
lijke heersers. De moederabdij van Cluny 
groeide uit tot een enorm complex waarin 
tot 2000 mensen leefden. De monniken 
van Cluny waren bovendien niet de eerste 
de besten want Cluny recruteerde veel uit 
de adel of ten minste uit hogere kringen. 
De abdij telde geleerden, kunstenaars, 
bouwmeesters en noem maar op.
Op het einde van de elfde eeuw hingen 
1180 kloosters, verdeeld over 10 “provin-
cies” van de moederabdij Cluny af. De 
abt van Cluny was na de paus in feite 
de belangrijkste autoriteit van de katho-
lieke kerk. Niet minder dan drie pausen 
waren voordien abt van Cluny geweest. 
Bovendien had Cluny enkele bijzonder 
sterke persoonlijkheden als abt die een 
zeer lang abbatiaat kenden, bijv. de H. 
Mayeul (954-994), de H. Hugo (1049-1109) 
en de H. Petrus Venerabilis (1122-1156).
Het was ook Cluny dat zijn volle gewicht 
zette achter de pelgrimage naar Sint-
Jacob van Compostela en aldus een grote 
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rol speelde in de europeanisering van 
de tocht. Cluny was tevens een van de 
grote voorbeelden en verspreiders van 
romaanse kunst, speciaal op de camino. 
Architecten van Cluny bepaalden het 
beeld van Santiago de Compostela in de 
12de eeuw. Ook op Sahagún staat de stem-
pel van Cluny.
Tijdens de Franse revolutie werd de orde 
opgeheven (1790) en de reusachtige kerk 
grotendeels verwoest.
Naar aanleiding van de herdenking van 
de stichting 1100 jaar geleden is een 
uitvoerig feestprogramma uitgewerkt. In 
de komende maanden zullen vooreerst 
enkele belangrijke en broodnodige res-
tauratiewerken plaatshebben in de abdij 
die  nu als museumsite dienst doet. Dank 
zij ondermeer een indrukwekkende 3d-
animatie en maquettes wordt de geschie-
denis van de abdij weer opgeroepen.

Pelgrimsreisverhalen gevraagd
Het Museum voor Religieuze Kunst in 
Uden (Nl) organiseert in het voorjaar 
2010 een tentoonstelling over het “unieke 
fenomeen” dat een pelgrim en een pel-
grimstocht is. Er worden verbanden ge-
legd tussen het verleden en het heden, 
tussen toen en nu. Voor dit project is 
niet alleen de kunst van belang, ook de 
devotie en de motivatie van de pelgrim. 
Wie een pelgrimstocht heeft ondernomen 
en daarover een “interessant en beeldend 
reisverslag” heeft opgesteld, kan dat tot 1 
oktober 2009 bezorgen aan het Museum 
voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1, 
NL-5401 AZ Uden, info@museumvoor-
religieuzekunst.nl. Wanneer het materiaal 
geschikt wordt geacht zal het in het pro-
ject, de tentoonstelling en/of de publicatie 
worden opgenomen.

Spaanse oproep voor hospitaleros in 2010
De Spaanse vereniging, die zich met het 
reilen en zeilen van de pelgrimage naar 
Compostela bezig houdt, vreest in het 
heilig jaar 2010 een tekort aan hospita-
lero’s te hebben op de zeven camino’s die 
in Spanje naar Santiago de Compostela 
leiden. Ze rekent immers, zoals bij elk 
heilig jaar, met een geweldige toename 
van het aantal pelgrimages naar het graf 
van onze apostel. Daarom doet ze een 
beroep op vrijwilligers uit alle landen om 
een beurs van hospitalero’s te vormen 
waaruit ze zou kunnen putten.
De enige voorwaarde is, het bewijs kun-
nen leveren dat de hospitalero de camino 
al gelopen heeft (Compostela). Men moet 
zich ook bereid verklaren om ten minste 
zeven en ten hoogste vijftien dagen te 
presteren als koppel of als individu op 
een van de zeven Spaanse wegen die naar 
Compostela leiden.
De vergoedingen bedragen maximaal € 
20 per dag en per persoon. Tijdens hun 
prestatie zijn de hospitalero’s verzekerd 
tegen ziekte en ongeval.
Eventuele vragen kunnen gesteld worden 
aan humbertorodriguez@xacobeo.org
Inschrijven kan bij Ignacio X. Rodriguez 
Eguibar. Avda Fernando de Casas Noyon, 
38, Pavillon do Galitia. San Lazaro 15707 
Santiago de Compostela.
Tel 00 34 981 557 355 / fax 00 34 981 
551 313.
De eventuele kandidaten dienen hoog-
stens drie mogelijke periodes en hun 
voorkeur op te geven waarop zij eventueel 
bereid zijn als hospitalero te werken.
Het is duidelijk dat dit bericht niet be-
stemd is voor onze hospitalero’s die werk-
zaam zijn in Los Arcos want dat is onze 
eerste opdracht die nooit in gevaar mag 
komen. Tenzij die hospitalero’s in 2010 
nog een tweede periode wensen in te 
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bouwen. Maar het gaat vooral om al onze 
leden, die iets willen teruggeven van wat 
zij zo rijkelijk gekregen hebben gedurende 
hun camino en daarom in de boot wensen 
te stappen

Speelfilm over de camino
Binnenkort beginnen in Noord-Spanje de 
opnamen voor de nieuwe speelfilm “The 
Way”. De hoofdrol wordt gespeeld door 
Martin Sheen o.m. bekend uit Apocalypse 
now en de regie is in handen van zijn zoon 
Emilio Estévez. De film, die volgend jaar 
wordt uitgebracht, vertelt het verhaal van 
een Amerikaanse vader die de as van zijn 
in Spanje gestorven zoon gaat ophalen. 
Hij volgt daarbij de bedevaartsroute naar 
Santiago de Compostela en ontdekt al pel-
grimerend de spirituele waarden van de 
tocht. Martin Sheen is de artiestennaam 
voor Ramón Gerardo Antonio Estévez, 
zoon van een Spaanse vader. Hij heeft een 
speciale band met de camino en was in 
zijn jeugd meerdere malen in Santiago de 
Compostela. Onlangs liep hij samen met 
zijn zus en zijn zoon een gedeelte van het 
bedevaartstraject.

Erevoorzitter J.K. Steppe overleden
Op 9 mei 2009 overleed Jan K. Steppe, 
erevoorzitter van ons genootschap. J.K. 
Steppe werd priester gewijd in 1944. Hij 
doctoreerde in de Kunstgeschiedenis 
aan de K.U.Leuven met een proefschrift 
over koordoksalen in de Nederlanden. 
Van 1956 tot aan zijn emeritaat in 1978 
was hij gewoon hoogleraar te Leuven. 
Zijn onderzoek was vooral gericht op 
de oude Vlaamse kunst in de Zuidelijke 
Nederlanden en de studie van de Vlaamse 
wandtapijten in Spanje. Langs die weg 
verdiepte hij zich ook in de pelgrimage 
naar Santiago de Compostela. Hij maak-
te deel uit de van de wetenschapppe-

lijke commissie die in 1985 de Europalia-
tentoonstelling over de pelgrimage naar 
Santiago heeft voorbereid. In hetzelfde 
jaar werd ook het genootschap opgericht 
en werd hij voorzitter van de nieuwe ver-
eniging. Hij werd op 1 januari 1992 in deze 
functie opgevolgd door Dirk Aerts.

Jacobspelgrim ir. Lucas De Ruysser, gebo-
ren te Deurne-Antwerpen op 23 augustus 
1942 is te Antwerpen in het Middelheim 
ziekenhuis overleden op 14 augustus 2009. 
Het genootschap biedt zijn rouwbeklag 
aan.

 Ǚ Zoekertjes
Riet van Cleuvenbergen, Kremerstraat 90, 
3700 Nerem-Tongeren, 0032-12-230109 
riet.vancleuvenbergen@telenet.be zoekt 
info over het weer op de Via de la Plata in 
maart. Wie kan daar iets over vertellen?
Eric Dierynck wil een gedeelte van de 
camino afleggen met een wandelkarretje 
(Wheelie, Cheetah, ...). Wie heeft daar 
ervaring mee?



De Pelgrim 13

Jacobalia in België

Voor wie vanuit België of Nederland 
naar Compostela trekt, is Namen 
dikwijls de “poort” naar het verre 
en zonnige zuiden. Dat blijkt al-
vast wanneer je de contemporaine 
reisliteratuur erop naslaat, zowel in 
boekvorm als in tijdschriften of op 
het internet. Velen trekken dan ver-
der langs de Maasvallei naar Dinant 
en de Franse enclave Givet om dan 
via Vézelay en/of Le Puy aansluiting 
te vinden op de bekende Franse pel-
grimswegen naar Santiago.
Dat betekent alvast dat vele pelgrims 
de Jacobusrelicten in deze provincie 
zullen herkennen ofwel met verba-
zing vaststellen dat ze dit beeld of 
gindse schelp toch niet opgemerkt 
hebben.
Zoals steeds verwijzen we in ons 
overzicht naar de klassieke naslag-
werken, te weten A. Georges, Le 
pèlerinage à Compostelle dans la 
Belgique et le Nord de la France, 
Bruxelles, 1971, alsook de catalogus 
van de Europaliatentoonstelling te 
Gent uit 1985.
Wie nog opmerkingen of aanvul-
lingen wil geven, kan dit doen via 
onderstaand mailadres van schrijver 
dezes: houthalen@bibliotheek.be

Andenne
•	In deze gemeente is er sedert 2004 

een met bronzen schelpen gemar-
keerde “pelgrimsroute” tussen de 
kerk van Andenelle en de kerk van 
Sclayn.

•	Andenne, collegiale kerk Sainte-
Begge, reliekschrijn van de hei-
lige Begga, met een afbeelding van 
Jacobus als pelgrim, gedreven zil-
ver, 1600-1650. (Georges, pl. 104)

•	Landenne, kerk Notre-Dame 
Auxiliatrice (Petit-Warêt): kerkklok  
met een afbeelding van Jacobus 
als pelgrim, brons, 1865, 95 cm 
diameter.

Bièvre
•	Monceau-en-Ardenne, kerk Saint-

Jacques, gebouwd in 1857 toen de 
parochie zelfstandig werd.

•	Monceau-en-Ardenne, kerk Saint-
Jacques, beeld van Jacobus als pel-
grim op het zijaltaar van de zuide-
lijke kruisbeuk, eikenhout, 1858, 
101 cm hoog. (Georges, pl. 101)

•	Monceau-en-Ardenne, pastorie, 
beeld van Jacobus als pelgrim, 
hout, 84 cm hoog, 18de eeuw.

Cerfontaine
•	Silenrieux, kerk Sainte-Anne, beeld 

van Jacobus als pelgrim, 17de eeuw, 
hout, volkskunst. (Georges, pl. 72b)

Ciney
•	Ciney, kerk Saint-Nicolas, grafmo-

nument van Jacques de Lovea, met 
Jacobus staande achter de overle-
dene, steen, 180 cm hoog, 1594.

Couvin
•	Couvin, kerk Saint-Germain, beeld 

van Jacobus als pelgrim, 1690-1700, 
eikenhout, 87 cm hoog.

Sint-Jacobus in Namen



14 De Pelgrim

Jacobalia in België

•	Pesche, kapel Notre-Dame de 
Bonne Pensée, plafondschildering 
met afbeeldingen van 36 heiligen, 
waaronder ook onze Jacobus, 1661, 
olie op paneel.

Dinant
•	Bouvignes, kerk Saint-Lambert, 

plafond van de zuidelijke zijbeuk, 
paneel met een afbeelding van 
Jacobus als pelgrim door Michel 
en Gaspart Stilman, olie op hout, 
1600-1650, 71 x 71 cm.

•	Bouvignes, kerk Saint-Lambert, 
fragment van een grafsteen van 
“meester Aber” , lid van de broe-
derschap van Sint-Jacobus, uit 
1457. De steen ligt op de grond, 
gedeeltelijk onder het doksaal en 
is versierd met een cirkelvormige 
inscriptie, met in het midden twee 
schelpen. Het opschrift luidt: CY 
GIST MAISTRE ABER FRERE DE S 
JAKE QUI TRESPASSA LE JOUR DE … 
M IIIIC LVII. Kalksteen, 84 x 69 cm.

•	Bouvignes, kerk Saint-Lambert, 
gedenksteen voor Lambert Melau 
(+1677) die tot driemaal toe op be-
devaart naar Compostela was ge-
weest. Inscriptie: LAMBERT MELAV 
/ LEQVELLE AT / FAICT PAR TROY 
/ FOIS LE VOYAIE DE / MSr St /

IACQ3 1677. Kalksteen, 29 x 66 cm. 
(Georges, pl. 143)

•	Dinant, rue Saint-Jacques. Hier 
lag vroeger de parochiekerk Saint-
Jacques, een gotisch gebouw uit 
de 16de eeuw, die in de eerste 
wereldoorlog vernield werd. In 
1681 ontving deze kerk deeltjes 
van relieken van Sint-Jacobus de 
Meerdere van de Sint-Jacobuskerk 
te Valenciennes, via bemiddeling 
van de pater gardiaan van de min-
derbroeders-capucijnen. (Dit werd 
ons vriendelijk medegedeeld door 
de heer Auguste Wéry uit Overijse, 
van het Waalse genootschap, waar-
voor onze hartelijke dank.)

•	Leffe, parochiekerk Saint-Georges, 
muurschildering in de zuidelijke 
wand van het koor, met een af-
beelding van Jacobus als apostel, 
14de eeuw.

Doische
•	Matagne-la-Petite, kapel Saint-

Hilaire, muurschildering met een 
afbeelding van Jacobus in een me-
daillon, 1635. (Georges, pl. 106)

Fernelmont
•	Franc-Waret, kerk Saint-Rémy, 

schilderij met de heilige apostelen 
Jacobus en Andreas, 16de eeuw, 
olie op doek. (Georges, pl. 75)

•	Cortil-Wodon, kerk Saint-Martin, 
medaillon met een bas-reliëf van 
Jacobus, midden 18de eeuw, hout. 
(Georges, pl. 108) (verkeerdelijk 
werd hier een afbeelding van Sint-
Paulus opgenomen)

Floreffe
•	Floreffe, parochiekerk Notre-Dame 

du Rosaire, liturgisch gewaad met Gedenksteen (Kerk van Bouvigne)
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een afbeelding van Jacobus, zijde 
met borduurwerk, 1900-1950.

Florennes
•	Florennes, kapel Saint-Pierre, beeld 

van Jacobus als pelgrim, eikenhout, 
17de eeuw, 85 cm.

Fosses-la-Ville
•	Fosses-la-Ville, kerk Saint-Feuillien, 

dalmatiek met een afbeelding van 
Jacobus, geweven stof met bor-
duurwerk, 1540-1560.

Gembloux (Gembloers)
•	Gembloux, kerk Saint-Guibert, 

schilderijen van de apostelen, 
waaronder ook onze Jacobus, door 
Maximiliaan de Heese, 1750-1775, 
olie op doek, ca 280 x 140 cm.

Namur (Namen)
•	Ook in Namen is er een met bron-

zen schelpen gemarkeerde pel-
grimsroute doorheen de stad, van 
het station naar de citadel, langs de 
belangrijkste jacobalia.

