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Het eerste woord

De trompet

In een van de kortste teksten die hij heeft nagelaten brengt Franz Kafka 
een heer ten tonele die op reis wil vertrekken en zijn knecht vraagt om zijn 
paard klaar te maken. Zoals vaak het geval is in het werk van deze schrijver, 
ontspint zich tussen beiden een dialoog die gekenmerkt is door raadsel-
achtigheid en onbegrip. De wens van de heer om op reis te vertrekken is 
niet ingegeven door een of andere concrete aanleiding. Het is veeleer een 
antwoord op een diep verlangen dat hem zodanig overweldigt dat hij geen 
onderscheid meer kan maken tussen zijn verlangen en de werkelijkheid. De 
knecht begrijpt niet wat er in hem omgaat. Hij hoort dus ook niet hoe in de 
verte een trompet het teken geeft om te vertrekken. Wanneer hij zijn mees-
ter daadwerkelijk ziet vertrekken, denkt hij onmiddellijk aan twee zaken die 
essentieel zijn voor elke reis: de bestemming en het proviand. Uit het ant-
woord van de heer blijkt dat het om een zeer bijzondere reis gaat. Het is een 
reis zonder doel. Het enige doel is ‘hier vandaan’ en mondvoorraad heeft hij 
niet nodig: hij vertrouwt erop dat hij onderweg niet zal verhongeren, want 
hoe langer de reis hoe groter de kans dat hij onderweg te eten zal krijgen.

Er zijn in de literatuur talloze voorbeelden te vinden van mensen die vanuit 
een onweerstaanbare drang op tocht vertrekken. De redenen hiervoor zijn 
niet steeds dezelfde. Odysseus wilde na de overwinning in Troje naar huis 
vertrekken, ook al heeft zijn tocht meer dan tien jaar geduurd. Jason en 
zijn Argonauten waren met hun tocht op zoek naar het Gulden Vlies, net 
zoals Parcival op zoek was naar de Graal, enz. Voorbeelden van mensen 
die zonder doel op reis willen gaan zijn er veel minder.  Spontaan denken 
we dan aan zwervers, maar deze staan in de literatuur doorgaans niet hoog 
aangeschreven. Ook al heeft de reis van de heer in het verhaal van Kafka 
geen eindbestemming, toch wil hij met zijn reis wel degelijk iets tot stand 
brengen. Wat dat is omschrijft hij uit als ‘hier vandaan’: hij wil breken met 
zijn omgeving, met de wereld rondom hem waarin hij gevangen zit.

Het is een motief dat vele Santiagogangers zullen herkennen. Ze hebben 
ver weg een signaal gehoord dat hen aanspoort om op weg te gaan. Vaak 
bevinden deze mensen zich op een keerpunt in hun leven: sommigen heb-
ben een zware tegenslag moeten verwerken, anderen bevinden zich aan het 
einde van hun loopbaan en stellen zich de vraag hoe ze hun leven verder 
gaan invullen, enz. Vanzelfsprekend spelen voor de meerderheid ook an-
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dere motieven mee. Een tocht naar Santiago is een uitdaging op lichamelijk 
gebied en velen vragen zich benieuwd af of ze dit aankunnen. En tenslotte 
voert een tocht langs de camino je langs prachtige landschappen en een hele 
reeks steden boordevol pareltjes van kunst.

Wat mij bij dit alles fascineert is niet zozeer de verscheidenheid van deze 
motieven maar wel de vraag waarom de Jakobsweg blijkbaar het potentieel 
bezit om aan deze verwachtingen te voldoen. Dat dit inderdaad het geval 
is, wordt namelijk bewezen door de geweldige aantrekkingskracht die deze 
weg nog steeds uitoefent. De reden van mijn fascinatie ligt vooral in het 
feit dat deze wegen als pelgrimsweg in de premoderne tijd op een andere 
wijze werden gebruikt. Om hierover iets meer te vernemen moet men het 
vijfde boek van de fameuze codex Calixtinus erop nalezen. Deze tekst, die 
tot stand kwam in de tweede helft van de twaalfde eeuw, is beter bekend als 
de Gids voor de Pelgrim. Daarin vinden we inderdaad een aantal praktische 
raadgevingen over de wegen die men moet volgen en de gevaren die zich 
kunnen voordoen. Het overgrote deel van de inhoud is echter gewijd aan 
de beschrijvingen van de heiligdommen die de Santiagopelgrim onderweg 
kan bezoeken. Het is duidelijk dat in de twaalfde eeuw een pelgrim naar 
Santiago trok om spirituele redenen. Dit gebeurde echter niet omdat hij 
twijfelde aan een of andere geloofswaarheid, maar wel omdat hij integendeel 
zijn geloof wilde bevestigen. Zijn tocht was dus geen zoektocht maar eerder 
een bevestiging van wat hij al wist.

In die zin maakte het pelgrimeren deel uit van het dagelijkse leven. Iedereen 
ging op pelgrimstocht: ver of dichtbij. Het beste seizoen om te vertrekken 
was blijkbaar de lente: ‘Wanneer april zijn zoete buien stort … / en Zephir 
ook met zoete adem blaast,/ dat bot en knop in bos en hei zich haast/ om uit 
te lopen … / dan gaan de mensen graag ter bedevaart / en zoeken pelgrims 
verre, vreemde stranden / om heiligen bekend in vele landen’, zo klinkt het 
in de aanhef van Chaucers Canterbury Tales. 

Toch zou het verkeerd zijn te veronderstellen dat voor pelgrims uit die 
tijd er van een tocht naar een  bedevaartsoord helemaal geen lokroep zou 
uitgaan. Een pelgrimstocht betekende voor hen ongetwijfeld meer dan het 
afhandelen van gewone zaken. Zeker wanneer ze verre bedevaartsoorden 
gingen opzoeken, betekende dit een breuk met de sociale orde. Uit de wijze 
waarop zowel de kerkelijke als de wereldlijke autoriteiten omgingen met het 
pelgrimeren blijkt overduidelijk dat men dit fenomeen goed onder controle 
wilde houden en alleen kon toelaten wanneer het beperkt bleef in de tijd.

Wegen zijn raar. Wanneer men ze gebruikt om zich van de ene plaats naar 
een andere te begeven zijn het louter instrumenten om een bestemming te 
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bereiken. En het typische aan instrumenten dat ze altijd kunnen verbeterd 
worden. Daarom bouwen we bruggen en boren we tunnels. We verbreden 
wegen tot autostrades, we leggen spoorwegen aan, enz. Maar wegen hebben 
gelukkig ook een andere functie. Dat is zeker het geval wanneer het gaat om 
eeuwenoude pelgrimswegen die hun instrumentele waarde verloren hebben. 
Ze dienen niet langer om snel en efficiënt bij ons einddoel te brengen. Als 
we dat vandaag willen, gebruiken we hiervoor andere middelen. Vandaag 
ligt hun belangrijkste functie in het feit dat ze ons aanzetten tot dromen. 
Ze roepen iets op in ons. Iets dat we al lang vergeten waren. Iets waarvan 
we vergeten waren dat het bestond. 
Wat dat juist is, is niet gemakkelijk te beschrijven. Misschien moeten we 
ons juist ervoor hoeden om het te vatten. Want wellicht is het dat juist wat 
ons het meest aantrekt in de pelgrimswegen en wat ervoor zorgt dat ze niet 
opnieuw herleid worden tot instrumenten. 