•	Kerk Saint-Jacques, gelegen in de 
rue Saint-Jacques. Volgens de over-
levering zou hier sedert de 13de 
eeuw een kapel ter ere van Jacobus 
gestaan hebben. In 1406 werd er 
een nieuw bedehuis en hospitaal 
gebouwd door de Naamse graaf 
Guillaume en zijn echtgenote 
Jeanne de Harcourt en enkele bur-
gers van de stad. Al vlug werd 
dit het hospitaal van “Outremer” 
genoemd, naar de gevaarvolle reis 
over de zee naar Jeruzalem en het 
Heilig Land, alsook naar Santiago. 
In later eeuwen verviel het gebouw 
tot een ruïne en in 1755 werd het 
terrein verkocht aan de broeder-
schap “de la Miséricorde”, die in 

1756-58 de huidige kerk in classi-
cistische stijl liet bouwen. In 1908 
werd het complex verkocht aan 
de zusters-oblaten van het Heilig 
Hart van Montluçon, die net als 
vele andere religieuze orden uit 
Frankrijk verdreven werden en  in 
Namen de naam van “Dames de 
Saint-Jacques” aannamen.

•	Kerk Saint-Jacques, grafsteen van 
pastoor Guillaume Vivenis, tegen 
de buitenkant van de oostelijke 
zijgevel van de kerk, steen, 1690-
1700. (zie De Pelgrim, nr. 96, maart 
2009, pp. 55-56)

•	Kerk Saint-Jacques, zijaltaar met 
een houten beeld van Jacobus als 
pelgrim, gepolychromeerd hout, 75 
cm hoog, ca 1800. Het altaardeur-
tje is ook versierd met een schelp 
en twee gekruiste pelgrimsstaafjes. 
(Georges, pl. 136)

•	Kerk Saint-Jacques, op de voor-
gevel is er een steen met een ge-
stileerde schelp geplaatst (geïn-
spireerd op het Europese logo), 
kalksteen, ca 50 x 50 cm.

•	School Ilon Saint-Jacques (gebouw 
achter de kerk Saint-Jacques), op 
een binnenmuur blazoen met pel-
grimssymbolen: twee gekruiste sta-
ven, een kalebas en eroverheen een 
sint-jakobsschelp.

•	Kathedraal Saint-Aubin, dalmatiek 
door Joseph Grossé met een af-
beelding van Jacobus, fluweel en 
zijde, 1900-1910.

•	Diocesaan museum en schatka-
mer van de kathedraal, beeld van 
Jacobus als pelgrim, gepolychro-
meerd hout, 69 cm hoog, 1750-
1800.

•	Institut des Soeurs de Notre-Dame: 
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Trésor d’Oignies, voet-reliekhou-
der van Jacobus de Meerdere, 
koper, email en zilver, 14 x 25 cm, 
1240-1260.

•	Institut des Soeurs de Notre-
Dame: Trésor d’Oignies, manipel 
met afbeeldingen van acht apos-
telen, waaronder Jacobus, zijde, 19 
x 8 cm.

•	Musée de Groesbeeck de Croix, 
schilderij van O.-L.-Vrouw van 
Zeven Weeën, met een afbeel-
ding van de heiligen Petrus en 
Jacobus, afkomstig van de abdij van 
Marche-les-Dames, gemaakt voor 
zuster Jacqueline de la Fontaine. 
Olie op paneel, 68 x 149 cm, 1590-
1600.

•	Musée de Groesbeeck de Croix, 
votiefschilderij met de schenker en 
Jacobus als pelgrim. De achterkant 
toont de kroning van O.-L.-Vrouw. 
Olie op paneel, 100 x 49 cm, 16de 
eeuw.

•	Musée d’Arts anciens du Namurois, 
kazuifel en dalmatiek met een af-
beelding van Jacobus, zijde, gebor-
duurd, 16de eeuw.

•	Musée d’Arts anciens du Namurois, 
drukwerk en drukplaat met een af-
beelding van O.-L.-Vrouw op de 
Pilaar te Zaragossa. Gravure van 
J.J. Martin, ca 1776, 17 x 8 cm.

•	Hôtel du Croix, schilderij van O.-
L.-Vrouw del Pilar.

•	Tour Saint-Jacques, middeleeuwse 
verdedigingstoren, als overblijfsel 
van de derde stadsomwalling, ge-
bouwd in 1388. Sedert 1745 deed 
deze toren ook dienst als belfort.

Philippeville
•	Fagnolle, kerk Saints Martin et 

Jacques, deur van de sacristie, 
schilderij met Jacobus als pelgrim, 
olie op paneel, 116 X 46 cm, 1600-
1650.

•	Fagnolle, op de avond van 24 juli 
worden de leden van de broeder-
schap van Jacobus ontvangen op 
het kasteel.

•	Samart, kerk Saint-Médard, graf-
steen van Jacques de Auxberbis, 
met Jacobus staande achter de 
overledene. Kalksteen, 273 x 155 
cm.

Walcourt
•	Chastrès, kerk Saint-Martin, beeld 

van Jacobus als pelgrim, eikenhout, 
69 cm hoog, 16de eeuw. (Georges, 
pl. 57b)

•	Thy-le-Château, kerk Saints Pierre 
et Paul, reliekschrijn van Sint 
Pieter, zilver en koper, 51 x 53 x 32 
cm, 1617.

•	Walcourt, kerk Saint-Materne, 
doksaal van Karel V, met onder de 
talloze figuren ook een afbeelding 
van onze Jacobus, 1531. (Georges, 
pl. 57a). 

•	Reliekenkast van Sint-Pieter, met 
op de zijkant een paneeltje met een 
afbeelding van Jacobus als pelgrim 
en Mathias.

Met deze excursie door de provincie 
Namen hebben we onze exploratie-
tocht langs de jacobalia in België 
bijna voltooid. In de volgende num-
mers van ons tijdschrift zullen nog 
de provincies Luik en Luxemburg 
de revue passeren, alsook zal er een 
aflevering met “addenda et corri-
genda” verschijnen.
Martin Kellens
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Boeknotities

Jan Devogelaere, Stapvoets naar Assisi. Antwerpen; Halewijn, 
2009. Ill, 223 p. isbn: 978-90-8528-098-9. Prijs: 24 euro.

De via francigena (weg uit het land van de Franken, waarmee zowel 
Frankrijk als Duitsland bedoeld wordt) is de Italiaanse tegenhanger van 
“onze” camino francés.
Maar net zoals de Spaanse camino zijn tentakels uit-
spreidde over Zuid-West Frankrijk en bij uitbreiding 
zelfs over gans Europa, zo is ook de via francigena 
steeds langer geworden in de loop van de laatste de-
cennia. Oorspronkelijk was het de weg van Pavia tot 
Rome, later uitgebreid tot aan de Zwitserse grens, bij 
voorkeur de col van de Grand Saint-Bernard. En uit-
eindelijk is men de via francigena gaan identificeren 
met de route van de Engelse aartsbisschop Sigeric, 
die rond 980 van Canterbury naar Rome trok om 
er uit handen van de paus het pallium, symbool van 
zijn geestelijke macht, te ontvangen. Zijn terugreis 
noteerde hij in 80 dagetappes en het zijn deze dorpen 
en steden die de “ruggengraat” vormen van de via 
francigena.
De route die Sigeric volgde ging van Canterbury 
via Dover / Calais (er was toen uiteraard nog geen 
kanaaltunnel!)Boulogne-sur-Mer, Atrecht, Reims ... 
Besançon, Pontarlier, het meer van Genève, de col 
van de Grote Saint-Bernard, Aosta, Pavia, Lucca, San 
Gemignani, Siena en zo naar Rome. Uiteraard zijn 
er nog andere routes mogelijk, immers, alle wegen 
leiden naar Rome, zoals het spreekwoord luidt, maar deze weg is “gecano-
niseerd”, onder meer door de Raad van Europa. Dit is natuurlijk in flagrante 
tegenspraak met de baseline van de organisatie die de via francigena pro-
moot: “omnes viae Romam ducunt”: alle wegen leiden naar Rome…
De via francigena is in de Nederlanden (nog) niet zo bekend als onze camino, 
maar reeds in 1999 nodigde ons genootschap de Nederlandse dichter Rein 
Bloem uit op de herfstontmoeting te Lier, om te getuigen van zijn ervaringen 
op “De weg der wonderen”, zoals zijn boekje heette. En ook Luc Devoldere, 
hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Erfdeel, publiceerde in 2002 een 
cultuurhistorische gids over de route van bisschop Sigeric: De verloren weg: 
Van Canterbury naar Rome
Het is dan ook deze route die Jan Devogelaere uit Aalst in grote lijnen 
volgde in mei, juni en juli 2007. Hij is een prille vijftiger en om de “demon 
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Boeknotities

du midi” te bezweren, ging hij op zijn vijftigste verjaardag te voet van Aalst 
naar Assisi. Omwille van zijn affiniteit met Sint-Franciscus loopt hij niet 
tot Rome, maar wel naar Assisi, waar hij na 76 dagen stappen over 1600 km 
gezond en wel aankomt
Jammer genoeg heeft de auteur zijn “ziel” niet getoond. We komen niet te 
weten hoe zijn diepste persoonlijkheid reageert op de moeilijke omstandig-
heden onderweg, hoe zijn “ik” gekneed en gelouterd wordt en misschien 
totaal verandert onderweg? En dus blijf je als lezer – weeral! – op je honger 
zitten. Het internet staat al vol met zulke zielloze reisverhalen waar meer 
aandacht is voor het gebruikte schoeisel, voor het gewicht van de rugzak en 
voor allerhande lichamelijke ongemakken, eerder dan voor de wederwaar-
digheden van de ziel.
Jammer, een gemiste kans, de auteur licht slechts even het tipje van de sluier 
op door te schrijven dat hij “zichzelf is tegengekomen” 25 jaar geleden in 
Congo, maar het kan geen kwaad om jezelf na 25 jaar nog eens opnieuw te 
ontmoeten en te worstelen met de klassieke midlifecrisis. De spiritualiteit 
heeft de auteur verstopt in het nawoord en in enkele gedichten en bezin-
ningsteksten rond Franciscus van Assisi.
Voor wandelen, sportiviteit en volharding krijgt Jan een 10/10 maar voor 
openheid, spontaniteit is het slechts een 5/10. De auteur komt over als een 
zelfbewust man, die zich terdege voorbereidt op zijn ‘expeditie’, die niets aan 
het toeval overlaat, bij wie de voorbereiding reeds het halve werk is. Ook 
onderweg blijkt zijn gedrevenheid om zijn doel te bereiken enorm groot: 
hij laat zich niet vlug uit zijn lood slaan en wijkt slechts eenmaal af van de 
vooraf geplande weg. Anderzijds leest het boek wel vlot en spannend, als 
een jongensboek vol avontuur, steeds op zoek naar de juiste weg, naar een 
slaapplaats voor de nacht. Soms schuwt hij de clichés niet, zoals hotelletjes 
die steeds “goedkoop maar degelijk” zijn. Of een pizza is altijd “authentiek”… 
Anderzijds lijdt hij ook aan het onder pelgrims wijdverbreide symptoom om 
zijn tekst te doorspekken met vreemde woorden, alsof hij zijn kennis van 
het Italiaans nog eens extra wil etaleren.
Opmerkelijk is voorts dat de auteur praktisch de ganse tocht alleen op stap 
is, terwijl hij toch in de late lente en vroege zomer wandelt (mei, juni en juli). 
Voor wie dus graag in zijn eentje een mooie wandeling / pelgrimstocht wil 
doen en – letterlijk en figuurlijk – de platgetreden paden wil verlaten, is de 
via francigena dus zeker een aanrader. En misschien is het middeleeuwse 
stadje Assisi dan wel een prettiger afsluiting dan het bruisende, mondaine 
Rome. En dan is het boek van Jan Devogelaere een bruikbare gids met zijn 
minutieuze wegbeschrijvingen en overnachtingsplaatsen. Bovendien maken 
de talrijke foto’s er ook een mooi kijkboek van.

Martin Kellens
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“Le peuple cria au miracle.”
(Pierre-André Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (Xe-
XIIe siècle), Parijs, 1985, p. 9)

Het tweede boek van de Codex Calixtinus of Liber Sancti Jacobi is volledig 
gewijd aan mirakelverhalen. De tweeëntwintig  wonderen die daarin verteld 
worden spelen zich af in een periode die loopt van het begin van de 9de 
eeuw tot in 1135. Veertien gebeurtenissen vermelden een exacte datum. De 
overige kunnen bij benadering worden gedateerd dank zij onder meer de 
namen van personages die in de verhalen voorkomen. De auteurs die dit 
tweede boek van de codex samenstelden rangschikten de mirakelen niet in 
hun chronologische volgorde. Daarentegen hebben ze wel belang gehecht 
aan de geografische lokalisering van de wondere gebeurtenissen en geven 
daarnaast inlichtingen over de nationaliteit van de bevoorrechte lieden. 
Verrassend genoeg is er onder hen geen enkele Galiciër!
Uiteraard is het nog veel te vroeg om nu reeds besluiten te trekken. Eerst 
moeten de mirakelen worden verteld, zo nodig van enige commentaar 
voorzien en waar mogelijk geïllustreerd. Dit laatste zal niet evident zijn. 
De beeldende kunstenaars hebben bij voorkeur de meest spectaculaire en 
de meest populaire wonderen weergegeven. Voor zover bekend bestaat 
slechts één kunstwerk waarin de hele mirakelreeks uitgebeeld is. Het is 
het zogenaamde Hongaarse Legendarium, een codex die vermoedelijk in 
Esztergom is verlucht omstreeks 1335-1340 en in de bibliotheek van het 
Vaticaan bewaard. Enkele bladen kwamen in latere tijden terecht in New 
York .1 Bij de artikelenreeks over de mirakelen zal De Pelgrim derhalve heel 
wat illustratie moeten missen!
Wat tenslotte de hier ondernomen Nederlandse vertaling van het mirakel-
boek betreft: er is gepoogd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst 
aan te sluiten.2 Het taalgebruik zal voor de hedendaagse lezers wel wat ar-

1 Vat. Lat. 8541, folia 25 recto tot 31 verso.  New York, Pierpont Morgan Library, 
M. 360, folia 32 verso - 38 verso. In totaal zijn 72 taferelen uitgebeeld, 4 per 
bladzijde gerangschikt.  Zie Franz Niehoff, “Ungarisches Legendarium” in 
Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht im Mittelalter, Tentoon-
stellingscatalogus, Keulen, 1993, nr. 48, p. 234-235.

2 Voor de Nederlandse vertaling van de mirakelen werd gebruik gemaakt van 
Marie DE MENACA, Histoire de Saint Jacques et de ses miracles au moyen âge 

Santiago – De apostel 
en zijn mirakelen (2)
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chaïsch aandoen, maar zo hebben de verhalen geklonken in de oren van de 
toenmalige luisteraars.
Zoals het hoort in de middeleeuwse codices is het mirakelboek voorafgegaan 
door een proloog en een inleiding. Daarin worden voldoende inlichtingen 
verstrekt betreffende de motivatie van de gemaakte keuze uit de talloze 
wonderbare feiten die door het volk werden verteld en eindeloos doorver-
teld. Bovendien bepalen de auteurs ook waar en wanneer de mirakelen, tot 
stichting van de gelovigen, moeten worden voorgelezen.