Dirk Aerts

Het vertrek 

Ik gaf het bevel mijn paard uit de stal te halen. De knecht verstond mij niet. 
Ik ging zelf naar de stal en zadelde mijn paard en besteeg het. 
In de verte hoorde ik een trompet. Ik vroeg hem wat dat beduidde. 
Hij wist niets en had niets gehoord. 
Bij de poort hield hij mij aan en vroeg: ‘Waarheen rijdt u, heer?’ ‘Ik weet 
het niet’, zei ik, ‘alleen hier vandaan. Voortdurend hier vandaan, alleen zó 
kan ik mijn doel bereiken.’ 
‘U kent dus uw doel?’ vroeg hij. ‘Ja,’ antwoordde ik, ‘ik zei het toch, ‘hier-
vandaan, dat is mijn doel’. 
‘U hebt geen proviand bij u’, zei hij. ‘Dat heb ik niet nodig’, zei ik, ‘de reis is 
zo lang dat ik moet verhongeren als ik onderweg niets krijg. Geen voorraad 
kan mij redden. Het is toch goddank werkelijk een enorme reis.’ 

Franz Kafka, Verzameld werk. Amsterdam, Querido, 1977, p. 925
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ǙǙ Oproep
Jouw verhaal in De Pelgrim 100
Omdat we in De Pelgrim steeds plaats 
inruimen voor bijdragen van onze leden, 
willen we dat speciaal doen voor nr. 100 ons 
extradik feestnummer dat in maart 2010 
van de pers komt. Op onze oproep in HOLA 
van oktober kregen we reeds verschillende 
reacties. We zijn daar uiteraard erg blij mee, 
maar om er zoveel mogelijk leden bij te be-
trekken, herhalen we hieronder nog even de 
kernboodschap.
Veel van onze leden zijn al ettelijke jaren lid, 
sommigen zelfs van bij het begin. Is dit voor 
jou het geval, maak je dan kenbaar bij de 
redactie. Schrijf in enkele alinea’s wat er je 
zo boeit aan Santiago en wat onze vereniging 
voor jou in de voorbije jaren heeft betekend. 
Bezorg je tekst, samen met een foto aan de 
redactie. Zo word je opgenomen in onze 
pelgrimsgalerij van het nummer 100!

Veel van onze leden die in de voorbije jaren 
naar Santiago zijn gestapt of gefietst hebben 
achteraf een reisverslag samengesteld. Soms 
werd dit verslag ook gepubliceerd, vaak ook 
niet. Aan hen lanceren we een bijzondere 
oproep: bezorg ons een passage uit jouw 
reisverslag, de meest aangrijpende, die waar 
je het meest trots op bent. 
Teksten - maximaal 200 woorden! - en 
foto’s voor 31 december 2009 bezorgen aan: 
D. Aerts, Dorpsstraat 89, 3040 Neerijse. Je 
kunt jouw bijdrage ook mailen: dirk.aerts3@
scarlet.be.

Vrijwilligers voor compostela-bibliotheek-
project 
Van bij de oprichting van het Genootschap 
in 1985 werd er veel aandacht besteed aan het 
verzamelen van boeken en tijdschriften over 
de pelgrimsroutes naar Compostela. De met 
de tijd opgebouwde bibliotheek is ondertus-
sen uitgegroeid tot een collectie van meer 
dan 800 boeken. Een uiterst interessante bi-
bliotheek met naast heel wat algemene wer-
ken ook talrijke gidsen voor pelgrims en een 
hele waaier aan Compostelatijdschriften uit 
verschillende Europese landen. Hiermee is 
onze bibliotheek de meest gespecialiseerde 
in Vlaanderen voor alles wat de bedevaart 
naar Santiago de Compostela betreft.
We willen deze bibliotheek beter bereikbaar 
maken voor onze leden en geïnteresseer-
den. Wat houdt dit o.m. in? De bibliotheek 
wordt opnieuw ingericht en vlot toegankelijk 
gemaakt door een eenvoudige manier van 
catalogering a.h.v. een eigen computerpro-
gramma (.BIB-COMP-Access-bestand) . De 
bibliotheek wordt dus opnieuw herschikt. 
Daarna willen we opvolging geven aan het 

Kalender
Zie ook  
www.compostelagenootschap.be

23-1 Infodag, Neerpelt
27-2 Pelgrimszegen, Zevenkerken/

Brugge
27-3 Jaarlijkse Algemene Vergadering, 

Mechelen
17-4 Infodag, Mechelen
18-6 tot 25-7  Etappetocht 

Jacobskerkenpad 
25-7 Feest van St.-Jacob, Brussel.
13-11 Terugkomdag
20-11 Infodag, Brugge
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beheer van het BIB-COMP-Access-bestand, 
(o.m. door aankoop nieuwe boeken, boeken 
kaften met plastiekfolie en etiketteren, boek-
besprekingen verzamelen…..). Het is ook de 
bedoeling om de nieuwe catalogus op basis 
van het BIB-COMP-Access-bestand te pu-
bliceren en actueel te houden op de website 
van het genootschap. Zo is onze collectie 
ook permanent zichtbaar op het internet. 
Deze reorganisatie vraagt natuurlijk heel 
veel werk en inzet. We willen daarom een 
oproep doen aan alle leden die geïnteres-
seerd zijn om mee te werken aan dit pro-
ject. Welk engagement verwachten we? Eén 
donderdag per maand komen we samen 
in het Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6, 
B-2800 Mechelen om de gegevens van boe-
ken en gidsen in te brengen in een eigen BIB-
Comp-Access-bestand. Daarna zullen we de 
bibliotheek verder onderhouden, uitbreiden 
en bib-activiteiten plannen rond het brede 
St.-Jacobsgebeuren.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met Marc Michiels via wgbib@compostela-
genootschap.be

ǙǙ RegionaleǙwerking
De regionale werking die, in het licht van 25 
jaar genootschap eigenlijk nog nieuw, pril en 
recent is, heeft inmiddels haar deugdelijk-
heid bewezen :
– in sommige regio’s is de aanwezigheid 

soms groter dan op onze nationale activi-
teiten !

– vele leden dragen het genootschap een 
zeer warm hart toe maar zien op tegen 
een te verre verplaatsing. Ze zijn graag 
aanwezig dichter bij huis.

– bovendien heeft het genootschap met de 
regionale werking zijn grotere slagkracht 
bewezen: de organisatie van een complex 
project zoals het Jakobskerkenpad zou 
onmogelijk zijn zonder de inzet van meer 
dan 100 leden maar evenmin zonder de 
coördinatie van de regiocontactpersonen.

In Mechelen werden enkele succesvolle 

activiteiten georganiseerd maar wordt vanaf 
2010 een nieuwe contactpersoon gezocht.
In de regio Turnhout wordt het genootschap 
uitgenodigd door de gemeente Mol om aan 
de abdij van Postel mee een wegwijzer in te 
huldigen “Santiago XXXX km”. Deze abdij 
ligt niet toevallig op de Via Monastica, één 
van de vijf wegen die door onze werkgroep 
“pelgrimswegen in Vlaanderen” wordt uit-
gewerkt. Op de omslag van dit gidsje (in 
productie) prijkt overigens een luchtfoto van 
deze abdij. Maar bij gebrek aan een regio-
contactpersoon voor Turnhout gaat deze 
samenwerking  voorlopig niet door…
In de regio Leuven tenslotte, waar het 
genootschap zo lang gevestigd was, blijft 
eveneens een vacature open staan.
De regio-contactpersonen van Antwerpen, 
Brugge, Westhoek, Gent, Schelde-Leie, 
Noorderkempen en Limburg treffen elkaar 
om ervaringen uit te wisselen en plannen 
te maken op zaterdag 20 februari 2010 in 
het secretariaat in Mechelen. Ze hopen 
er nieuwe gezichten te zien uit Mechelen, 
Leuven en Turnhout.
Kandidaten krijgen alle info bij de coördi-
nator van de regiowerking, ondervoorzitter 
Rik Vertongen, 050/39 78 11, rik.vertongen@
scarlet.be

ǙǙ AlgemeneǙVergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van het 
genootschap vindt plaats op zaterdag 27 
maart 2010 te Mechelen. De algemene ver-
gadering is samengesteld uit een honderdtal 
“effectieve” leden van het genootschap. Zij 
ontvangen nog een aparte uitnodiging.
Effectieve leden geven uitdrukkelijk te ken-
nen zich voor het genootschap te willen 
inzetten. Kandidaten voor effectief lidmaat-
schap moeten zich voor 1-3-2010 schrif-
telijk melden bij de raad van bestuur van 
het Vlaams Genootschap van Compostela, 
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen of e-mailen 
info@compostelagenootschap.be 
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ǙǙ Genootschapsactiviteiten
INFODAG TE NEERPELT
Op 23 januari heeft de eerste infodag van 
2010 plaats in het Provinciaal Centrum 
Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, 
tel.+32 (0)11 80 50 00. Een ervaren panel 
behandelt verschillende aspecten van de 
pelgrimstocht naar Compostela en vragen 
worden beantwoord.

Praktisch
Aanvang om 14.30 uur stipt, einde om-
streeks 17.00 uur. Afzonderlijk programma 
voor voetgangers en fietsers. Onze docu-
mentatie- en verkoopdienst is aanwezig.
De toegang is gratis
Verplicht vooraf aanmelden bij Toon en Mia 
Cornelis op tel. 050 31 48 80 of via 
activiteiten@compostelagenootschap.be
Neerpelt is vlot bereikbaar met de wagen (er 
is voldoende parkeergelegenheid ter plaatse) 
en met het openbaar vervoer

Met eigen vervoer Vanuit richting 
Antwerpen (E313): Afrit 23 Geel en N71 
(Ringlaan) volgen via Mol en Lommel. Ter 
hoogte van Overpelt kom je op de expres-
weg N74 die je volgt tot de afrit Neerpelt. In 
Neerpelt de rotonde over, linksaf bij de split-
sing en eerste straat links. Het Dommelhof 
ligt aan je linkerzijde en is aangegeven met 
wegwijzers.
Vanuit Brussel-Leuven (E 314): Afrit 29 
Houthalen-Helchteren-Zonhoven, richting 
Eindhoven - Houthalen centrum. N715 tot 
aan de rotonde van Helchteren. Op die ro-
tonde de expresweg N74 richting Neerpelt. 
In Neerpelt afslaan en de rotonde over 
(N790 - Fabrieksstraat). Nu tweede straat 
linksaf en vervolgens eerste straat links. Het 
Dommelhof ligt dan aan je linkerzijde en is 
aangegeven met wegwijzers.

Met de trein Op 13 na het uur is er een 
trein van Antwerpen-Centraal via Lier, 
Herentals, Mol naar Neerpelt. Van Hasselt 
naar Neerpelt is er eveneens een uurdienst 

maar met overstap in Mol. Van het station 
Neerpelt naar het Dommelhof is een 2 km 
stappen als volgt: bij uitkomen van het stati-
on links Slagmolenstraat, Dommelbrug over, 
einde rechtsaf Haspershovenstraat, deze 
tot helemaal ten einde, de drukke Koning 
Albertlaan over aan de rechterkant van 
de rotonde, voorbij het Belgacomgebouw 
(aan rechterhand) Leopoldlaan over en 
Haagdoorndijk volgen, de eerste afslag 
rechts leidt naar het Dommelhof (wegwij-
zers).

Met de bus Verschillende busverbindingen 
vanuit Leuven, Hasselt, Genk, Mol, Geel…

PELGRIMSZEGEN TE ZEVENKERKEN
De eerste samenkomst van ons genootschap 
in 2010, na de infonamiddag in Neerpelt, is 
de pelgrimszegen op zaterdag 27 februari  . 
Ter gelegenheid van het 25-jarig  bestaan van 
het genootschap gaan we voor die pelgrims-
zegen terug naar waar het allemaal begon: 
in de St.-Andriesabdij van Zevenkerken bij 
Brugge.
Het wordt opnieuw een feestelijk gebeuren 
en voor alle aanwezigen is het steeds weer 
een ontroerend moment. De pelgrims onder 
ons die in de loop van 2010 op tocht vertrek-
ken, worden, in een verzorgde  viering in de 
abdijkerk op weg gezonden: “ga nu, en bid 
voor ons in Compostela”.
Na de viering treffen we mekaar in het 
Merkenveld te Loppem, waar een warme 
maaltijd wacht. 

Programma
10.00 uur pelgrimszegen in de abdijkerk
11.30 uur naar Merkenveld.Loppem
12.00 uur middagmaal
13.30 uur (voor de liefhebbers) wandeling 
in de bossen
15.00 uur lezing door Jan Verhaverbeke 
“Begijnen en begijnhoven: wegwijzers van 
de Lage Landen”
Einde uiterlijk om 17.00 uur
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Praktisch
Deelname aan de pelgrimszegen is gratis. 
De warme maaltijd ’s middags (soep, voor-
gerecht, dessert) kost € 15,00.
Tijdige inschrijving is noodzakelijk (zie in-
schrijfformulier bij dit nummer van De 
Pelgrim, op de webstek of in Hola nr 13 van 
januari 2010). Om organisatorische redenen 
worden de inschrijvingen definitief afgeslo-
ten op 20 februari 2010.

Reisweg
Wie per auto komt neemt E40 uitrit 8 
richting Brugge E403. Kruispunt met ver-
keerslichten voorbijrijden en 2° volgende 
kruispunt uitrijden richting Zedelgem via 
Torhoutsesteenweg. Circa 5 km verder 
rechts in een bocht wegwijzer “Abdij” volgen.
Via E 403 doorrijden tot kruispunt met 
Torhoutsesteenweg en de weg volgen zoals 
hiervoor beschreven.
E40 vanuit de kust: uitrit 7 Loppem ro-
tonde links volgen richting Brugge tot aan 
de verkeerslichten, links volgen tot 2° vol-
gende uitrit via Torhoutsesteenweg richting 
Zedelgem en verder zoals in 1e hiervoor.

Openbaar vervoer
Er is geen busverbinding tussen het Station 
van Brugge en de abdij van Zevenkerken. 
Wel kan men bus 72 richting Zedelgem 
nemen en aan de halte Heidelberg afstap-
pen om dan circa 1 km te voet naar de abdij 
te lopen. Deze bus start op zaterdag aan de 
voorkant (kant stad) van het station op het 
uur + 10 op busperron 5, vanaf 8.00 uur 
en is aan de halte Heidelberg op het uur 
+ 33’. Het is dan nog 10’ stappen (richting 
Brugge) tot aan de abdij. Voor wie hier-
mee problemen zou ondervinden kan op 
voorhand een afspraak gemaakt worden 
omafgehaald te worden aan het station van 
Brugge. Deze vrienden kunnen dan na de 
Pelgrimszegen verder mee met hun chauf-
feurs naar Merkemveld voor de lunch en het 
middagprogramma. Vandaar neemt dezelfde 
bus 72 de treinreizigers mee terug naar het 

station te Brugge). Een tip: de bus stopt op 
aanvraag bij de terugrit aan de achterkant 
van het station wat een tijdsbesparing van 5’ 
oplevert en een sterke inkorting van de weg 
naar de perrons.

JAKOBSKERKENPAD

Jubileumjaar 2010 en het Jacobskerkenpad
Tijdens het feestjaar 2010, wanneer het 
Vlaams Compostelagenootschap zijn 25-
jarig bestaan viert, staan er enkele ambiti-
euze projecten op stapel. Eén daarvan is het 
Jacobskerkenpad, dat de achttien Vlaamse 
Jacobskerken met een wandel- en een fiets-
lus aan elkaar zal verbinden.