Proloog

Hier begint het tweede boek van de heilige Jacobus Zebedeus, patroon 
van Galicië, over zijn tweeëntwintig mirakelen. Ze zijn ingeleid door paus 
Calixtus.
Het is uiterst belangrijk de wonderen van de heilige Jacobus neer te schrij-
ven. Dit wordt gedaan ter ere van onze Heer Jezus Christus en om op deze 
manier de herinnering eraan voor eeuwig te bewaren. Indien namelijk de 
voorbeeldige daden van de heiligen verteld worden door bekwame mannen, 
dan ontvlammen de harten van de toehoorders van liefde voor het hemelse 
vaderland en voelen ze zich gelukkig en vol welbehagen.
Het was mijn bedoeling bij het trekken door vreemde, barbaarse landen, de 
mirakelen op te schrijven. Ik vond er enige in Galicië, andere in Frankrijk, 
andere in Hongarije en in Dacië (is Moldavië) en enkele ook voorbij de drie 
zeeën (Palestina). Ze hadden dus plaatsgegrepen in de meest verscheidene 
plaatsen en in veel verschillende vormen. Enkele vond ik in verre, vreemde 
landen waar de apostel zich verwaardigd had ze te verrichten. Ik vernam 
alles uit de verhalen van lieden die ze zelf hadden gezien of erover hadden 
gehoord. Zelf heb ik er enkele met eigen ogen gezien. Ik zette ze met grote 
nauwkeurigheid op schrift ter ere van de Heer en van zijn apostel. Hoe 
mooier de verhalen zijn, hoe liever men ze aanhoort en hoe dierbaarder ze 
zijn aan ons hart.
Nochtans moet niemand denken dat ik alle wonderen die mij verteld wer-
den heb neergeschreven. Ik heb enkel de verhalen opgenomen waarvan de 
waarachtigheid door zeer geloofwaardige en waarheidslievende mannen 
erkend is geworden. Indien ik alle mirakelen die ik in vele plaatsen en uit 
velerlei monden vernam zou hebben opgetekend dan zou mijn ijverige hand 
het schrijfwerk niet aankunnen. Nog eerder zou het perkament uitgeput 
geraken dan het aantal berichten over de wonderdaden van de apostel.
Daarom bevelen we aan dat deze codex gerekend zal worden tot de echte 

(VIIIe – XIIe siècles), Nantes, 1987 , p. 280-424 (Latijnse en Franse tekst) en van 
Klaus HERBERS (uitg.), Auszüge aus dem Jakobusbuch des 12. Jahrhunderts. 
Ins Deutsche übertragen und kommentiert von Hans Wilhelm Klein (+) und 
Klaus Herbers, (Jakobus-Studien 8), Tübingen, 1997, p. 65-106.
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en waarachtige codices en dat 
hij met veel ijver gelezen zal 
worden in de kerken en in de 
refters, op de feestdagen van 
onze apostel en ook op andere 
dagen.

InleIdIng

De gelukzalige apostel Jacobus 
die als eerste van de apostelen 
de pijnen van de martelingen 
onderging, heeft de ruwheid 
van de barbaren verzacht door 
zijn onderricht en zijn heilige 
predicaties. Om de hardheid 
van hun gemoed volledig uit 
te roeien heeft hij duizend 
tekenen van deugd over hen 
uitgestort. Door zoveel goede 
werken die hij heeft verricht 
in zijn aardse bestaan is hij 
door de wil van God hoog 
verheven. Nadat het zweet van 
zijn arbeid gedroogd is ge-
worden met de doeken van 
de beloning, blijft hij op een 
meer dan voldoende wijze zijn 
macht manifesteren. Hij toont 
zich aan hen die niet ophou-
den hem te zoeken, geleid door 
hun niet aflatend bidden.
Zijn mirakelen die we gehoord 
hebben van zekere personen 
hebben wij op een sobere en 
heldere manier weergegeven in 
de volgende bladzijden van dit 
boek. We verzuimden niet ze op 
hun waarachtigheid te onderzoe-
ken. Ze zijn opgeschreven opdat 
ze bekend zouden worden aan de 
mensen van de toekomstige tijden.

Alfons VI (Santiago de Compostela, Archief van de 
kathedraal, Alfonso VI, Tumbo A, f.26 verso, 1129-1133)
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MIrakel I

Over de twintig mannen door de apostel bevrijd uit moslimse gevangen-
schap – Opgetekend door paus Calixtus.
Ergens in Spanje, in de tijd van koning Alfons, waren de Sarazenen zeer 
agressief. Een zekere graaf, Ermengotus genaamd, die zag dat het christelijk 
geloof onder het aanstormen van de Moabieten zeer bedreigd werd, trok 
met het puik van zijn leger op om aan hun woedende aanvallen een einde 
te maken. Hij achtte zichzelf onoverwinnelijk maar, gezien de zondige staat 
waarin elk mens zich bevindt, werd hij met zijn leger verslagen en moest 
hij die nederlaag aanvaarden. Met grote trots over zijn zege nam de vijand 
de twintig mannen gevangen. Deze krijgers waren door het water van het 
doopsel opnieuw geboren en onder hen bevond zich zelfs een priester.
Men voerde de gevangenen als krijgsbuit mee naar Zaragoza waar men hen, 
aan elkaar vastgebonden, in een donkere kelder sloot. Dit was voor hen als 
een voorsmaak van de eeuwige duisternis. Door een goddelijke ingeving 
verlicht en op raad van de priester, riepen ze de heilige Jacobus aan: “Jacobus, 
wonderbare apostel, gij die in bange omstandigheden met grote mildheid uw 
bijstand geeft, reik ons een troostende hand. Sta ons bij in ons lijden in die 
vreselijke gevangenschap die ons hier onmenselijk geboeid houdt. Haast u 
onze ketens los te maken.” De heilige Jacobus vernam die bede van de wan-
hopige gevangenen. Hij verscheen hen in een stralend licht te midden de 
duisternis van de kerker en sprak: “Gij hebt mij geroepen. Hier ben ik.”  Door 
deze woorden en door de verschijning bemoedigd hieven ze hun gezichten 
op die ze tot op hun knieën hadden laten zakken en ze wierpen zich voor 
zijn voeten neder. De heilige Jacobus, diep geroerd en vol medelijden, goot 
de balsem van zijn deugd over hen uit en verbrak de ketens. Dan reikte hij 
de gevangenen zijn machtige rechterhand en met de hulp van God leidde 
hij hen weg uit de verderfelijke gevangenis. Samen met de apostel bereikten 
zij de stadspoorten. Deze gingen open nadat de apostel het kruisteken had 
gemaakt. Allen konden naar buiten gaan en  daarna sloten de poorten zich 
weer vanzelf.
Lang na het eerste hanengekraai, bij het aanbreken van de dag, leidde Sint-
Jakob hen naar een kasteel dat in handen van christenen was. Daar raadde 
hij hen aan hem steeds te aanroepen als ze in nood waren en dan steeg hij 
zichtbaar ten hemel op. Wanneer de mannen daarna de raad van de heilige 
volgden en hem met luide stem aanriepen openden de poorten van het kas-
teel zich voor hen en ze werden er ontvangen. De volgende dag vertrokken 
ze van daaruit naar hun huis terug.
Korte tijd daarna pelgrimeerde een van hen naar het huis van de heilige 
Jacobus, op de dag van zijn translatie, die we vieren op de derde dag van de 
kalenden van januari. Hij verkondigde daar dat alles was geschied zoals zij 
het hebben geschreven.
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Dit is door God geschied en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zij de  
allerhoogste koning lof en eer gebracht in alle eeuwigheid. Amen.

CoMMentaar

Dit eerste mirakel uit de Codex Calixtinus is niet gedateerd. De tekst ervan 
bevat evenwel aanwijzingen die het mogelijk maken de chronologie ervan 
bij benadering te bepalen. De feiten spelen zich af “in de tijd van koning 
Alfons”. De dappere Catalaanse graaf Ermengold van Urgel werpt zich in 
de strijd tegen de “Moabieten”. Een nauwgezet onderzoek naar deze drie 
gegevens maakt het aannemelijk de wonderbare gebeurtenis te plaatsen 
omstreeks 1086.
Koning Alfons VI (1072-1109) heroverde in 1085 Toledo. In 1086 kwamen 
de Almoraviden uit de Maghreb in Algeciras aan land en boekten successen 
in Andalusië. Na 1086 volgden nog meerdere invallen in Spanje.3 De term 
“Moabitorum” in de Latijnse versie van het mirakel verwijst naar de vijanden 
van Israël die, in de bijbelse oudheid, het land ten zuidoosten van Palestina 
bewoonden. Koning David heeft de Moabieten verslagen (2 Samuel, 8, 2). 
Dit deed eveneens koning Jehoram (2 Koningen A, 3, 4-27). De bijbelse 
verhalen handelen telkens over een oorlog tussen volkeren die een verschil-
lende religie belijden. In de mentaliteit van de 12de eeuw ligt het voor de 
hand dat de confrontatie tussen Israël en de Moabieten symbool kan staan 
voor de strijd tussen de christenen en de islam. De herovering van Toledo is 
trouwens een van de voornaamste wapenfeiten van de reconquista. Andere 

3 Over de Almoraviden en hun invallen in Spanje zie Les grandes dates de 
l’islam, (verschillende auteurs onder de directie van Robert Mantran), Parijs, 
1990, p. 43-45.

Handtekening van Alfonso VI
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heersers maakten zich ook verdienstelijk en een van hen was Ermengold, de 
graaf van Urgel. Het betreft hier wel Ermengold IV die regeerde van 1065 tot 
1092 en bekend stond om zijn gevechten tegen de muzelmannen.4 Tenslotte 
is er nog de mededeling dat een van de twintig mannen naar “het huis van de 
apostel” trok op de feestdag van zijn translatie. Die dag werd toen in Galicië 
gevierd op de derde dag van de kalenden van januari, dit is op 30 december. 
Deze datum was in de oude Spaanse liturgie het traditionele feest van de 
apostel. Die Spaanse ritus (ook genoemd Visigotische of mozarabische) werd 
ten tijde van Alfons VI vervangen door de Romeinse ritus. Dit is de grego-
riaanse hervorming, door paus Gregorius VII (1073-1085) doorgevoerd, die 
in 1080 op het concilie van Burgos officieel in heel Spanje werd opgelegd.5

Alle secundaire informatie samenvoegend mag men besluiten dat het 
mirakel van de twintig mannen kort na 1086 is gebeurd. Hier zij nog aan 
toegevoegd dat de beroemde dominicaan Vincentius van Beauvais (+ 1264) 
het op zijn bekende, meer schematische wijze opnam in zijn boekje over de 
mirakelen van Sint-Jakob, dat hij in 1244 voltooide.

Mireille Madou

4 Ferran VALLS I TABERNER en Ferran SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barce-
lona, 1977 (3de uitg.), p. 100.

5 Ricardo IZQUIERDO BENITO, Alfonso VI y la toma de Toledo, (Instituto  pro-
vincial de investigaciones y estudios Toledanos, Serie VI: Temas Toledanos), 
Toledo, 1986, p. 24-25.
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Eenmaal de stad Ponferrada voorbij, komt de pelgrim voor het eerst na lange 
tijd weer in mals fris groen terecht. Het dal van de Bierzo heeft namelijk 
weelderige wijngaarden en ruisende populierenbossen. De pelgrimsweg 
volgt na Villafranca del Bierzo lange tijd de rivier  Valcarce. Dit rivierdal is 
mooi maar heeft veel van zijn schoonheid moeten prijsgeven door de aanleg 
van een grote autosnelweg. Je kijkt voortdurend tegen torenhoge pijlers aan 
en enorme viaducten overspannen de vallei. Even verder zijn halve berg-
wanden afgegraven en tunnels geboord. Verwoestend en indrukwekkend 
tegelijk.

Verse VlaaIen

Na O’Cebreiro verandert het landschap weer. Je vindt hier veel kleinscha-
lige landbouw. De boertjes brengen hun koeien tweemaal daags van de 
stal naar de wei en omgekeerd. 
Dat geeft nogal wat vervui-
ling in de straatjes. De Calle 
Mayor (hoofdstraat en tegelijk 
pelgrimsweg) ligt vol oude en 
verse vlaaien en daardoor mie-
gelt het er van de vliegen. Die 
lokken op hun beurt weer hele 
wolken zwaluwen. De vlieg-
kunst en de bedrijvigheid van 
die beestjes zijn de moeite van 
het observeren waard.
Opvallend zijn hier ook de 
prachtige diepe holle weggetjes. 
In de steile kanten groeien veel bijzondere plantensoorten, waaronder zeld-
zame varens. Met regelmaat staan er oeroude tamme kastanjes op de hoge 
kanten. Niet te geloven wat een zware stammen daarbij zijn.  Sommige mooi 
bedachte weidehekken getuigen van praktisch menselijk vernuft. 
Loopt de pelgrim op zeker moment tussen de rijzige rafelige stammen van 
het eucalyptusbos en snuift hij de heerlijke geur van deze bomen op, dan 
weet hij dat Santiago niet ver meer is.