Wat het genootschap met het Jacobs-
kerkenpad wil bereiken, is meervoudig. We 
wensen de heropleving van de Jacobstraditie 
te bevorderen en belangstelling op te wekken 
voor het te weinig bekende patrimonium 
van onze Jacobskerken. Van de gelegenheid 
maken we gebruik om die Jacobskerken een 
opwaardering te geven door de plaatsing 
van een Jacobsschelp. We gaan de aandacht 
vestigen op het pelgrimeren naar Santiago 
door in de steden en gemeenten met een 
Jacobskerk een wegwijzer ‘Santiago xxxx 
km’ te plaatsen. Het organiseren van het 
Jacobskerkenpad is bovendien een perfecte 
manier om ons genootschap bij een breder 
publiek bekend te maken. Het is tevens een 
unieke kans om ontmoetingen tussen de 
leden van het genootschap te bevorderen. 
Kortom, hoe kunnen we beter het zilveren 
jubileum van ons genootschap vieren als 
door in onze eigenste Vlaamse achtertuin 
een Caminobeleving in het leven te roepen 
via een tocht langs de achttien Jacobskerken?

Opzet
In de afgelopen tijd is er een wandellus van 
38 etappes tussen de achttien Jacobskerken 
rondgemaakt en zijn de routes uitgestippeld. 
De stappers kunnen deelnemen aan deze 
etappetocht volgens een vaste kalender tus-
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Etappe 1 vrijdag 18 juni 2010 van Brussel naar Duisburg, deelgemeente van Tervuren

Etappe 2 zaterdag 19 juni 2010 van Duisburg naar Leuven [Jacobskerk]

Etappe 3 zondag 20 juni 2010 van Leuven naar Hoegaarden

Etappe 4 maandag 21 juni 2010  van Hoegaarden naar Attenhoven, deelgemeente van Landen

Dan trekt de tocht de provincie Limburg binnen, eerst nog oostwaarts, om dan een bocht 
te maken naar het noorden en tenslotte weer naar het westen:
Etappe 5 dinsdag 22 juni 2010 van Attenhoven naar Sint-Truiden [Jacobskerk]

Etappe 6 woensdag 23 juni 2010 van Sint-Truiden naar Tongeren

Etappe 7 donderdag 24 juni 2010 van Tongeren naar Bilzen

Etappe 8 vrijdag 25 juni 2010 van Bilzen naar As

Etappe 9 zaterdag 26 juni 2010 van As naar Maaseik [Jacobskerk]

Etappe 10 zondag 27 juni 2010 van Maaseik naar Houthalen-Oost

Etappe 11 maandag 28 juni 2010 van Houthalen-Oost naar Eversel, Heusden-Zolder [Jacobskerk]

Vanaf hier gaat weer westwaarts Vlaams-Brabant door:
Etappe 12 dinsdag 29 juni 2010  van Eversel naar Diest

Etappe 13 woensdag 30 juni 2010 van Diest naar Betekom, deelgemeente van Begijnendijk

Met een bocht naar het noorden komen we de provincie Antwerpen binnen:
Etappe 14 donderdag 1 juli 2010 van Betekom naar Mechelen

Etappe 15 vrijdag 2 juli 2010 van Mechelen naar Lier

Etappe 16 zaterdag 3 juli 2010 van Lier naar Brasschaat [Jacobskerk in Borsbeek]

Etappe 17 zondag 4 juli 2010 van Brasschaat naar Kapellen [Jacobskerk]

Etappe 18 maandag 5 juli 2010 van Kapellen naar Antwerpen [Jacobskerk]

sen 18 juni en 25 juli 2010. De eerste etappe 
op 18 juni 2010 start vanuit de kerk van de 
Goede Bijstand in Brussel (vlakbij de Beurs). 
Na 38 etappes komen we na een tocht van 
860 km op 25 juli 2010, de feestdag van Sint-
Jacob, weer op dezelfde plek aan.

De fietsers volgen een eigen route, die even-
eens een fietslus tussen de Jacobskerken 
legt. Het parcours is voornamelijk geba-
seerd op het fietsknooppuntennetwerk. De 
fietsers rijden op de data van hun keuze, 
bepalen zelf de lengte van hun dagtrajecten 
en regelen zelf hun overnachting. We gaan 
nog na welke overnachtingsmogelijkheden 
er bestaan via de werkgroep ‘Onderdak in 

Vlaanderen’. Voor de fietsers is een speci-
ale brochure in de maak die de fietsroute 
beschrijft.

Traject
Wat hierna volgt is bedoeld voor de stap-
pers die volgens een vaste kalender tussen 
18 juni en 25 juli 2010 deelnemen aan de 
etappetocht. Hoe verloopt ze?
De tocht vertrekt van Brussel eerst oost-
waarts door de provincie Vlaams-Brabant 
via de volgende etappes:
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Etappefiche en etapperoutegids
Om als stapper een geïnformeerde keuze te 
kunnen maken aan welke etappe(s) deel te 
nemen, is er voor elke etappe een etappefi-
che aangemaakt. Deze bevat alle gegevens, 
die je als deelnemer nodig hebt om een 
specifieke etappe te stappen: de contact-
gegevens van de etappeverantwoordelijke, 
de gemeenschappelijke logiesplaatsen met 
details over de aanwezige faciliteiten, aan-

geboden pelgrimsmaaltijden, activiteiten 
georganiseerd tijdens of na de tocht, zelfs 
alternatieve logiesmogelijkheden, als je geen 
gebruik wenst te maken van het gemeen-
schappelijke logies. Wanneer er zich een 
Jacobskerk op een etappe bevindt, zullen de 
plaatsgegevens ervan ook op de etappefiche 
terug te vinden zijn, met vermelding of 
de betrokken kerk normalerwijze open of 
gesloten is, de openingsuren, en bij wie je 

Vanaf de stad Antwerpen gaat het nu westwaarts verder door de provincie Oost-Vlaanderen:
Etappe 19 dinsdag 6 juli 2010  van Antwerpen naar Kemzeke, deelgemeente van Stekene

[Jacobskerken in Haasdonk en Kemzeke]

Etappe 20 woensdag 7 juli 2010 van Kemzeke naar Wachtebeke [Jacobskerk in Koewacht]

Etappe 21 donderdag 8 juli 2010 van Wachtebeke naar Gent [Jacobskerk]

Etappe 22 vrijdag 9 juli 2010 van Gent naar Waarschoot

De route gaat verder westwaarts de provincie West-Vlaanderen in, buigt dan kronkelend 
naar het zuiden om tenslotte weer oostwaarts af te buigen:
Etappe 23 zaterdag 10 juli 2010 van Waarschoot naar Middelburg, deelgemeente van Maldegem [Jacobskerk]

Etappe 24 zondag 11 juli 2010 van Middelburg naar Brugge [Jacobskerk]

Etappe 25 maandag 12 juli 2010 van Brugge naar Beernem

Etappe 26 dinsdag 13 juli 2010 van Beernem naar Groenhove, Torhout

Etappe 27 woensdag 14 juli 2010  van Groenhove naar Gits, deelgemeente van Hooglede
[Jacobskerken in Lichtervelde en Gits]

Etappe 28 donderdag 15 juli 2010 van Gits naar Diksmuide

Etappe 29 vrijdag 16 juli 2010 van Diksmuide naar Ieper [Jacobskerken in Sint-Jacobskapelle en Ieper]

Etappe 30 zaterdag 17 juli 2010 van Ieper naar Geluwe, deelgemeente van Wervik

Etappe 31 zondag 18 juli 2010 van Geluwe naar Rollegem, deelgemeente van Kortrijk

Etappe 32 maandag 19 juli 2010 van Rollegem naar Avelgem

De tocht blijft verder oostwaarts gaan, nu weer door de provincie Oost-Vlaanderen:
Etappe 33 dinsdag 20 juli 2010 van Avelgem naar Ronse