EEN JACOBSWEG  
VOL NATUUR (4)
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Nadat ik aangenaam verpoosd heb bij Sint-Jakob, na een aantal warme ont-
moetingen met medepelgrims en na de nodige verkenningstochten door de 
levendige stad, neem ik de rugzak weer op en trek de wandelschoenen aan, 
want onze tocht is nog niet ten einde. Finisterra roept!
De route is mooi. Ook hier trek je lange tijd door prachtige holle wegen 
en door gevarieerd bosgebied. Triest is wel dat je ook urenlang door ter-
rein loopt dat nog de sporen draagt van de grote bosbranden die hier in 
2004 gewoed hebben. Duizende geblakerde stammen steken skeletachtig 
de hoogte in. Op de grond dient zich het eerste jonge groen weer aan. De 
natuur verovert de aarde opnieuw.
Hoe dichter bij de zee, hoe kaler de rotspartijen en hoe sterker de wind je 
tegemoet komt. Kaap Finisterra draagt duidelijk de sporen van de niet afla-
tende strijd tussen golven en rotsen. Wat een indrukwekkende woestheid! 
Met wat voor krachten gaat het water hier de rotsen te lijf.
Van Finisterra gaat mijn pelgrimstocht een dagmars naar het noorden, om 
ook Muxia aan te doen. Het is weer een prachtige wandeling door de groene 
kuststreek van westelijk Galicië. De doorkijkjes naar de eindeloze oceaan 
en de uitzichten op baaien zijn schitterend. Het is verbazingwekkend hoe 
planten, ja zelfs grote bomen, zich een groeiplekje weten te veroveren in de 
kieren van de rotsen. Je loopt ook vaak tussen hoge ranke eucalyptusbomen 
en stoere zeedennen.
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grIllIge kust

Na het bezoek aan Muxia begint mijn terugtocht. De 
noordelijke kustlijn van Spanje volgen is onmogelijk. Die 
kust is veel te grillig en zit vol baaien en diepe inhammen. 
Ik blijf zo noordelijk mogelijk en loop van stad naar stad. 
Het gevolg is dat ik regelmatig zicht heb op de zee aan 
mijn linkerhand. Rechts liggen de bergen. Die zijn nu eens 
vriendelijk bebost en dan weer kaal, hoog en dreigend. 
Het zicht op de zee is elke keer anders. Lucht en water 
geven elkaar steeds maar weer nieuwe kleuren. Elke baai 
heeft zijn eigen karakter. Daar waar een strandje ligt, rolt 
de branding zijn golven rustig over het zand uit. Maar lig-
gen er rotsen dan slaan de golven spattend en schuimend 
uiteen.
Zo ervaar ik elke dag opnieuw de Costa 
Verte en passeer stadjes als Ribadeo, Navia, 
Gijón, Villaviciosa, Ribadesella, Llanes en 
San Vicente. Er is op natuurgebied altijd 
wat te zien dat vreugde geeft. Is het niet de 
grootsheid van de zee, de grilligheid van 
de rotskust of de verre bergen, dan zijn het 
wel de kleurige en geurige bloemen langs je 
wandelpad. Op een stadsplein staan oude 
palmbomen. Het valt me op hoe de schub-
bige stam een prachtig biotoop vormt voor 
allerlei kleine schaduwplantjes. 
Naar het vissersstadje Colindres loopt mijn 
route door een steeds smaller wordend ri-
vierdal. De hellingen zijn rijkelijk begroeid 
met gevarieerd bos van essen, linden, pla-
tanen, tamme kastanjes en eiken.
Eenmaal Bilbao voorbij, kom ik weer aan de kust. Hier ligt een veilig voetpad 
naast de verkeersweg, hoog boven de rotsen waartegen de golven beuken. 
Het zeewater heeft er in zeeën van tijd het harde graniet gebroken, geslepen 
en gepolijst. 
Stadjes als Zumaia en Zarautz zijn heel toeristisch. Ze hebben dan ook 
mooie baaien met aantrekkelijke stranden tussen grillige rotspartijen.
(Wordt vervolgd)

Antoon van Tuyl

Noot: In de vorige aflevering werd een kruis afgebeeld (De Pelgrim, 97, p.22). het gaat 
niet om het Cruz de Ferro, maar om het kruis van Matagrande, even voor Burgos.
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beataM Me dICent oMnes generatIones

Deze woorden staan boven de ingang van het heiligdom van Scherpenheuvel 
dat op 2 mei 1922 door Pius XI, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag 
van de kroning van het beeld, tot basiliek werd verheven. Door die ingangs-
deur gingen en gaan jaarlijks nog steeds enkele honderdduizenden naar 
binnen, vooral in de periode van 1 mei tot 1 september, ondanks de crisis 
op religieus vlak. Het is misschien wel het meest bekende Vlaamse pel-
grimsoord. Wie ging er nog nooit naartoe? Om voor de examens te slagen? 
Om een gunst te verkrijgen? Uit culturele interesse? Om de moppen en de 
pepernoten te proeven? Om langs de kraampjes te flaneren?
In het noorden van het heuvelachtige Hageland, in Vlaams-Brabant, langs 
de weg Diest-Aarschot in het land van Ernest Claes, ligt, zoals de naam 
het zegt, op een heuvel, dat alom gekend en drukbezocht bedevaartsoord, 
Scherpenheuvel, een bedevaartsoord dat niet na een verschijning ontstond. 

Volksdevotie kan er ook niet aan de basis van 
liggen want dan had er slechts een devotiekapel 
gestaan. Het ontstaan van Scherpenheuvel als 
pelgrimsoord, waar sedert meer dan 500 jaar be-
devaarders blijven toestromen, is toegeschreven 
aan de contrareformatie en aan de aartshertogen 
Albrecht en Isabella.
Het begon in het begin van de 15e eeuw met 
een Mariabeeldje aan een eik in de velden van 
Zichem. Zieken en vooral koortslijders vonden 
er soelaas want bij ziektes waren Maria en de 
heiligen de enige toevlucht. De geneeskunde 
volgde immers Galenus, geloofde in kruiden, in 
‘de kwade hand’, in hekserij. Om werkelijk te wor-
den geholpen verwachtten de mensen hulp uit de 
hemel. In 1415 wou een herder in Zichem zich van 
het wonderbare beeldje meester maken maar de 
naïeveling bleef met het beeld in de hand als ver-
steend staan en kon pas opnieuw bewegen toen 
zijn baas het in de eik terugplaatste. Het nieuws 
over dit wonder was spoedig bekend en bracht 

Scherpenheuvel
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de eerste vereerders. 
En een eeuw later 
gebeurde er nog iets. 
In 1579, een jaar na 
het bezoek van Alva, 
verdween het beeldje. 
Toen het zeven jaar 
later werd terugge-
vonden, volgde een 
nieuwe golf van devo-
tie. Inmiddels was de 
erg toegetakelde eik 
omgehakt. Pelgrims 
die naar een relikwie 
op zoek waren, had-
den er niet alleen al de 
schors afgehaald maar 
ook stukjes uit de stam gesneden. Toen de eik werd omgehakt, werden uit 
het resterende hout replica’s van het beeldje gesneden. Het oorspronkelijke 
Mariabeeld werd in een kleine stenen kapel ondergebracht op de plaats 
waar nu de basiliek staat. Het miraculeuze beeldje, 50 cm hoog, is helemaal 
door een wijd kleed bedekt en staat gewoonlijk boven het tabernakel van 
het hoofdaltaar in de huidige basiliek.

Het fenoMeen sCHerPenHeuVel

Het jaar 1603 was een belangrijk jaar voor Scherpenheuvel. Drie getuigen 
beweerden dat ze  op 3 januari bloeddruppels op de lippen van het beeld 
van de H. Maagd hadden gezien. Ph. Numann, een griffier uit Brussel, kreeg 
van de aartsbisschop de opdracht de wonderbare feiten te onderzoeken. Hij 
noteerde er voor dat jaar 49, 23 voor 1604 en 25 voor 1605. Bedevaarders 
stroomden van heinde en verre toe. Zij die genezen waren, lieten ‘crucken, 
stocken, banden en andere gereedschap die siecke menschen gebruycke’ na 
tegen de wanden van het kapelletje. Diezelfde Ph. Numan telde in 1603 ‘hon-
derdvijf en dertig crucken ende stelten van cruepele menschen die er op den 
tijt van vier of vijf maenden waren gebracht’. Daarnaast hingen er nageboots-
te ledematen in zilver en was.  Justus Lipsius kwam op 8 september 1603 zelf 
naar Scherpenheuvel en schreef twee jaar later in een boek dat er 20 000 
bedevaarders het heiligdom hadden bezocht. In datzelfde jaar namen de 
aartshertogen Albrecht en Isabella Scherpenheuvel onder hun bescherming. 
Ze verbleven er regelmatig in  Het gulden Vlies. Ze financierden de bouw 
van het heiligdom waarvoor Wenceslas Coeberger, de hofarchitect, het cir-
kelvormig plan ontwierp en de Italiaan Serlio de grote koepel. En rond het 
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heiligdom, wenste de hertog een stervormige vestingstad, een vestingstad 
rond Maria, als zinnebeeld van het katholieke geloof. De symboliek komt tot 
uiting in het getal zeven dat als een heilig getal is aangezien. Het grondplan 
van het heiligdom is zevenhoekig, in de muren werden 7 nissen uitgespaard 
om er beelden van 7 profeten in te plaatsen en de koepel is met 7 puntige 
sterren bezaaid. Op 2 juli 1609, drie maanden na de ondertekening van het 
Twaalfjarig Bestand, legden de aartshertogen Albrecht en Isabella de eerste 
steen van deze eerste barokkerk in de Nederlanden. Hiermee losten ze een 
belofte in. De troepen van de rebellerende Noordelijke Provinciën hadden 
in 1601 ’s Hertogenbosch  belegerd en de aartshertogen beloofden ter bede-
vaart naar Scherpenheuvel te gaan als hun leger deze Noord-Brabantse stad 
kon ontzetten. En ja, Spinola slaagde erin de Staatsen tot aftocht te dwingen.
Stilaan steeg het bevolkingsaantal. Toen die bevolking in 1629, volgens ande-
re bronnen in 1734, door ziekten werd bedreigd, beloofde deze jaarlijks een 
kaarsjesprocessie te houden. Die processie trekt nu nog jaarlijks uit en wel 
op de eerste zondag na Allerheiligen. Zelfs vanuit Tilburg zijn er deelnemers. 
De kaarsjesprocessie heeft natuurlijk de verkoop van kaarsen gestimuleerd 
wat de inwoners van Scherpenheuvel de bijnaam ‘keerskatten’ bezorgde.

PelgrIMaegIe nae sCHerPenHeuVel gestIgt oP den 1 sten junI 1810

Op bedevaart naar Scherpenheuvel gaan is in, maar niet nieuw. Een merk-
waardige bedevaart is deze van de Boomse broederschap waarvan de leden 
in 2009 voor de tweehonderdste keer te voet heen en terug naar dit pel-
grimsoord stapten.
Hoe begon het? In het origineel stichtingsboek, dat in de dekenij van Boom 
wordt bewaard, is 1 juni 1810, in een betrekkelijk sierlijk handschrift op de 
eerste vergeelde en verfrommelde bladzijde als stichtingsdatum vermeld. 
In dit origineel stichtingsboek van de Boomse broederschap wordt dui-
delijk het doel omschreven. En dat doel was en is nog steeds: eenmaal per 
jaar in processie te voet naar het genadeoord van Onze-Lieve-Vrouw van 
Scherpenheuvel gaan. Zo wordt het trouwens in de naervolgende Artiekelen, 
de standregelen van de oprichtingsakte van de broederschap, verduidelijkt. 
Hierin zijn vanaf 1811 nauwkeurig het aantal leden en hun namen genoteerd. 
Er is vermeld dat in 1825 de broederschap 800 leden telde en er nu 1 400 
leden zijn. In het boek Scherpenheuvel – Oord van Vrede door A. Lantin 
wordt Boom als een van de plaatsen van waaruit in 1809 voor het eerst een 
georganiseerde bedevaart vertrok, vermeld. Een beetje rekenen en je merkt 
dat in 2009 te Boom twee eeuwen bedevaart naar Scherpenheuvel herdacht 
is. En die van Boom kijken nu reeds vijfentwintig jaar verder want als de 
broederschap dan nog bedevaarten naar Scherpenheuvel kan organiseren, 
zijn ze een uitzondering in Vlaanderen. Op 1 januari 1939 heeft Kardinaal 
E.J. Van Roey de Boomse broederschap canoniek (volgens kerkelijke wet-
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ten) in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus opgericht.
Maar…ook deze broederschap kon en kan niet zonder het slijk der aarde en 
verwachtte van zijn leden vanaf het begin een bijdrage. Elk lid was in 1810 
verplicht twee stuyvers te betaelen voor Sinxen aan den boekhouder. 129 
jaar later was het bedrag fors verhoogd. Daarom bepaalde artikel 1 van de 
nieuwe statuten in 1939 dat het jaarlijks lidmaatschap één frank bedroeg. 
Die bijdrage werd ieder jaar door ijveraren en ijveraarsters bij de leden thuis 
opgehaald en voor de wanbetalers werd een sanctie voorzien: wie gedurende 
vier jaar aan die verplichting zal te kort komen, wordt van den lijst geschrapt. 
In 1994 bedroeg het lidgeld BF 20 en thans betaalt elk lid € 1 en zijn eigen 
verzekeringspremie voor  de tocht. Tot in 1961 trokken de bedevaarders 
op woensdag en donderdag van sacramentsdag, dus op werkdagen naar 
Scherpenheuvel. Maar omdat die twee werkdagen voor sommigen niet 
opportuun waren, werd een referendum gehouden. De uitslag van dit refe-
rendum toonde aan dat het merendeel van de leden ervoor koos om de be-
devaart naar het pinksterweekeinde te verplaatsen. Zo gebeurde het in 1962 
voor de eerste keer dat de bedevaarders op pinksterzaterdag en –zondag 
naar Scherpenheuvel trokken. Ouderen herinneren zich de indrukwekkende 
postkoets, door drie paarden getrokken, waarin oververmoeide pelgrims 
werden opgevangen. Tot in 1899 werd door sommigen betaald om de ganse 
reis met de koets te doen. Die koets is sedert mei 1972 een museumstuk in 
het openluchtmuseum van Bokrijk en voor de uitgeputte bedevaarders is 
er nu een begeleidende autobus. Onnodig te zeggen dat de tweehonderdste 
verjaardag te Boom flink is gevierd.
En toch is de Boomse processie  niet de oudste. De bedevaart Keulen-
Maastricht-Scherpenheuvel hield van 1635 tot 1815 stand. Deze voettocht 
duurde een ganse week. Niet alleen de heenreis was een voettocht maar ook 
de terugtocht. Hoe moeilijker en pijnlijker de onderneming, des te groter 
was toch de kans dat God zich liet vermurwen. Die gezamenlijke bedevaart 
vanuit Keulen en Maastricht bleef tot de Franse revolutie bestaan.

Mia Voordeckers

Met dank aan de Broederschap O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel te Boom

lIteratuur

Paul De Haes, Guill. Kortleven, Annick Boesmans e.a, Scherpenheuvel: 
Beatam me dicent, bron van levensmoed en levensvreugde! Retie, Kempische 
boekhandel, 1983. 234 p., ill.
Ongewoon en mysterieus België. Onder red. van Guy Du Champs; vert.: 
Christine Hall. Brussel, Reader’s Digest, 1987. 302 p., ill.
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Het enseMble

Het Ensemble für frühe Musik Augsburg werd in 1977 opgericht en is 
sindsdien amper van bezetting veranderd, wat op zich reeds zeldzaam is. 
Bovendien is het de derde keer dat een uitgave met St.-Jakob als uitgangs-
punt werd gerealiseerd.

de uItgeVerIj

Cristophorus is het oudste Duitse platenlabel met het zwaartepunt op gees-
telijke muziek. Opgericht in 1935 om ook onder het Nazi-regime muziek 
met religieuze inhoud te brengen zal de uitgeverij volgend jaar zijn  75ste 
verjaardag vieren en kunnen terugblikken op een indrukwekkend oeuvre. 
De laatste jaren werden ook werken uit andere christelijke kerken evenals 
muziek van Taizé toegevoegd aan het aanbod.

de InstruMenten

Waarschuwing: wie zich bij deze CD aan het luisteren zet moet niet alleen 
een liefhebber zijn van oude muziek maar tevens het instrumentarium ken-
nen of liefhebben: naast vocaal ook blokfluiten, slagwerk, vedel, draailier, 
hakkebord en Arabische Ud.

de InHoud

In de inleidende tekst wordt een woordje uitleg gegeven aan wie niet ver-
trouwd is met de Camino. In de Middeleeuwen waren er 3 redenen om naar 
Santiago te gaan: uit vrije wil, omdat men de belofte gedaan had of voor 
vergeving van de zonden. En dan was er keus uit drie bestemmingen: Rome, 
Jeruzalem en Santiago. Maar volgens Dante was enkel de Santiagoganger 
de echte pelgrim want die weg was de moeilijkste! Sinds de ontdekking 
van het graf in de eerste helft van de 9° eeuw zijn ook uit Duitsland grote 
groepen pelgrims vertrokken. Talrijke Jakobskerken uit de 11° tot 15° eeuw 
zijn vandaag daarvan nog de stille getuigen. Maar er is meer overgebleven 
nl. een taal waarin de pelgrims van de meest diverse nationaliteiten mekaar 
konden verstaan: de muziek.
We krijgen niet alleen Jakobsliederen te horen maar ook de muziek die langs 
de pelgrimswegen werd beoefend: niet alleen cantigas de Santa Maria, liede-

Camino de Santiago
mittelalterliche Musik  
auf dem Jakobsweg



De Pelgrim 33

Jacobus op muziek

ren die vertellen over de wonderen die 
de pelgrims op weg naar Santiago over-
kwamen, en geestelijke muziek  zoals 
die in de romaanse kerkjes weerklonk 
ter ere van God. Maar ook liederen van 
de troubadours die in die tijd aan de 
vorstenhoven hun kunsten vertoonden 
en ook “estampies” (oorspronkelijk een 
danslied van de Provencaalse trouba-
dours, geschreven in de vorm van een 
“lai” d.i. een sequens in de volkstaal 
met paarsgewijze herhaling van de 
melodische zinnen: aa-bb enz). In de 
13° eeuw werd deze vorm in de instru-
mentale muziek overgenomen. Bij sommige verhalen zijn pikante situaties 
niet veraf en wordt er met de pelgrimsstaf ook al eens wat anders bedoeld…

de aanPak

De CD is opgevat als een muzikale reis langs de camino met de nadruk op 
Duitsland, dan Noord- en Zuid-Frankrijk en tenslotte Spanje. Als leidmotief 
zijn acht strofen (van de 25) van het traditionele  “Wer daz Elend bauen will” 
(wie naar den vreemde wil trekken) in 5 deeltjes gesplitst en verspreid over 
de 20 liedjes en melodietjes van deze CD. Niet zo verwonderlijk sluit de 
reeks met de codex Calextinus met “congaudeant catholici” om te eindigen 
met “dum pater familias” (waarmee de viering van onze patroon op 25 juli 
ll te Kalmthout is aangevangen).
De totale speeltijd is net geen uur. Rekening gehouden met de 20 titels waar-
van de langste 6 minuten is bestaat er dus geen kans tot verveling gezien 
de grote variatie.
Een mooi staaltje van 13° eeuwse kunst is een driestemmig motet waarbij 
verschillende teksten door de verschillende stemmen dooreen worden ge-
zongen: de hoogste stem (triplum) zingt een pastoraal liedje (Het is lente, 
de vogeltjes zingen, schaapjes, herderinnetje, ridder enz.) terwijl de mid-
denstem (motetus) een provencaals liefdesbeklag doet (Ze heeft me haar 
liefde geweigerd, mijn jonge hart is gebroken enz.). Daaronder klinkt als 
constructiebasis in de laagste stem een stukje uit een Gregoriaanse Alleluia. 
Het geheel is voorwaar geen meezinger.

Christophorus, een label van MusiContact GMBH, Heuauerweg 21, 69124 
Heidelberg www.christophorus-records.de. Ingevoerd door Coda bvba, 
Larenstraat 58, 3560 Lummen, mail: be@codaex.com

Herman Meuleman
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de CaMIno del sureste In sPanje

Het lijkt wel of in Spanje alle wegen naar Santiago de Compostela leiden. 
Er is een overvloedige keuze aan bekende en onbekende routes voor de 
wandelende of fietsende pelgrim. Christina Bloem koos voor de nog vrijwel 
onontdekte Camino del Sureste van Alicante aan de Middellandse Zee naar 
het verre Galicië.

HelP, een stIer!

Het pad maakt een bochtje en voor ons ligt een volledig kale heuvel. Terwijl 
ik denk “Wat een bizar landschap”, doorkruist een grote zwarte gedaante 
mijn overpeinzingen. Een stier met reusachtige horens komt op een suk-
keldrafje op ons af. Shit, wat nu?
Een paar dagen geleden hadden we in een dorp vlakbij Medina del Campo 
stieren in de arena achter dappere jongens zien rennen. Verbazend snel 
waren die logge beesten en de jongens konden ternauwernood, juist voordat 
de puntige horens hen bereikten, snel en behendig over de houten balustrade 
springen. Hier is geen veilige balustrade en snel en behendig zijn we al he-
lemaal niet met die zware rugzakken.
Dan zien we tussen ons pad en die kale heuvel om de tien meter een mieze-
rig houten paaltje staan, niet dikker dan een potlood. Ertussen is één enkel 
draadje gespannen. Schrikdraad? Het lijkt wel een geïmproviseerd waslijn-

Don Quichot ontmoet 
Sint-Jacobus
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tje. Is dat de volledige afrastering? Zou die kolos zich door zo’n belachelijk 
dun draadje laten tegenhouden? Blijkbaar wel. De stier blijft vlak voor ons 
staan en we kijken elkaar een ogenblik aan. Dan gaat ieder zijns weegs, wij 
richting Santiago en hij richting drinkwater. Zo dicht ben ik nog nooit bij 
een stier geweest.

CaMIno del sureste

Drieëndertig dagetappes voor deze ontmoeting waren we in Alicante ge-
start voor een tocht dwars door Spanje naar Benavente. De eerste helft in 
de lente, de tweede in de herfst. Deze Camino del Sureste is nog onbekend. 
We zijn dan ook vrijwel geen enkele andere pelgrim of ‘gewone’ wandelaar 
tegengekomen en pelgrimsherbergen zijn er bijna niet.
Dat zal zeker gaan veranderen en er zijn al enkele initiatieven in die rich-
ting. Als we in Vega de Valdetronco aankomen, is daar die avond juist een 
bijeenkomst van burgemeesters en verantwoordelijken van de Junta met 
het doel de Camino del Sureste te promoten en faciliteiten voor pelgrims 
te ontwikkelen. De burgemeesters zijn in de wolken dat het lot hen twee 
‘echte’ pelgrims in de schoot werpt en ik moet voor dit gezelschap in mijn 
gebrekkig Spaans onze ervaringen vertellen op de pelgrimsweg die door 
hun dorp loopt.

sInaasaPPel

Globaal gezien bestaat Spanje uit hoogvlaktes met hier en daar een gebergte. 
Als je het land van oost naar west doorkruist, stuit je dus regelmatig op een 
bergketen. De Camino del Sureste is echter geen moeilijke route. De hoog-
ste bergpas, de Puerta de Boquerón in de buurt van Ávila, is 1.315 m hoog.
Sinds Spanje zich bij de Europese Unie aansloot, is veel geld gestoken in de 
verbetering van het vroeger zo erbarmelijk slechte wegennet. Maar in het 
binnenland zijn er nog volop onverharde verbindingswegen en de Camino 
del Sureste maakt daar gebruik van. Behalve af en toe een boer op zijn trac-
tor en schaapskuddes met herder en honden, kom je daar vrijwel niemand 
tegen.
Op zo’n doodstille trage weg bereiken we het gehucht Horno. We hadden 
gehoopt er een café te vinden maar zien alleen wat slaperige huisjes. Geen 
mens te bekennen. Of ja, toch één. Een bijna tandenloze oude man stopt 
even met het metselen van een muurtje om ons verbaasd aan te kijken. Er 
komen blijkbaar geen pelgrims of andere rare vogels met rugzakken in dit 
dorp. “No”, zegt hij, “no hay bar aquí”. Geen koffie dus.
Even later passeert een Landrover en de chauffeur stopt voor een praatje. 
Ook hij antwoordt ontkennend op onze vraag, of er in de buurt een café is. 
“Alleen aan de carretera, een eind verder”, vertelt hij. Koffie zit er vandaag 
blijkbaar niet in. Hij rijdt verder maar keert na een paar honderd meter 
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terug. “Die wil ons naar een bar brengen,” zeg ik tegen Jacques. “En doen 
we dat? Die bar ligt natuurlijk ver van de route.” Maar nee, ik vergis me. Hij 
geeft ons een enorme sinaasappel, veel groter dan een pompelmoes. “Het is 
de enige die ik heb”, zegt hij verontschuldigend.
Op een beschut plekje tegen een muurtje rond een finca eten we de sinaas-
appel feestelijk op. Een rituele slachting!

noodweer

Ook in Spanje worden oude spoorwegbeddingen omgevormd tot groene 
wegen. De Via Verde del Chichara werd al in 1965 aangelegd. Onderweg 
naar Yecla spelen we de hele dag treintje op dit mooie grindpad met vele 
rustbanken en allerlei bloemetjes erlangs. De grote spijkers die we af en toe 
vinden herinneren ons aan de echte treintjes die hier ooit reden.
Die avond zien we in Yecla vanuit ons hotel een echte Spaanse plensbui. De 
regen valt bij bakken, de straten worden riviertjes waarin de druppels grote 
luchtbellen maken. Het hotelpersoneel probeert met emmers en dweilen de 
eetzaal droog te houden.
De volgende dag krijgen we onderweg naar Montealegro del Castillo in een 
eenzaam heuvelachtig gebied zelf de volle laag. Het pad verandert in een 
riviertje dat steeds modderiger wordt naarmate er meer vette rode leem 
wegspoelt van de terrassen met druivenstruiken. We moeten oppassen om 
niet meegesleurd te worden door de rode modder die over het pad omlaag 
stort naar het lager gelegen terras. Achter ons doorklieven bliksemschich-
ten een inktzwarte lucht, voor ons schijnt een vals zonnetje door het grijze 
regengordijn heen. Het lijkt wel het einde van de wereld.
Gelukkig worden we gered door twee behulpzame Spanjaarden in een ter-
reinwagen. Ze brengen ons naar een hotel beneden in het dal. Een gewone 
auto zou hier niet doorheen zijn gekomen.
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de landsCHaPPen

De landschappen onderweg zijn een dwarsdoorsnede van Spanje. De 
Spaanse hoogvlakte is een lappendeken van omgeploegde rode akkertjes met 
knoestige druivenstruiken keurig in het gelid, afgewisseld door graanvelden 
en kleine percelen braakliggende grond vol bloemen. Hier en daar een huisje 
of een enkele boom en verder leegte, stilte en eenzaamheid. Helemaal vlak is 
zo’n hoogvlakte nooit, we moeten regelmatig heuveltjes beklimmen.
In het voorjaar bloeien de klaprozen uitbundig. Het lijken wel tulpenvelden 
in de bloembollenstreek. In het najaar overheersen gele en beige tinten. Het 
koren is geoogst en tussen de stoppels grazen soms kuddes schapen. Ze heb-
ben dezelfde kleur en integreren zich in de beige natuur. Alleen de herder 
steekt er bovenuit. Vreemd dat een landschap in alleen nuances van geel en 
beige toch zo afwisselend en mooi kan zijn.
We komen door ruige heuvelige natuurgebieden en passeren vele olijfboom-
gaarden.
Een enkele keer is er een bos, meestal een dennenbos. Van Tinosillos naar 
Arévalo lopen we bijna steeds door een productiebos. Van bijna elke den-
nenboom is een stuk schors afgekapt en daaronder hangt een terracottapotje 
om de hars in op te vangen. Ik weet niet wat ze ervan maken, maar het spul 
kleeft geweldig.

de Paden

In de berggebieden maakt de Camino del Sureste vaak gebruik van GR-paden. 
Onderweg naar Cebreros ligt dit pad bezaaid met grote rotsblokken die luk-
raak lijken te zijn neergesmeten door een slordige reus. We laveren er tus-
sendoor en dalen dan met grote slingers het dal in naar een paar Romeinse 
bruggen. In twee van de drie riviertjes staat geen water.
Ook de trajecten naar San Bartholomé de Pinares en naar Ávila verlopen 
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grotendeels op GR-paden door ruige natuurgebieden met gras, struiken en 
veel wilde tijm. Het zijn graasgebieden en regelmatig komen we tussen de 
koeien terecht die even verbaasd opkijken maar dan onverstoorbaar hun 
bezigheden voortzetten.
Een paar keer lopen we op stukje authentieke Romeinse weg. Tussen Ávila 
en Cardeñosa wordt ons pad dat rustigjes door het eenzame landschap 
golfde, plots een Romeinse weg, de ‘Calzadilla de Cardeñosa’, een vroe-
gere verbindingsweg tussen Ávila en La Morana. Enkele kilometers voorbij 
Cardeñosa gebeurt hetzelfde. Ook daar verandert het graspad tussen twee 
muurtjes plots in een Romeins wegje. Het zijn steeds maar enkele tientallen 
meters, maar toch…..
Minder aangenaam zijn de onverharde dienstwegen langs een autobaan, 
waar we soms enkele kilometers op moeten lopen. Vele vrachtwagenchauf-
feurs begroeten ons met getoeter. We schrikken steeds van het oorverdo-
vende geluid maar zwaaien vrolijk terug. Op zo’n lange tocht kunnen nu 
eenmaal niet alle paden mooi en afwisselend zijn.

don QuICHot

In het Don Quichotjaar 2006 is een net van zo’n 5.000 km met keurige 
paaltjes bewegwijzerde Don Quichotroutes aangelegd, compleet met pick-
nickplaatsen en andere voorzieningen. Onze route maakt daar in Castilla 
y la Mancha vaak gebruik van. Veel witte Don Quichotmolentjes hebben 
we niet gezien, windmolens des te meer. Ze staan in onafzienbare rijen in 
slagorde op de heuvels en lijken de lager gelegen gebieden te bespieden. Don 
Quichot zou zeer zeker tegen hen ten strijde zijn getrokken.
In Tobosa staat het huis van Dulcinea, de eeuwig onbereikbare geliefde van 
Don Quichot. Het is nu een museum. Tobosa is een leuk plaatsje met smalle 
straatjes en witte huisjes. We moeten wel lang zoeken naar een supermark-
tje. Schilderachtigheid heeft ook nadelen.

steden en dorPen

Als we van de hoogvlakte naar de Taag dalen, krijgen we zicht op Toledo dat 
zich in het water van de rivier spiegelt. Wat een stad! Het fototoestel heeft 
geen moment rust. Door een stadspoort klimmen we langs steile straatjes 
en trappen naar het centrum. We zwerven een hele dag door de stad en 
bekijken de enorme kathedraal en het nog veel grotere Alcázar dat het 
stadsbeeld volledig beheerst.
Ávila heeft een centrum dat volledig omringd is door een ongenaakbare 
stadsmuur met kantelen en poorten. Binnen die muur is het een wirwar 
van leuke straatjes, gezellige pleinen en vele kerken. Ook daar nemen we 
een ‘rustdag’ om de stad te bekijken.
Arévalo is verrassend mooi met zijn pleinen, kerken en groot kasteel, 
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alles gerestaureerd met geld van de 
Europese Gemeenschap.
Tordesillas ligt op een heuvel aan de 
rivier de Duero en is een oud stadje 
met smalle straatjes en een mooie 
Plaza Mayor, een vierkant plein 
met rondom arcades zoals het een 
Spaanse plaza mayor betaamt.
Vele stadjes en dorpen hebben een 
kasteel, soms alleen ruïnes, zoals 
Escalona, Mota de Marqués en 
Almonacid de Toledo maar ook vaak 
schitterend gerestaureerd zoals Novelda, Medina del Campo en Arévalo.
De silhouetten van de dorpjes in de graangebieden worden dan weer gedo-
mineerd door grote witte graansilo’s. Van verre lijken het wel kathedralen.
De gehuchten zijn soms bouwvallig. In Honquilana bijvoorbeeld staan alleen 
nog wat afgebrokkelde buitenmuren van de vroegere lemen huisjes. Ertussen 
groeien distels. Het plaatsnaambord staat nog aan de weg, alsof het dorp 
daar nog werkelijk ligt.
Na in totaal 43 afwisselende wandeldagen komen we in Benavente op de Via 
de la Plata, de pelgrimsroute die in Sevilla begint. De ruim 300 km die ons 
nog resten tot Santiago, bewaren we tot volgend jaar.