Etappe 34 woensdag 21 juli 2010 van Ronse naar Geraardsbergen

Etappe 35 donderdag 22 juli 2010 van Geraardsbergen naar Ninove

Tenslotte keren we terug in de provincie Vlaams-Brabant en buigen noordwaarts Brussel 
binnen om er op 25 juli het feest van Sint-Jacob te kunnen vieren:
Etappe 36 vrijdag 23 juli 2010 van Ninove naar Sint-Pieters-Leeuw

Etappe 37 zaterdag 24 juli 2010 van Sint-Pieters-Leeuw naar Drogenbos

Etappe 38 zondag 25 juli 2010 van Drogenbos naar Brussel [Kerk van de Goede Bijstand]
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de sleutel kan krijgen wanneer je voor een 
gesloten deur staat.
Tenslotte vind je op de etappefiche ook de 
etapperoutegids, een onmisbare wandel-
routegids met aanwijzingen en kilometer-
standen. Er zal ook een korte beschrijving 
te lezen zijn van wat die specifieke etappe 
voor de pelgrim in petto heeft. Dat kan in-
formatie zijn over zaken onderweg in relatie 
tot Sint-Jacob, uiteraard de vermelding van 
de Jacobskerk als die er is op het traject, over 
het landschap, het type wandeling, het type 
wegen, de bezienswaardigheden,…

Logies en maaltijden
Na aankomst van elke etappe krijg je als 
deelnemer een slaapplaats in een gemeen-
schappelijk logies aangeboden, met uiter-
aard ook voorzieningen zoals douches en 
toiletten. Die zijn zeer afwisselend qua lo-
catie: historische gebouwen, scholen, paro-
chiezalen, sportcentra, legerkazernes,… Let 
wel, je dient zelf een slaapmatje en slaapzak 
mee te brengen, tenzij er op de etappefiche 
van een bepaalde etappe vermeld staat dat 
er vb. stapelbedjes, veldbedjes, matrassen,… 
voorhanden zijn. Wens je geen gebruik te 
maken van het aangeboden gemeenschap-
pelijke logies, dan vind je op de etappefiche 
ook een lijst van alternatieve logiesmoge-
lijkheden. Die dien je als deelnemer wel zelf 
te reserveren. In verschillende aankomst-
plaatsen bieden onze leden-vrijwilligers ’s 
avonds ook een gemeenschappelijke pel-
grimsmaaltijd aan, en ‘s morgens voor het 
vertrek een ontbijt. Ook die informatie vind 
je op de etappefiche. Waar dat niet het geval 
is, zullen zij u verwijzen naar plaatselijke 
eethuizen en winkels.

Activiteiten
Op heel wat etappes zijn er tijdens de 
tocht en/of na aankomst verschillende ac-
tiviteiten gepland, waaraan je als pelgrim 
kunt deelnemen. Zo zijn er op verschil-
lende plaatsen concrete plannen om een 
bronzen Jacobsschelp, die in de richting 

van Compostela wijst, in de stoep voor de 
Jacobskerk te plaatsen. Die zal dan ingewijd 
worden op het moment dat de etappe deze 
Jacobskerk aandoet. Waar mogelijk zal er 
op die plaats ook een wegwijzer onthuld 
worden met de vermelding ‘Santiago xxxx 
km’. Maar er zijn tal van andere activiteiten.
Een – voorlopige – greep uit het gevarieerd 
aanbod van geplande activiteiten:
Na etappe 4, eindigend in Attenhoven:
Film over de fietstocht van Herman Smets 
naar Compostela in het Parochiaal Centrum.

Na etappe 5, eindigend in Sint-Truiden: 
Bezoek aan de bezienswaardigheden op 
de weg tussen de Sint-Jacobskerk van 
Schurhoven en de logiesplaats in de 
Tuinbouwschool, zoals het begijnhof, uur-
werk,… – Misviering met daarna de inhul-
diging van de Sint-Jacobsschelp.

Etappe 6, eindigend in Tongeren: Inrichten 
pelgrimshoek in de basiliek met aandacht 
voor de Jacobsroute die door Tongeren 
kwam. Tijdens de tocht, een eerste pel-
grimsstempel aan de Evermaruskapel van 
Rutten.
Aan het einde van de tocht, een tweede pel-
grimsstempel aan de pelgrimshoek in de ba-
siliek van Tongeren. Plaatsen van een Sint-
Jacobsschelp aan het oud Jacobushospitaal.
Een misviering in de basiliek, met pelgrims-
zegen. Gezamenlijke maaltijd bij Poverello, 
waarvoor alle pelgrims uit Tongeren en om-
geving, die al naar Compostela stapten, wor-
den uitgenodigd. Ondertussen loopt de dia-
presentatie ‘Van Tongeren naar Compostela’ 
en is er Caminomuziek.

Etappe 7, eindigend in Bilzen: Onderweg, 
een bezoek aan het Romaans kerkje van 
Berg. Onderweg, een bezoek aan de Land-
commanderij Alden Biezen, die op de 
pelgrimsroute ligt. Er is een permanente 
tentoonstelling in het onthaalcentrum, die 
aandacht besteedt aan het pelgrimeren. De 
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deelnemers worden er vergast op een drank-
je. Een bezoek aan de gerestaureerde kerk en 
het stadhuis van Bilzen.

Na etappe 8, eindigend in As: Bezoek aan de 
geklasseerde stationssite van As, van waaruit 
je kunt treinritjes maken over het vroegere 
kolenspoor Waterschei-As-Eisden.
Bezoek aan de 31 m hoge replica van de 
boortoren waarmee André Dumont in 1901 
de eerste steenkool in Limburg ontdekte.
Bezoek aan het Monument van André 
Dumont, een geoloog/mijnbouwkundige, 
die vermoedde dat er in de Limburgse on-
dergrond steenkool te vinden was.

Na etappe 9, eindigend in Maaseik: 
Inwijding van een bronzen Jacobsschelp in 
de stoep van de Sint-Jacobskerk. Plaatsing 
van een houten wegwijzer ‘Santiago 2411 
km’ door de stad Maaseik. Bezoek aan 
het Regionaal Archeologisch Museum en 
Apotheekmuseum.

Na etappe 11, eindigend in Eversel (Heusden-
Zolder): Misviering met pelgrimszegen in 
de Sint-Jacobskerk. Plaatsing en inwijding 
van de Sint-Jacobsschelp bij de ingang van 
kerk van Eversel. Plaatsing van een Santiago-
wegwijzer.

Na etappe 15, eindigend in Lier: Individueel 
bezoek aan de Zimmertoren. Misviering in 
de Sint-Jacobskapel.

Tijdens etappe 16, eindigend in Brasschaat:
Plaatsing en inhuldiging van een Sint-
Jacobusbeeld in de Sint-Jacobskerk van 
Borsbeek tijdens de doortocht aldaar.

Na etappe 17, eindigend in Kapellen: 
Misviering in de Sint-Jacobskerk.

Na etappe 18, eindigend in Antwerpen: 
Plaatsen van een Sint-Jacobsschelp.
Tijdens etappe 20, eindigend in Wachtebeke: 

Onderweg kan, via een kort zijsprongetje, 
een bezoek worden gebracht aan de Sint-
Filippus en Jacobuskerk te Koewacht (aan 
de Nederlandse zijde van de grens) en de 
zusterkerk Sint-Filippus en Jacobuskerk te 
Koewacht (Belgische zijde).