Christina Bloem
Foto’s: Christina Bloem en Jacques Huinck

Deze bijdrage verscheen eerder in Op Weg (2009, nr.1), het blad van vzw Grote 
Routepaden, www. groteroutepaden.be

Route en bewegwijzering
De Camino del Sureste is ca 800 km 
lang en loopt van Alicante aan de 
Middellandse Zee via Albacete, Toledo 
en Ávila naar Benavente, waar hij op 
de Vía de la Plata aansluit. De route is 
bewegwijzerd door gele pijlen. Soms 
hebben deze een andere kleur.

Beste seizoen
Lente en herfst zijn het best geschikt 
voor deze tocht, in de zomer is het te 
warm op de hoogvlakte.

Hoe kom je er?
Wij vlogen met RyanAir vanuit 
Charleroi naar Alicante. In Benavente 
namen we de bus naar Madrid (drie-
maal per dag, reisduur 3,5 uur). Vanuit 
Madrid vlogen we met RyanAir terug 
naar Charleroi.

Logies
Er zijn enkele pelgrimsherbergen en 
primitieve overnachtingsplaatsen in 
sportcentra of parochiezaaltjes. Info 
via www.amigosdelcaminoenavila.org. 
Alicante, Toledo en Ávila hebben een 

jeugdherberg. Wij overnachtten in 
hostals. Info via www.infohostal.com. 
Een enkele keer namen we vanuit de 
etappeplaats voor de overnachting een 
bus naar een grotere plaats en reden 
we de volgende dag weer terug.

Gidsen en kaarten
Er bestaan nog geen topogidsen over 
dit pelgrimspad. Van www.amigos-
delcaminoenavila.org kun je een zeer 
gedetailleerde routebeschrijving in het 
Nederlands downloaden. 

SteekkaaRt
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Onlangs kreeg ik bezoek van iemand die moeilijk in een categorie kan wor-
den ingedeeld. Ik zou hem haast ‘une pièce unique’ noemen. Misschien past 
de benaming pelgrim of zwervende pelgrim of zwerver-pelgrim nog het best 
bij hem. Hij heet Peter, woont in Limburg en zijn leeftijd? Kan ik niet schat-
ten. In de fleur van zijn leven alleszins. Zijn beroep? Hij heeft tijdskrediet 
en werkt als vrijwilliger vijf dagen per maand bij Poverello. Hij houdt van de 
natuur, van werken in de tuin. Misschien gelijkt hij in dat opzicht op Guido 
Gezelles vader. Die zei immers ooit: als je een boom snoeit, moet je er tegen 
praten. En ik kan me best voorstellen dat Peter dat doet.
Zijn idee om naar Compostela te stappen ontstond toen hij in Santo 
Domingo de la Calzada een cursus Spaans volgde en tijdens een wandeling 
even buiten de stad pelgrims op weg naar Compostela ontmoette. Het en-
thousiasme van de pelgrims werkte aanstekelijk. Hij moest en zou eveneens 
naar Compostela stappen.

CoMPostelatoCHten enz. enz.

Een goed idee mag je volgens Peter nooit lang laten smeulen en daarom ver-
trok hij dan maar. Op 29 mei 2003 verliet hij met een lichte rugzak zijn dorp 
in het bronsgroen eikenhout en begon langs de kortste weg naar Jacobus te 
stappen. Zijn motivatie: zoveel mogelijk mensen ontmoeten, zichzelf ont-
moeten en zo God ontmoeten. Een refugio zag hij alleen aan de buitenkant. 
En daardoor stond hij er nooit in de file en van internationaal gesnurk had 
hij nooit last. Een slaapplaats zoeken was voor hem immers overbodig want 
de blote hemel en de vele sterren waren de zoldering van zijn hotelkamer. 
Nachtvlinders, nachtelijke knaagdieren en muggen waren zijn kamergeno-
ten. ’s Morgens wekte het gevederte hem. Bij regenweer verhuisde hij met 
zijn slaapzak naar een beschermend afdak ergens in the middle of nowhere. 
In een stad sliep hij liever niet op de grond. In steden heerst een andere sfeer, 
is het minder veilig. Gelukkig zijn er hier en daar kloosters die pelgrims 
opvangen. Peter geeft toe dat iemand zoals hij onderweg zeer kwetsbaar is. 
In België en Frankrijk werd elke dag een achturen stapdag van 5 km per uur 
met nauwelijks een rustpauze afgelegd. Dat betekende 40 km per dag met 
de benenwagen.
Omdat ik van de trouwste vriend van de mensen hou, kon ik niet nalaten 
naar zijn ontmoeting met honden te informeren, want deze beestjes wande-

zwerver-pelgrim Peter
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len ook op pelgrimswegen. Maar door zo’n blafbeest is hij nooit aangeval-
len. Volgens de ervaringen van Peter zijn Franse honden erger dan Spaanse. 
Misschien omdat de eerste minder pelgrims voorbij zien komen. Of zijn de 
Spaanse luier als gevolg van de warmte?
Natuurlijk stelde ik Peter ook vragen omtrent dagdagelijkse dingen, zoals 
het versterken van de inwendige mens, zijn ongevallenverzekering, zijn gsm, 
enz. Op die simpele vragen kreeg ik voor de hand liggende antwoorden. 
Geen honger en dorst gevoeld. Hij bevoorraadde zich onderweg in winkels 
en eens een dag vasten kan geen kwaad. Zijn dorst kon hij aan bronnen les-
sen. Bij mijn vraag naar zijn ongevallenverzekering keek hij richting hemel. 
Gelukkig bleef hij de ganse tijd goed gezond. Een gsm behoorde uiteraard 
niet tot zijn uitrusting, wel een kruis dat hij als pelgrimsteken steeds bij zich 
had maar niet altijd zichtbaar droeg. En een pelgrimsstok? Ja, de eerste twee 
keren. Telkens kreeg hij die van een zekere Marcelino die langs de camino 
woont. Deze Marcelino is iemand die zelf niet naar Compostela kan stappen 
en daarom voor pelgrims uit hazelaarshout rechte stokken snijdt waarin hij 
zijn naam en het jaartal kerft. Op die manier gaat hij toch naar Compostela. 
Met mensen heeft Peter geen problemen gehad. Hij kent ook voldoende de 
taal van Don Quichote om zich verstaanbaar te maken en waar nodig wordt 
deze kennis door lichaamstaal aangevuld. Natuurlijk vroeg ik ook of hij 
onderweg zijn kleren kon wassen en zo ja waar die dan gedroogd werden. 
Ook hier had Peter een praktische oplossing. De pas aan een bron gewassen 
kleren werden nat aangetrokken. Het menselijk lichaam met zijn constante 
37° is een ideale droogkast!!! Ik rilde. Ik voelde mezelf reeds als wandelende 
droogkast voor natte kleverige spullen. Maar, ja, als je het zo bekijkt… Ik 
werd er wel sprakeloos van of om het op de manier van Guido Gezelle te 
zeggen: ongeriefd van woorden.

een CoMPostela, een MuxIa en een fInIsterra

Meerdere keren hoorde ik een zekere ontgoocheling in het verhaal van 
pelgrims over Compostela. Ontgoocheling over de ‘overbevolking’ in de 
kathedraal en het daarbij passende gebrek aan eerbied van de kant van de 
aanwezige pelgrims. Bij Peter, niets daarvan. Hij ging zeer vroeg naar de 
kathedraal en had haar bijna voor zich alleen. Trouwens Compostela was 
niet het einddoel. Hij stapte de driehoek: Finisterra, vandaar naar Muxia 
en dan terug naar Compostela. Op deze drie plaatsen kreeg hij telkens zijn 
award : een Compostela, een Muxia en een Finisterra.
De naam van het plaatsje Muxia wordt in het relaas van pelgrims niet vaak 
gehoord. Het is een vissersplaatsje aan de Atlantische Oceaan met ongeveer 
6 000 inwoners en kwam enkele jaren geleden, nl. in 2002, in het nieuws 
toen zijn rotsige kusten met olie uit de Prestige werden bezoedeld. Maar 
alsof dat nog niet genoeg was, eisten na overvloedige regen in de streek, 
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ook bosbranden en modderstromen hun tol. Muxia is gelegen op een 
schiereiland, ongeveer 25 km ten noorden van Finisterra aan één van de vele 
ria’s, ondiepe fjorden. De route is met de bekende gele pijlen aangegeven. 
Alhoewel Muxia tamelijk klein is, heeft het een merkwaardig Sanctuario de 
Nuestra Señora de la Barca. De septembermaand is daar de Mariamaand.
Vervolgens naar het definitieve einde van de wereld. De naam zelf zegt het, 
Finisterra. Zo werd hierover gedacht zolang iedereen de wereld als een platte 
schijf beschouwde. Druïden, Kelten en Romeinen ondernamen lange reizen 
om er de zon te zien ondergaan. De kust is wild en gevaarlijk. Er hangt magie 
in de lucht. Het is de enige kaap die deze naam draagt.. Hier laten pelgrims 
hun schoenen achter en verbranden ze hun kleren.

en de PelgrIM, HIj staPte Voort

De door weer en wind geharde Peter kon het stappen niet laten. Natuurlijk 
was Compostela inmiddels een vaste waarde in zijn stapprogramma gewor-
den. Hij nam echter telkens een ander vertrekpunt en een andere route. Ook 
de Camino del Norte werd eens gelopen.
Maar, rekening houdend met zijn stapritme, is Compostela een tussendoor-
tje. Het jaar 2005 is zo’n voorbeeld. In dat jaar stapte hij naar de Noordkaap. 
Op weg naar daar bezocht hij de merkwaardige kathedraal van Trondheim. 
‘Maar’ geeft hij toe ‘ik heb toen onderweg wel veel kou gehad’.
Een ‘wandeling’ naar Externsteine volgde. Daarna een ‘wandeling’ van 
Bayonne naar Finisterra en om het jaar 2005 af te sluiten, te voet naar Rome.
In 2007 beëindigde hij de derde etappe van zijn tocht naar Jeruzalem. 
Vooraleer aan zijn tocht naar Jeruzalem te beginnen, bezocht hij Berlijn. 
Berlijn was immers ook jaren door een muur gesplitst. Net zoals Jeruzalem 
nu nog steeds een verdeelde stad is. De tocht ging door het vroegere 
Joegoslavië. Hier en daar opende een klooster zijn deuren om hem onder-
dak te geven. Maar gewoontegetrouw spreidde hij er ook meerdere keren in 
Gods open natuur zijn bedje waar op een zekere nacht een Servische vos in 
Peters voeten een lekkere hap vermoedde. Meerdere stevige trappen tegen 
de vossensnoet waren nodig om Reintje van mening te doen veranderen.

ontMoetIngen onderweg

Als ik bij Peter aandring om over ontmoetingen te praten is zijn antwoord: 
‘het was één grote ontmoeting met talloze beschermende momenten die ik 
persoonlijk voel als komende van God, maar voor iemand anders is het iets 
gelijk toeval’. Het geloof dat Gods wil geschiedde hield hem steeds overeind. 
Aan een opsomming van al die ontmoetingen kan hij niet beginnen.
Peter was zo’n vier jaar onderweg en deze jaren hebben hem vooral 
Franciscus’ eenvoud, liefde en gehoorzaamheid aan de Vader bijgebracht.

Mia Voordeckers
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Het nut Van Meetkunde

Als je het over een pelgrim rad van tong 
hebt, is die pelgrim hoogstwaarschijn-
lijk een advocaat. En ja, de pelgrim 
met de radde tong die hier bedoeld 
wordt, is advocaat Jacques Dierckx uit 
Antwerpen. Bovendien zou je hem nog 
‘Jacques Stapalmachtig’ kunnen noe-
men want wie stapt moeiteloos met op 
de rug een rugzak van 20 kg, 50 km per 
dag? Als je Jacques wilt vinden, moet je 
in de buurt van het Antwerps Museum 
voor Schone Kunsten zijn, in een straat 
die - zo hoort het toch in de buurt van 
dergelijk museum - de naam van een 
Antwerps schilder draagt, nl. van Karel 
Verlat (24.11.1824 - 23.10.1890). In de 
Sint-Andrieskerk te Antwerpen han-
gen twee werken van deze kunstenaar. 
Naast religieuze werken borstelde hij 
doeken vol bijtende humor.
Maar terug naar de pelgrim. Als je hem 
vraagt waarom hij pelgrimstochten 
ondernam en misschien nog zal on-
dernemen, volgt er geen erg duidelijk 
antwoord. Nu ja, welke pelgrim heeft 
voor deze vraag een duidelijk antwoord? 
Het contact met andere pelgrims  deed hem de knoop doorhakken. Hij had 
begrepen dat zo’n tocht ondernemen tweemaal leven betekent. Jacques 
ondernam meerdere pelgrimages en leefde dus meerdere malen dubbel. 
Voor de eerste keer vertrok hij in 1989. Zijn weg had hij vlug uitgestippeld. 
Vooraleer zich te ‘berugzakken’ paste hij telkens toe wat hij destijds in de les-
sen meetkunde van zijn leraar leerde:  de kortste afstand tussen twee punten 
is de rechte. Hij ging daarbij praktisch te werk. Op een landkaart werd met 
een lineaal een rechte lijn van Antwerpen naar Compostela getrokken en 

Tussen toga en rugzak
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die weg die zou hij volgen. Zo stippelde hij zijn camino uit, een zinnig ver-
trekpunt en een zinnig eindpunt. Die rechte lijn kon wel niet altijd helemaal 
worden gevolgd. Er kwamen wat kronkelingen bij te pas maar op het ‘rechte 
pad’  bleef hij toch grotendeels. Geen enkele onprettige ervaring heeft hij 
van zijn pelgrimages meegebracht. Ook het alleen zijn was voor hem eerder 
een weldaad. Zo was hij ontvankelijker  voor de wereld rondom hem, genoot 
intenser van de landschappen als ansichtkaarten, zo werden de geluiden 
van de natuur rondom hem niet verstoord want wie veel kalt, veel ontvalt.
Uiteraard is ook hij met een bagage vol herinneringen aan ontmoetingen 
teruggekomen. Een bijzondere ontmoeting pikt hij eruit en wel eentje die hij  
had in het jaar van de Wende in een verlaten dorp in de Béarne (Pyrénées 
Atlantiques). De bearnaisesaus komt trouwens vandaar. Het liep er tegen 
de avond en een plaats om zijn tentje op te stellen had de pelgrim nog niet 
gevonden. Tot overmaat van ramp brak er een onweer los zoals het alleen 
in de bergen onweert. Gelukkig kon hij tot het onweer voorbij was, schui-
len onder de luifel van een eenzaam vervallen huis. Het schamele optrekje 
was bewoond door een al even schamele man. Maar pelgrim Jacques werd 
binnengelaten in de door de storm overspoelde woning. Het stulpje was 
laag gelegen en zo had het water er vrije toegang. Dat water stond behoor-
lijk hoog. Een toestand waarvoor wij de spuitgasten oproepen. Dan heeft 
Jacques zowel als de bewoner de armen uit de natte mouwen gestoken en 
met borstels smurrie geruimd. Als alles er opnieuw op zijn plaats stond, 
nodigde de arme man pelgrim Jacques uit om daar te overnachten wat deze 
gretig aannam. Die avond spraken ze, samen op een stoel voor de TV van 
de eenzame bewoner, over hun persoonlijke problemen en zorgen, terwijl de 
televisie toonde hoe de wereldleiders Gorbatsjov en Ronald Reagan in een 
luxueuze fauteuil de wereldproblemen bespraken. Hoogstwaarschijnlijk her-
haalde president Reagan, die toen op het einde van zijn tweede ambtstermijn 
was, aan Gorbatsjov datgene waarop hij meerdere keren had aangedrongen: 
Mr. Gorbatsjov tear down that wall. Op het einde van dat jaar, 1989, viel de 
Berlijnse muur maar nu niet direct op initiatief van Mr. Gorbatsjov.

elk afsCHeId doet zeer

Een oosterse wijsheid zegt het heel duidelijk: er ligt droefheid, zelfs in het 
afscheid van twee vreemden die slechts even onder dezelfde boom hebben 
geschuild of uit eenzelfde stroom hebben gedronken. Met zulk gevoel ver-
liet Jacques San Juan de Ortega nadat ook hij ‘sopa al ajo’ bij pastoor José 
María Alonso had gegeten. Deze priester was voor zijn looksoep gekend 
maar vooral om het hartelijk onthaal van de pelgrims. Samen met zijn zus 
verbleef hij in een oud romaans klooster dat San Juan de Ortega volgens 
de legende samen met Santo Domingo de la Calzada heeft gebouwd. De  
pelgrims werden er elke avond op looksoep onthaald. Alles wat ze zelf aan 
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eetbaars in hun rugzak meedroegen en dat was hoofdzakelijk brood, kwam 
daarbij op  tafel en samen aten ze dat met of na de looksoep. Jacques moest 
die avond even aan het laatste avondmaal denken alhoewel ze met meer dan  
een dozijn apostelen (pelgrims) waren en er geen Judas bij was. Helpen bij 
de vaat of bij het opruimen mocht niet. ‘Somos dos’ zei zijn zus telkens ze 
hulp afwees. De droom van don José María Alonso: het oude klooster verder 
tot ruime refugio uitbouwen. Helaas...de wensen van don José María Alonso 
zijn niet in vervulling gegaan. Hij heeft evenmin een priester gevonden om 
zijn taak over te nemen. In februari 2008 overleed hij en liet ‘zijn’ pelgrims 
als verweesd achter. Door allen die hem ooit ontmoetten betreurd.

eenMaal PelgrIM, altIjd PelgrIM

Die eerste pelgrimstocht was zonder incidenten, zonder lastige honden en 
mensen, verlopen. Jacques had de goesting om te pelgrimeren echt te pak-
ken. . Maar aan een stapper als hij voldeed deze tocht niet voor 100% want 
al fietsend ben je minder ontvankelijk voor wat rond je gebeurt. Daarom zou 
hij op zijn volgende tocht de weg eens aftrappelen. Zijn volgende tocht, naar 
Rome en Assisi, ondernam hij dan ook met de paarden van Sint-Franciscus. 
Al die tochten waren nog niet voldoende.
Ook naar de zwarte madonna op de heuvel van Jasna Gora in Czestochowa 
nam hij de palsterstaf. Naar het pelgrimsoord dat dankzij paus Johannes 
Paulus II voor de schijnwerper kwam en ca. 1 500 km van Antwerpen ligt.
In Czestochowa wordt de zwarte madonna, een icoon, vereerd. Volgens 
de legende zou de icoon door de evangelist Lucas op een houten plank uit 
de tafel uit het huis van de Heilige Familie te Nazareth zijn geschilderd en 
via Jeruzalem en Constantinopel in Czestochowa terechtgekomen. Meer 
dan waarschijnlijk gaat het hier om het werk van een Italiaanse schilder. 
Meerdere mirakels en genezingen worden eraan toegeschreven. De icoon, 
omgeven door edelstenen, hangt op een eerder schemerige plaats in de 
kloosterkerk. Voortdurend branden er kaarsen. In de kerk hangen aan de 
wanden rozenkransen, scapuliers, invalidenkrukken. Sedert 1717 is er de 
beroemde bedevaart vanuit Warschau. De 243 km worden in negen dagen 
afgelegd. Nog een opvallend feit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden 
de Duitse bezetters onder het klooster explosieven aangebracht en na de 
oorlog werden deze explosieven (ongelooflijk maar waar) door de commu-
nisten verwijderd!
Tot slot pelgrimeerde hij naar Fatima waar Onze Lieve Vrouw aan Lucia, 
Jacinta en Francisco verscheen. Fatima ligt in het noorden van Portugal op 
50 km van de Atlantische Oceaan. De verschijningen vonden er plaats op 
13 mei, 13 juni, 13 juli, 13 augustus, 13 september en 13 oktober 1917. De 13e 
van elke maand wordt het daar speciaal herdacht. Op de andere dagen is er 
niet zoveel te beleven.
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en nu?

Hiermee wordt bedoeld: welke zijn de verdere stapplannen van de pelgrim? 
Een duidelijk antwoord geeft hij niet of nog niet op deze vraag. Maar...als 
hij hoort over Nidaros (Trondheim), de begraafplaats van koning Olaf van 
Noorwegen, daar waar de zus van de Noorse kroonprins huwde, dan zie je 
dat zijn voeten jeuken van de goesting om erheen te pelgrimeren. Daar stapt 
hij zeker nog eens naartoe... daar kan je donder op zeggen. Je wordt tijdig 
geïnformeerd. Alleszins.

Mia Voordeckers
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Tot in de zestiger jaren van 
vorige eeuw had elk dorp 
met een minimum aan 
beschaving en zelfrespect 
zijn jaarlijkse processie. 
Als je niet te “piep” bent 
is de kans groot dat je ooit 
als engeltje of communi-
cantje hebt meegelopen in 
dat plaatselijk evenement. 
Op de dag van vandaag 
zijn er in Vlaanderen nog 
maar een handvol paro-
chies te vinden die een 
jaarlijkse plechtige ker-
kelijke omgang inrichten. 
Zo bijvoorbeeld Sint-
Lenaarts in de Antwerpse 
Noorderkempen. Daar trekt de processie op tweede pinksterdag jaar na 
jaar meer en meer volk. Bovendien zou er sinds vele jaren een pelgrims-
groep mee in opstappen.Volgens onze plaatselijke informant zouden Jaak 
Hoefnagels en Roger Bevers alles weten van dit eigenaardig fenomeen. Wij 
dus op pad naar dit godverlaten oord, ergens tussen Brecht, Rijkevorsel en 
het kanaal Schoten-Dessel, om beide heren eens aan de pelgrimstand te 
voelen…

Roger: Ja, dat lijkt wel eigenaardig: nergens krijgt de pastoor nog genoeg volk 
in zijn kerk en de processies zijn overal afgeschaft. Maar hier bij ons in Sint-
Lenaarts heeft de processie steeds meer en meer succes, zowel bij de deel-
nemers als bij de toeschouwers. Die traditie is hier nooit verloren gegaan.

Jaak: Daar moet ik wel aan toevoegen dat wij met onze groep proces-
siebouwers elk jaar enkele maanden mee bezig zijn. We streven ook naar 
vernieuwing en zorgen ervoor dat de mensen niet elke keer hetzelfde te zien 
krijgen. Met trots mogen wij zeggen dat wij hier één van de oudste kerkelijke 
tradities van de Lage Landen in ere houden. Het oudste document, dat naar 

De Jaken van  
Sint-Lenaarts
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het bestaan van de processie verwijst, dateert van 1495. In 1995 hebben we 
dan ook met veel luister ons 500-jarig jubileum gevierd. Toen kon je hier, 
zonder vallen, over de koppen lopen! Sint-Lenaarts ligt op de oude Romeinse 
heirbaan naar Tilburg. Hier passeerden ooit de pelgrims die van het noorden 
kwamen op hun weg naar Compostela. Opvallend is dat de verering van 
de heilige Leonardus vaak terug te vinden is langs de oude pelgrimswegen, 
zoals bijvoorbeeld in Saint-Léonard-de-Noblat in Frankrijk. De kerk van 
Sint-Lenaarts dateert van 1530 en is een typische bedevaartskerk. In verhou-
ding is ze zeer groot, toch voor slechts een klein dorpje.

DD: En hoe zijn jullie ertoe gekomen om met een pelgrimsgroep op te trekken 
in de processie?

Jaak: Dat is een heel verhaal! In 1982 zijn wij met het broederschap Sint-
Leonardus van onze parochie op bedevaart geweest naar Santiago de 
Compostela. En die reis maakte een zeer diepe indruk op ons.

Roger: We reden niet met de bus hé! Gewoon met een paar kleine personen-
wagens. En door Frankrijk langs de route nationale, want veel autostrades 
waren er toen nog niet.

Jaak: Aan die reis ging natuurlijk een uitgebreide voorbereiding vooraf. Ik 
schat dat we daar toch zeker anderhalf jaar mee bezig zijn geweest om alles 
op te zoeken over de oude pelgrimswegen naar Compostela. Toen was dat 
nog niet zo simpel vandaag: van pc, Google of pelgrimsverenigingen was er 
nog geen sprake.

Roger: We liepen alle bibliotheken en boekhandels van Vlaanderen en 
Nederland af, om toch maar iets te vinden over de historische pelgrimswe-
gen. Gelukkig hadden we veel hulp van onze toenmalige pastoor. Hij had 
een goede kennis van de geschiedenis en beschikte over vele contacten in 
binnen- en buitenland.

Jaak: En dan, in de zomer van 1982 zijn we vertrokken. In Vézelay stonden 
we in bewondering voor de prachtige Sainte-Madeleine. Dan verder langs 
Nevers, Bourges, Saint-Léonard-de-Noblat, met zijn stokoud pelgrimshos-
pitaal, Limoges, Périgueux en zo verder naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Dat 
was toen nog een half vervallen bergdorp. De revival van het pelgrimeren 
moest nog op gang komen en veel ‘refugios’ zullen er toen nog niet geweest 
zijn. Daar zagen we wel onze eerste pelgrim: een Fransman uit Mulhouse, 
hij was al zes weken onderweg en sliep in een tentje. Nadien zouden we er 
nog een tiental tegenkomen. De pelgrims van toen hadden het nog niet zo 
makkelijk als tegenwoordig. Er waren nog niet veel pelgrimsherbergen en 
de te volgen weg was nog niet duidelijk gemarkeerd. Maar toch kon je toen 
al merken dat er terug belangstelling groeide voor de Camino.
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Roger: En dan zijn we verder gereisd over Roncesvalles, Pamplona, Puente 
la Reina, Burgos, León. Overal bezochten we kerken, kapellen, kloosters en 
kathedralen en waren we op zoek naar sporen van de pelgrimage. Veel van 
die mooie romaanse kerkjes waren toen nog in slechte staat en dringend aan 
restauratie toe. Gelukkig is er op dat vlak prachtig werk geleverd. In Santiago 
waren er meer toeristen dan pelgrims. Toch maakte de enorme kathedraal 
en het historische centrum een grote indruk op ons.

DD: En toen werd er beslist om met een pelgrimsgroep in de processie van 
Sint-Lenaarts op te stappen.

Jaak: Dat heeft toch nog wel enkele jaren geduurd. In 1989 hebben we door 
de bekende Kempense kunstenaar Jan Keustermans een houten Jakobsbeeld 
laten snijden en aan enkele handige naaistertjes vroegen we pelgrimsklede-
ren te maken. Het jaar daarop verscheen voor het eerst onze groep van een 
twaalftal pelgrims in de plaatselijke processie. Het typische aan onze groep 
is dat de deelnemers met hun eerste of tweede naam Jaak, Jakob, Jacky of 
Kobe heten.

Roger: Behalve dan de Frans, maar gelukkig heet ie Jacobs met zijn achter-
naam…

Jaak: Na een jaar of tien deden we onze reis naar Santiago nog eens over, 
dat moet in ‘92 of ’93 geweest zijn. Wat was er toen al veel veranderd! 
Overal waren er gele pijlen geschilderd op muren, bomen en gebouwen. De 
pelgrimage was terug op gang gekomen. Toen brachten we ook voldoende 
kalebassen, schelpen en pelgrimshoeden mee voor onze “Jaken”, want zo 
wordt onze processiegroep in de streek genoemd.

Roger: En sindsdien hebben we geen enkele processie overgeslagen. Onlangs 
hebben we zelfs deelgenomen aan de hernieuwde processie van Sint-Jakob 
in Antwerpen. Trouwens, zeg maar tegen uw voorzitter dat ie steeds op 
ons een beroep mag doen als het Vlaams Compostelagenootschap eens een 
evenement organiseert. Zoals dat hoort moeten jullie wel zorgen voor spijs 
en drank. Maar wij zijn vlug tevreden hoor: boterhammen met kaas en kop 
en de nodige frisse pinten, meer moet dat voor ons niet zijn!

DD: OK mannen! Ik zal de boodschap overbrengen. Namens het Vlaams 
Compostelagenootschap: nog veel succes met de Jaken en ik hoop dat we 
mekaar nog eens tegenkomen. Als ik kan, dan kom ik zeker eens kijken naar 
de processie in Sint-Lenaarts.

Roger: Denk er aan: volgend jaar valt tweede pinksterdag op een maandag!

Daniel Dierickx
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Pelgrims en pelgrimstochten, ze zijn van alle tijden, van alle religies 
maar een figuur als Birgitta Birgersdotter is uniek. We kennen deze 
Birgitta Birgersdotter beter als Sint-Birgitta van Zweden. Ze werd 
in 1300 of in 1303 op het landgoed Finsta in de Zweedse provincie 
Uppland geboren. Ze was de dochter van rechter en lid van de 
koninklijke raad, Birger Persson uit de provincie Uppland. In die 
functie beschermde hij de zeden en gebruiken van zijn land. Haar 
moeder, Ingeborg Bengtsdotter, stamde van het geslacht Folkunga 
af en was met het koningshuis verwant. Haar familie was vermo-
gend en verwant met de hoogste Zweedse adel maar ook met lei-
dinggevende religieuze autoriteiten.
Scandinavië - en vooral Noorwegen en Zweden - lag in de veer-

tiende eeuw geografisch geïsoleerd van de voornaamste centra van 
de westerse cultuur en was daardoor conservatief in zijn sociale structuur. 
Birgitta leefde in een woelige tijd. De paus verbleef in Avignon en zij kon 
Clemens IV, in 1342 tot paus gekozen, er niet toe overhalen naar Rome terug 
te keren. Hij kondigde volgens haar verzoek, alleen maar het heilig jaar af. 
Deze paus wordt door veel geschiedschrijvers trouwens als de antichrist 
aangeduid. Ook brak tijdens haar leven de honderdjarige oorlog tussen 
Frankrijk en Engeland uit. Door haar afkomst had ze veel contacten met 
het Zweedse hof. Maar, ze had in Zweden regelmatig conflicten met koning 
Magnus omwille van zijn levensstijl en vooral omdat hij geen belasting-
vermindering wilde doorvoeren en in 1347 toch een oorlog tegen Rusland 
begon. In feite wilde hij de handelswegen naar het Oosten in zijn macht krij-
gen. Hierover was Birgitta erg teleurgesteld. De koning had haar raad, tegen 
de Russen geen geweld te gebruiken, niet gevolgd. Tot overmaat van ramp 
brak de pest uit en Noorwegen en Zweden werden van elkaar gescheiden.