Tijdens en na etappe 27, eindigend in Gits 
(Hooglede): Bezoek aan de Sint-Jacobskerk 
van Lichtervelde. Plaatsen van een Sint-
Jacobsschelp.
Tijdens en na etappe 29, eindigend in Ieper:
Tijdens de tocht, een bezoek aan de 
Sint-Jacobskerk van Sint-Jacobskapelle. 
Pelgrimszegen in de Sint-Jacobskerk van 
Ieper. Bijwonen van de Last Post aan 
Menenpoort te Ieper, eerbetoon aan de 
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Na de laatste etappe 38, eindigend in Brussel 
op het naamfeest van Sint-Jacob op 25 juli 
2010, zijn er een aantal feestactiviteiten ge-
pland, waarover later precieze details zullen 
worden meegedeeld en waarvoor apart dient 
te worden ingeschreven:
10u30 – 11u00: welkomstkoffie in de buurt 
van de kerk van de Goede Bijstand, waar 
ook de stappers van deze etappe zullen 
toekomen.
11u00 – 12u00: dienst in de kerk van de 
Goede Bijstand.
12u15 – 13u00: aperitief of receptie.
13u00 – 15u30: lunch.
15u30 – 16u45: activiteit, vb. Jacobswandeling 
door Brussel.
16u45 – 17u00: afronding.

Vernieuwde webstekpagina’s
Op onze webstek is er een vernieuwde sec-
tie gereserveerd voor het Jacobskerkenpad. 
Daar zal je cultuurhistorische informatie 
vinden over de 18 Jacobskerken en een 
overzicht van het traject met zijn 38 etap-
pes, vanwaar je kunt doorklikken naar de 
eigen webpagina van de elke etappe. Deze 
informatie is voor iedereen beschikbaar, ook 
voor niet-leden.
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Wil je echter toegang krijgen tot de etappe-
fiche en de routekaart van een etappe, dan 
kan dat alleen als je als lid ingelogd bent. 
Eens ingelogd kan je op een downloadpagina 
de etappefiche en de routekaart afhalen. Het 
is ook op deze downloadpagina dat je het 
inschrijvingsformulier zult vinden, waarmee 
je kunt inschrijven voor één of meerdere 
etappes.
Let wel, onze leden-vrijwilligers zijn 
in vele gevallen nog druk bezig met de 
voorbereiding van hun etappe van het 
Jacobskerkenpad. Dat maakt dat een aantal 
fiches en kaarten nog onvolledig kunnen 
zijn. Gaandeweg zullen alle fiches vervolle-
digd worden en de routekaarten beschikbaar 
zijn. Bezoek dus regelmatig de pagina’s over 
het Jacobskerkenpad om de updates van de 
fiches en de kaarten te bekijken en desge-
wenst af te halen.

Van leden, voor leden
Om het Jacobskerkenpad vorm te geven, 
zetten zich niet minder dan honderd leden 
van het genootschap vrijwillig in om van 
het Jacobskerkenpad een unieke belevenis 
te maken. Hun noeste arbeid maakt het voor 
het genootschap mogelijk om dit evenement 
te organiseren voor zijn leden. De basis voor 
de praktische realisatie zijn goede afspraken 
met elkaar, een goede coördinatie van onze 
gezamenlijke inspanningen en respect voor 
elkaars inzet. Dat we dit als vrijwilligers 
kunnen realiseren is op zichzelf al een blijk 
van de kracht die in ons genootschap schuilt.
Het is ook onze stille wens om het 
Jacobskerkenpad permanent te maken, om 
zo het door onze leden geleverde werk een 
blijvende waarde te geven. De idee leeft om 
de informatie rond de Sint-Jacobskerken 
en 38 etapperoutegidsen ter beschikking 
te houden op de webstek, en wie weet, te 
publiceren als een pelgrimsgids.

Deelnemen
De enige voorwaarde tot deelname aan het 
Jacobskerkenpad is dat je lid bent van ons 

genootschap. Gezinsleden, die op hetzelfde 
adres wonen als een lid, mogen via diens 
lidmaatschap uiteraard ook meestappen. 
Je dient individueel in te schrijven en de 
deelnameprijs aan het Jacobskerkenpad is 5 
€ per persoon. De kosten voor het gemeen-
schappelijk logies en de maaltijden kan je 
tijdens de tocht zelf afrekenen bij de etap-
peverantwoordelijken of op hun aanwijzing 
aan andere betrokken personen of instanties 
betalen.
Bij deze De Pelgrim zit een inschrijvingsfor-
mulier ingesloten, waarmee je kunt inschrij-
ven om één of meerdere etappes of, waarom 
niet, het hele Jacobskerkenpad te stappen. 
Hoewel het schriftelijk ook kan, hebben we 
het liefst dat je het elektrisch inschrijvings-
formulier gebruikt. Dat kan je op de webstek 
van het genootschap vinden, downloaden 
en ingevuld aan ons e-mailen. Eens we je 
jouw betaling van de deelnameprijs hebben 
ontvangen, sturen we je een bevestigings-
mail of -brief. Pas dan ben je ook effectief 
ingeschreven.
In de loop van de maand mei 2010 zal je een 
‘Jacobskerkenpad Pelgrimspas met stempel-
boekje’ toegestuurd krijgen. Zonder tegen-
bericht sluiten we de inschrijvingen af op 31 
maart 2010. De meest up-to-date informatie 
over je gekozen etappe(s), zoals de etappefi-
ches en routekaarten, kan je op elk moment 
van de webstek van het Genootschap down-
loaden. Bezoek dus regelmatig de pagina’s 
over het Jacobskerkenpad om de meest 
recente van de etappefiches en de route-
kaarten te bekijken en desgewenst af te 
halen. In maart 2010 zal er ook een gedrukte 
bundel van de etappefiches en routekaarten 
beschikbaar worden gesteld voor de niet-
gebruikers van het internet.
Als lid zal je ook zonder inschrijving elke 
etappefiche en routekaart kunnen bekijken 
en downloaden op de webstek van het ge-
nootschap. Maar als je niet inschrijft, loop 
je een groot risico dat er op het einde van 
een etappe geen slaapplaats meer beschik-
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baar zal zijn. Voor niet-ingeschrevenen zijn 
er uiteraard geen maaltijden of er is geen 
plaats gereserveerd bij de activiteiten. Die 
zijn strikt voorbehouden aan de leden, die 
zich hebben ingeschreven voor die bepaalde 
etappe van het Jacobskerkenpad.

Hugo Frederix
Coördinator Jacobskerkenpad
hugo.frederix@telenet.be

ǙǙ RegionaleǙwerking

REGIO NOORDERKEMPEN
Rondleiding Sint-Jacobskerk in Kapellen 
op 29-11-2009
Geschiedenis van en kennismaking met de 
waardevolle kunstschatten en beeldhouw-
werken van de kerk. Deze rondleiding wordt 
georganiseerd door Toerisme Kapellen. Gids 
is Evelyne De Buck
Samenkomst aan het Kerkplein te Kapellen.
Wanneer: zondag 29 november 2009 om 
14.00 uur. 
Deelnemingsprijs: € 2. Voor verdere info: tel. 
03 660 67 50, toerisme@kapellen.be  

Pelgrimsavond 1-12-200
Regio Noorderkempen wil voor haar leden 
van de regio van start gaan met een nieuwe 
activiteit nl. een“ Vaste Pelgrimsavond” in 
Kapellen op de eerste dinsdag van de pare 
maanden met als doel andere pelgrims te 
ontmoeten, samen plannen te maken voor 
nieuwe activiteiten, om te vertellen over 
gemaakte tochten en geplande tochten, om 
na te gaan wat de regio kan doen voor het 
genootschap bijv. ivm het Jacobskerkenpad 
enz.
Eerste Pelgrimsavond: 1 december om 20 
uur.
Waar: Bob’s Place, Hoogboomsesteenweg 
280, 2950 Kapellen

ǙǙ Terugblik
Herfstontmoeting te Brugge op  
17-10-2009
Regio Brugge had zich dit jaar kandidaat 
gesteld om de herfstontmoeting van het 
Genootschap te organiseren op zaterdag 17 
oktober 2009. En ze moeten hierboven op 
een goed plaatje staan bij Sinte Pieter want 
buiten een klein spatje regen bij de aanvang 
van de wandeling bleef alles lekker droog.
Een zestigtal pelgrimsvrienden van her en 
der waren naar het station afgezakt om 
onder leiding van twee doorgewinterde gid-
sen, waaronder onze hospitalero Eddy, de 
diepste geheimen van de Brugse middel-
eeuwse onderwereld te doorgronden.Geen 
detail werd hen gespaard. Want nu weet 
iedereen waarom de Brugse poorten die 
door de Gentenaars konden gebruikt wor-
den, dubbel zo stevig waren. En van waar 
het gezegde komt “zij’je van brugge zetje van 
achtere”.En waarom er een doodskop aan de 
smedenpoort hangt!
Ook was er die pas herstelde Sint-Jakobskerk 
die een juweeltje betekent in het Brugs pa-
trimonium.
Rond het middaguur zakten we dan af naar 
het VTI om er de inwendige mens te ver-
sterken in afwachting van het neusje van de 
zalm dat ons die namiddag zou aangeboden 
worden in de kapel van het ons zo bekende 
HBOV.
Spijtig dat slechts 57 leden van het 
Genootschap het de moeite waard vonden 
om dit fantastisch concert bij te wonen 
dat ons gebracht werd door Pandora2 en 
Ultreya. Echt spijtig. Want de zeven kunste-
naars deden ons op een sublieme manier het 
verhaal van wel en wee van de vele pelgrims 
die destijds van her en der naar Santiago 
trokken. Zowel het gebrachte verhaal als de 
daaraan aangepaste muziek brachten het 
geboeide publiek in ware vervoering.
Mij bleef die “je vendis ma calebasse” nog 
uren in het hoofd zitten.
Dat de mensen uit Galicië kunnen feest-
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vieren bewees de Folías Gallegas waarmee 
beide ensembles hun optreden afsloten en 
dat door de aanwezigen vrolijk met hand-
geklap werd ondersteund. Een daverend 
applaus was dan ook de verdiende beloning 
van deze zeven artiesten. Hopelijk horen wij 
hen op een of andere gelegenheid weer. Ik 
verlang er reeds naar.
Zij die er niet bij waren hadden ongelijk.
De CD van de gebrachte liederen zal in 
een volgend nummer van Hola besproken 
worden.
RV

Regio Westhoek – Oikoten 24-102009
De regio Westhoek was reeds aan zijn derde 
activiteit toe. Na de succesvolle quiz zou 
het moeilijk worden hetzelfde resultaat te 
behalen, alhoewel…
Het mag worden gezegd dat ook deze ac-
tiviteit een succes was. Bewijs hiervan de 
talrijke opkomst zowel van binnen de regio 
als van geïnteresseerden uit andere regio’s. 
Van de 60 aanwezigen waren er pelgrims uit 
St.-Niklaas, Gent, Brugge alsook uit de regio 
Schelde-Leie. 
Ditmaal had de regio Westhoek Bart 
Vertongen en Jef Van Langendonck uitgeno-
digd. Beiden waren reeds meer dan eenmaal 
op stap gegaan met jongeren uit probleemsi-
tuaties in het kader van van Oikoten.
Ze namen ons mee op pad, de zaal was stil 
wat wees op de geestdrift waarmee Bart en 
Jef hun verhaal deden, ongedwongen, zon-
der enige vorm van sensatie. De waardering 
voor beide mannen was groot, dat merkte 
je ook aan de nabeschouwingen tijdens het 
napraten in het praatcafé “De Ware Jacob” 
dat in de Westhoek na een activiteit wordt-
georganiseerd.
Hoe Oikoten ooit werd opgericht, wie zijn 
die begeleiders eigenlijk, zijn die jongeren 
nu echt zo slecht dat wij hen steevast de-
linquenten durven noemen in de media… 
Rond ieder thema werd uitgebreid klaarheid 
gebracht, bleef het menselijke aspect zeer 

belangrijk en we durven zeggen dat we na 
de voordracht een ander beeld kregen van 
die jongeren. Het zijn niet alleen criminele 
feiten die hen in dergelijke situaties doen 
belanden, veeleer de omgeving waarin men 
opgroeit. Niet iedereen wordt geboren in 
een warm nest. Keiharde tegenslagen die 
wij ons moeilijk kunnen inbeelden leiden 
vaak tot moeilijk gedrag. Waar alle thera-
pieën geen enkel soelaas meer brachten lukt 
het Oikoten ‘af en toe’ om jongeren weer 
tot andere inzichten te brengen. Helaas is 
het soms ook anders. Na een omzendbrief 
aan de verschillende instellingen is het de 
jongere zelf die zich kandidaat dient te 
stellen voor een tocht of een werkkamp. 
De meeste tochten hebben als bestemming 
Compostela, zonder een echte reden hier-
voor. Ook andere bestemmingen worden 
aangedaan.
De aanwezigen aanhoorden ongeveer een 
90-tal minuten, die voorbij leken te vliegen, 
Bart en Jef om daarna in de pauze te genie-
ten van een lekker streekbiertje, glaasje wijn/
frisdrank en tortilla de patatas…
Na de pauze kregen de aanwezigen nog een 
half uurtje de tijd om vragen te stellen aan de 
twee Oikoten-begeleiders die in hun eigen 
stijl van gewoon ‘zijn’ iedere vraag duidelijk 
beantwoordden.
Het respect bleef groeien!
Tijdens Café De Ware Jacob was er een pel-
grim die zijn gitaar bij had en op de camino 
een nummer had geschreven over zijn tocht. 
Dat is eens iets anders dan een dagboek en 
hij vroeg of hij enkele nummers te berde 
mocht brengen. De sfeer zat er goed in en 
Willem bracht in een ware Vermanderestijl 
zijn ding. Was eens iets anders! Dankjewel 
Willem.
Niet te vergeten een dankwoord voor Bart 
Vertongen en Jef Van Langendonck die 
uiteindelijk de derde activiteit van de regio 
Westhoek deden slagen. Een knipoog naar 
de andere regio’s…
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Gouden Kloosterjubileum van 
zuster Liesbeth.
Zaterdag 24 oktober 2009 was het feest 
in het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart 
in Ieper. Daar vierde zuster Liesbeth van 
Coillie haar 50ste kloosterjubileum. Zuster 
Liesbeth is bij het Genootschap beter be-
kend als lid van het infoteam voor fietsers en 
ze is zelf twee keer op de fiets vanuit Ieper 
naar Santiago gereden, samen met haar 
zus Ignace en nog een derde medezuster 
Josianne.
In een tot de nok gevulde kloosterkapel wer-
den de familie en de genodigden welkom ge-
heten door de jubilaris. Zuster Ignace zorgde 
voor de kers op de taart. Ze was namelijk 
diezelfde ochtend nog aangekomen uit haar 
missiepost in Kongo.
De misviering kreeg een echt feestelijk tintje 
door het koor ‘Vamos pra lutar’ dat ons 
prachtige liederen bracht uit Zuid-Afrika, de 
Filippijnen en Zuid-Amerika.
Na die mooie viering trok het hele gezel-
schap, waaronder ook een vijftiental leden 
van ons Genootschap, naar de sportzaal 
voor een uitgebreid natje en droogje. Wie 
de jubilaris wilde feliciteren moest wel wat 
geduld oefenen en het was soms aanschui-
ven geblazen.
Nog eens gelukgewenst Zuster Liesbeth.
E.V.W

Overlijden
Marc Allard, geboren op 19 5 1944 te Halle 
bij Brussel, is onverwacht thuis overleden op 
16 10 2009. Op het herinneringsprentje staat 
zijn lidmaatschap van het genootschap ver-
meld en op de kist lag zijn Jakobschelp met 
het rode kruis van de Orde van Santiago. De 
afscheidsdienst werd sfeervol opgeluisterd 
door Cristel De Meulder, sopraan, en orga-
nist Jan Van Mol, lid van het genootschap.
Het genootschap biedt zijn  rouwbeklag aan.