VIsIoenen, VoorsPellIngen, oPenbarIngen...

Het leven van Birgitta is doorweven met openbaringen en wonderen maar 
ook met beproevingen. Haar openbaringen zijn beschreven in de acht delen 
van de Revelationes extravagantes en in de Sermo angelicus. Reeds voor haar 
geboorte waren er tekenen dat ze een uitzonderlijke persoon, een heilige, 
zou worden. Haar grootmoeder langs moederszijde, Sigrid heette ze, ont-
ving de eerste signalen toen ze in opvallend mooie kleren het Skolklooster 

Sint-Birgitta:  
een uitzonderlijke vrouw
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bezocht. Een jaloerse non in dat klooster meende dat dergelijke kleding 
niet met goed christen zijn rijmde. Maar... de volgende nacht werd aan deze 
non geopenbaard dat Sigrid een speciale plaats innam omdat één van haar 
nakomelingen een heilige zou zijn.
Een tweede teken ontving haar moeder, Ingeborg, tijdens een zeereis. Deze 
zeereis ondernam ze toen ze van Birgitta in verwachting was. De weergo-
den zorgden voor een heuse storm en aan boord vreesden allen dat ze een 
zeemansgraf zouden krijgen. Toen verscheen aan Ingeborg een engel die zei 
dat allen zouden worden gered omwille van het goede dat ze onder haar hart 
droeg. Op een avond bad een priester voor een voorspoedige bevalling voor 
Ingeborg. Tijdens zijn gebed zei hem een stem: deze nacht zal zij een kind 
het leven schenken waarnaar de hele wereld met bewondering zal luisteren.
Van Brigitta is bekend dat ze intelligent was, ze leerde lezen en schrijven 
maar ook Latijn. Hetgeen in die tijd voor een meisje niet zo evident was. 
Op jeugdige leeftijd reeds kreeg zij haar eerste visioen. De H. Maagd Maria 
zette haar toen een kroon op en daarna voelde ze een sterkere aandrang 
om te bidden dan voorheen. Als tienjarige zag ze op een nacht Christus aan 
het kruis alsof Hij net gekruisigd was en dat maakte een bijzonder sterke 
indruk op haar.
Een grote beproeving was de dood van haar moeder. Birgitta was toen 
nauwelijks tien jaar oud. Drie jaar later werd ze door haar vader aan de 
achttienjarige Ulf Gudmarsson uitgehuwelijkt alhoewel ze liever naar het 
klooster was gegaan. Ze hadden samen acht kinderen.

PelgrIMsreIzen en nIeuwe oPenbarIngen

Alhoewel over de visioenen van de H. Birgitta meer details dan over haar 
pelgrimsreizen te vinden zijn wordt toch duidelijk dat het belangrijkste 
motief om pelgrimsreizen te ondernemen was: aflaten verzamelen. Met 
aflaten konden de begane zonden worden kwijtgescholden en de inspan-
ningen van de pelgrimstocht werden als een flinke boete voor de begane 
zonden beschouwd.
Naar Nidaros pelgrimeerde ze samen met haar man, na de dood van haar 
zoontje Gudmar in 1338. De dood van dat kind zou  bij Birgitta een depres-
sie veroorzaakt hebben. Ze pelgrimeerden beiden te voet naar Trondheim. 
Waarschijnlijk was de pijn over het verlies van dat kind beslissend om bij het 
graf van koning Olav, patroon van Scandinavië, te gaan bidden.
In 1341 trokken Birgitta en Ulf op pelgrimstocht naar Compostela. Deze 
pelgrimstocht was een traditie in haar familie. Haar vader, haar grootvader 
en haar overgrootvader pelgrimeerden ook ooit naar de apostel. Bovendien 
wilde de leergierige Birgitta haar algemene kennis van de Europese politiek 
en cultuur uitbreiden. De terugreis van de pelgrims uit Compostela verliep 
over Arras (Atrecht) waar Ulf erg ziek werd en Birgitta voor zijn leven 
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vreesde. Maar opnieuw kreeg ze een visioen, van de Heilige 
Dionysius deze keer, waarin haar niet alleen de genezing 
van Ulf werd voorspeld maar eveneens een pelgrimage naar 
Rome. Na hun terugkeer uit Compostela besloten Ulf en 
Birgitta zich elk afzonderlijk in een klooster terug te trekken. 
Ulf werd cisterciënsermonnik in Alvastra waar hij in 1344 
overleed en waar hij nog steeds als een heilige wordt vereerd.
In 1346 kreeg Birgitta in een visioen de opdracht een nieuwe 
kloosterorde te stichten nl. de Ordo Sanctissimi Salvatoris. 
Ook de regel voor de orde werd haar geopenbaard en 
de plaats voor het klooster aangeduid, nl. in Vadstena in 
Zweden. Het klooster van Vadstena is trouwens het enige 
dat ooit in Zweden werd gesticht en het bestaat nog steeds. 
Een andere opdracht die ze via een visioen in Arras ontving: 
naar Rome gaan en Jeruzalem bezoeken. Waarschijnlijk kon 
zij ingevolge de heersende pest pas in de herfst van 1349 in 

Rome zijn.
Op uitnodiging van de H. Franciscus ging ze naar Assisi. Ook bezocht ze tal 
van bedevaartplaatsen in Zuid-Italië, zoals Ortona met de relikwieën van de 
H. Thomas, Bari met de relikwieën van de H. Nikolaas, Beneventum met 
het graf van de H. Bartholomeus, Salerno met het graf van de H. Mattheus.
Haar pelgrimsreis van 1372 naar Jeruzalem, die vier maanden duurde, paste 
eveneens in de familietraditie want haar vader, grootvader en overgrootva-
der waren haar voorgegaan. Het zou tevens haar laatste pelgrimstocht wor-
den. De voornaamste redenen waarom ze die reis ondernam, waren alweer 
aflaten verzamelen, boete doen en niet langer als adellijke dame moeten 
leven. Verdere details over deze pelgrimage ontbreken. Wel is bekend dat 
ze tijdens deze pelgrimage ziek werd en op 23 juli 1373 te Rome overleed. 
Haar stoffelijk overschot werd naar Vadstena gebracht, in een houten kapel-
letje geplaatst en later werd hier de Blauwe Kerk omheen gebouwd. Haar 
orderegel werd op 3 december 1378 door Urbanus VI goedgekeurd en op 8 
oktober 1391 volgde de heiligverklaring.
Samen met Edith Stein en  Catharina van Siena is ze door paus Johannes-
Paulus II tot patrones van Europa uitgeroepen.

Mia Voordeckers
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Onderweg

We ontmoetten Kaatje en haar man in een gezel-
lige gîte d’étappe, ergens in la France profonde, 
waar was het ook alweer? Ik zou het moeten 
opzoeken in één van mijn dagboekjes.
Een schoonheid was Kaatje niet. Ze had een vol-
lemaansgezichtje, lachte lief en vriendelijk en was 
nauwelijks hoger dan breed. En ze was heel moe, 
haar enkels en voeten waren gezwollen en ze was 
ontmoedigd. Haar man liep telkens de verkeerde 
richting uit, zelfs met de kaart in de hand en 
vóór een wegwijzer liep hij verkeerd. En zij er 
telkens achteraan en dan weer terug. Dat was ze 
zat. Haar man luisterde toe en lachte wat dom. 
Het was ook zo ingewikkeld, al die veldwegen en 
kaartlezen was zijn specialiteit niet. Ze kwamen 
uit de buurt van ’s Hertogenbosch en hij sprak 
een zeer vreemdsoortig Frans dialect. Hij zei drie 
keer de naam van het stadje voor we begrepen 
dat hij Saint-Jean-Pied-de-Port bedoelde. Tot 
daar hadden ze gepland te gaan en volgend jaar 
dan het Spaanse stuk. Tenminste als Kaatje nog wilde want dat stappen was 
zwaarder uitgevallen dan gedacht. Uit bezorgdheid droeg hij alle bagage en 
zij maar een klein rugzakje. Kaatje zei: ‘dat verkeerd lopen is er teveel aan, 
haast elke dag een stuk heen en weer!’ Hij lachte wat dom.
Een paar dagen later kwamen ze ons tegemoet gestapt. Blij weerzien. ‘We 
gaan toch maar tot Saint-Jean-Pied-de-Port, nemen hier en daar en stukje 
de bus, Kaatje heeft het moeilijk’.
Dat was duidelijk te merken, haar toch wel mooie gezichtje was gezwollen 
en ze stapte zo moeilijk. ‘Tot daar hou ik het wel vol’ zei ze moedig. ‘Maar 
Saint Jean is de andere kant uit’ zei Joris. Kaatje vloog uit, Kaatje was boos. 
‘Zie je wel Ko’ riep ze en ze huilde haast van woede. Ko – van Jacobus had hij 
uitgelegd – lachte wat dom, legde uit hoe het gekomen was, die veldwegen 
waren zo onduidelijk op de kaart aangegeven. Intussen zat Kaatje in het gras 
naast de weg met een boos gezicht te mompelen en de brave Jacobus kon 
niets anders doen dan de zware rugzak af te zetten en te wachten tot zijn 

Kaatje
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Onderweg

vrouwtje weer de weg terug zou willen stappen. Maar het was duidelijk dat 
dat niet meteen zou zijn.
Later zagen we Kaatje en haar dwalende Ko nog eens schuilen voor de regen. 
‘Het is die kant uit’ riep Joris en Ko riep terug dat hij het nu wel wist.
Dat was de laatste keer dat we ze zagen. Zouden ze tot dat stadje met die on-
uitspreekbare naam geraakt zijn? Kaatje zou het zeker hebben verdiend, ze 
was een moedig vrouwtje, al een eindje voorbij haar eerste jeugd en om dan 
nog aan zo’n onderneming te beginnen met een gids als die steeds dolende 
apostel Jacobus! En overigens was Kaatje de enige die toen we in die gezel-
lige gîte samenzaten, met die grote groep mensen en het eten in dampende 
schotels op tafel stond en allen, ook wij, toetastten, ja toen was Kaatje de 
enige van al die pelgrims die eerst een kruisje maakte en een gebedje zei. 
Dan pas deden wij het ook.

Wilfried Wijn
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Hors d’oeuvre

Iedereen kent wel de spreuk ‘We 
reizen om te leren’. De gedachte 
dat je met reizen je horizon kan 
verruimen en kennis kan op-
doen is een typisch product van 
het Humanisme. Later werd de 
Grand Tour een vast onderdeel 
in de opvoeding van de aris-
tocratie. Een bezoek aan Italië 
mocht daarbij nooit ontbreken. 
Daar kwam men immers in con-
tact met de kunstwerken uit de 
klassieke oudheid en de renais-
sance.
De bekende Duitse auteur, staats-
man en geleerde Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) is wellicht 
het prototype van een dergelijke 
reiziger. Hij verbleef gedurende 
meer dan twee jaar in Italië. Hij 
trok niet alleen rond maar deed 
ondertussen ook onderzoek. Hij 
bleef ook schrijven en oefende 
zich in het tekenen en schilderen.
In het verslag van deze reizen maakt hij tweemaal melding van een ontmoe-
ting met een Santiagopelgrim.
Hij vertelt hoe hij op 7 september 1786 in Zwitserland een jonge vrouw te-
genkwam die de pelgrimstocht gemaakt had naar Maria-Einsiedeln en die de 
tocht naar Santiago de Compostela zou gedaan hebben maar door de dood 
van haar moeder daar had moeten van af zien.
Het dorp Walchensee bereikte ik om halfvijf. Ongeveer een uur gaans van 
dit oord overkwam mij een aardig avontuur: een harpspeler liep met zijn 
dochter, een meisje van elf, voor mij uit en vroeg mij het kind in de wagen te 
nemen. Hij bleef het instrument dragen, ik liet haar naast mij zitten, en zij 
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zette behoedzaam een grote nieuwe doos bij haar voeten neer. Een lief, goed 
ontwikkeld schepsel, al tamelijk wereldwijs. Met haar moeder had zij een 
pelgrimage naar Maria-Einsiedeln gemaakt, en beiden wilden juist de grotere 
reis naar Santiago di Compostela aanvaarden, toen de moeder stierf en haar 
gelofte niet gestand kon doen.

Onderweg naar Venetië, tijdens een boottocht op de Brenta, komt hij op 
28 september van hetzelfde jaar opnieuw twee pelgrims tegen en noteert 
hierover het volgende:

Bij al deze afwisselende taferelen en vormen voegde zich nog een verschijnsel 
dat, ofschoon afkomstig uit Duitsland, toch hier zeer op zijn plaats was, te 
weten twee pelgrims, de eersten die ik van dichtbij zag. Ze hebben recht op 
gratis vervoer met dit openbare vervoermiddel; enkel omdat de rest van het 
gezelschap hun nabijheid schuwt, zitten ze niet met de anderen in de over-
dekte ruimte, maar op het achterdek bij de stuurman. Als een tegenwoordig 
zeldzaam verschijnsel werden zij aangegaapt en werd hun, omdat in vroeger 
tijden onder deze dekmantel heel wat gespuis rondzwierf, weinig respect be-
toond. Toen ik hoorde dat het Duitsers waren die geen andere taal beheersten, 
voegde ik me bij hen en kwam te weten dat zij uit de omgeving van Paderborn 
stamden. Beiden waren mannen van al over de vijftig, met een onbestemd 
maar goedmoedig uiterlijk. Zij hadden allereerst het graf van de Heilige Drie 
Koningen in Keulen bezocht, waren vervolgens door Duitsland getrokken en 
thans samen op weg naar Rome om daarna naar Noord-Italië terug te keren, 
waar de een dan van plan was weer naar Westfalen te reizen en de ander nog 
de heilige Jacobus in Compostela eer wilde bewijzen.
Hun kledij was van bekende snit, niettemin zagen ze in hun opgegorde pijen 
er veel beter uit dan wij hen in hun lange taffen gewaden op onze gemaskerde 
bals plegen uit te beelden. De grote kraag, de ronde hoed, de staf, en de schelp 
als allereenvoudigst drinkgerei, alles had zijn betekenis, zijn directe nut; een 
blikken koker bevatte hun passen. Het opmerkelijkst echter waren hun kleine 
portefeuilles van rood marokijnleer; hierin zaten alle kleine benodigdheden 
die maar van pas konden komen om in een eenvoudige behoefte te voorzien.

uit: Johan Wolfgang von Goethe, Italiaanse reis. Vert. Wilfried Oranje. 
Meppel, Boom, 2005, p. 13-14 en p. 63.
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