ǙǙ OverǙenǙweer
Tijdschriftennieuws
“Le Pecten” is het “Bulletin de l’Association 
Belge des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle”, kortom het tijdschrift van 
onze Waalse pelgrimbroeders.
“de Jacobsstaf ” is een uitgave van het 
“Nederlands Genootschap van Sint Jacob”, 
dus het tijdschrift van onze noorderburen.
Beide tijdschriften verschijnen tijdens de-
zelfde maanden als onze “De Pelgrim”. Zij 
liggen in ons secretariaat (Varkensstraat 6, 
2800 Mechelen) en kunnen daar tijdens de 
zaterdagpermanentie ingekeken en gelezen 
worden.
Een grote greep uit hun inhoud:

Le Pecten – september 2009 – nr. 93:
Le chemin et la vie. Een vergelijking tussen 
het verloop van de Weg en het verloop van 
het Leven.
• Le pèlerin et la souffrance. De pelgrim 

zoekt het lijden niet op, maar wordt er wel 
mee geconfronteerd (fysisch en psychisch).

• Le Chemin de Saint Antoine. Verslagje van 
de tocht (25 km) van Campasampiero tot 
Padua.

• Pour une interprétation toponymique de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Le concept 
solaire, la première transformation. Poging 
tot verklaring van de schelp als symbool 
van de pelgrimstocht.

• Zenit, le monde vu de Rome. Convocation 
de l’année sainte Compostellane 2010. De 
officiële aankondiging van het komende 
heilige jaar.

• Verenigingsnieuws:
• Prière à Saint Jacques. Deze tekst werd 

voorgelezen na de processie van 30 mei 
2009 (Brussel).

• Souvenir du voyage culturel jacquaire à 
Semur-en-Auxois du 3 au 10 mai 2009.

• Randonnée vélo sur la Via Arduinna à 
travers les cuestas de Lorraine. Dimanche 
21 juin 2009.
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• Que de belles fêtes de Saint Jacques. 
Verslag van het weekend van 24 tot 26 juli 
met daarin, op de zaterdag, ons feest in 
Kalmthout.

• Rapport de l’assemblée générale ordinaire. 
Boitsfort, 28 mai 2009.

De Jacobsstaf – september 2009 – nr. 83 – 
jaargang 21:
• De genade van de Camino. Impressies, 

opgedaan op de Vía de la Plata.
• De elementen trotseren. Verslag van een 

driedaagse groepspelgrimstocht.
• De weg tot kunst verheven. Mireille 

Madou beschrijft twee schilderijen van 
Frans Kortenhorst, beiden getiteld “La 
grande Chanson”.

• Hart, ergernis en uitkomst. Verslag van een 
pelgrimstocht met de fiets naar Santiago, 
Rome, Athene en Jeruzalem.

• Werken tussen de Norbertijnen. Een 
Nederlandse “hospitalier” vertelt over zijn 
werk in Conques.

• Dum pater familias. Laatste deel in een 
reeks van vier over de muziek langs de 
wegen naar Santiago.

• Verjaardag en crêpes. Ervaringen opge-
daan in de pelgrimsherbergen van Grañon, 
Navarrete en Acebo.

• Jacobusboeken. “De dorsvloer van de 
Jebusiet: de betekenis van heiligdommen 
in de westerse cultuur” van Ineke Albers.

• Verenigingsnieuws:
• Najaarsbijeenkomst in Nijmegen.
• Onthulling van de pelgrimssteen aan de 

Jacobikerk, Utrecht.
• Viering van de naamdag van Sint-Jacob in 

Kalmthout.
• Hospitaleren in Roncesvalles in 2010.
• Jacobswegen in Nederland. Het Nederlands 

Genootschap wil in 2011 de vermelde gids 
uitgeven en zoekt medewerkers.

Herman Merckx
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Christine Calapristi, Un fauteuil vers Compostelle: récit. 
Bruxelles; Artésis, 2005. (Au fil du temps) 191 p. – 18.00 euro. 
D/2005/10305/7.

Eén van mijn vorige recensies, met name over 
De kunst van het reizen van Alain de Botton (De 
Pelgrim, nr. 96, maart 2009, pp. 14-15) besloot ik 
met de wijze woorden van de 17de-eeuwse filosoof 
en wiskundige Blaise Pascal: “Er is slechts één oor-
zaak van al het leed dat de mens overkomt: hij is 
niet in staat rustig in een kamer te blijven”.
Ik had niet gedacht dat dit profetische woorden 
waren en nog minder dat deze woorden op me-
zelf van toepassing zouden zijn. Maar inderdaad, 
de mens wikt, en God beschikt.  Zodoende heb 
ik gedurende het laatste jaar zes maanden in het 
ziekenhuis doorgebracht, met revalidatie na een 
ruggenmergoperatie en zit ik voor de rest van mijn 
leven in een rolstoel, om mijn mobiliteit nog enigs-
zins te redden. Als je ontdekt hoezeer je wereld tot 

vier muren wordt verkleind, als je niet meer op eigen kracht kan stappen, stel 
je plots vast dat al die discussies tussen pelgrims-voetgangers en pelgrims-
fietsers slechts onbetekenende randgevechten in de marge zijn. Vandaar dat 
ik met meer dan gewone belangstelling het werkje van Christine Calapristi 
heb gelezen, een verpleegster uit Louvain-la-Neuve, die met een elektrische 
rolstoel vanuit haar woonplaats naar Santiago trok, enkel vergezeld door 
haar hond! Ik was wel erg benieuwd hoe dit avontuur zou aflopen!
En het is inderdaad een avontuur. Geschreven met de vlotheid van een jon-
gensboek, waarbij elke dag de suspense komt: waar kan ze nu weer onderdak 
vinden en welke moeilijkheden moet ze daarvoor alweer overwinnen?
Tot aan de Franse grens gaat het redelijk gemakkelijk: ze krijgt steun van 
familie en vrienden, die haar telkens ’s avonds opvangen of haar overdag een 
stukje vergezellen. Maar eenmaal voorbij Beauraing, over de Franse grens, 
wordt het menens.
Zij vertrekt in het voorjaar van 2003, maar haar tocht strandt in de 
Pyreneeën, ergens tussen Saint-Jean-Pied-de-Port en Roncesvalles. Ze volgt 
in grote lijnen een route via Vézelay en Le Puy, een route die talrijke pelgrims 
uit Vlaanderen volgen, omdat ze onderweg toch enkele “highlights” van de 
pelgrimage willen aandoen. Ze volgt niet alle GR-paadjes, want dit is met 
haar rolstoel onmogelijk, maar probeert toch zoveel mogelijk langs rustige, 
verharde en vooral geasfalteerde wegen te reizen.
Haar hilarisch relaas is afgewisseld met bezinnende teksten, waarin vooral 
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verwondering en dankbaarheid doorklinkt, dat zij dit nog mag meemaken. 
Vreemd dat een gehandicapte verpleegster, waarvan je zou verwachten dat 
ze vooral op de lichamelijke ongemakken zou focussen, dit zo makkelijk 
achterwege laat en aandacht heeft voor het wezenlijke, voor de spiritualiteit, 
voor de geestelijke dimensie van de pelgrimage.
Het is een hartverwarmend boek, waarin Calapristi toont hoezeer mense-
lijke solidariteit ook in onze harde wereld toch nog leeft, als je er maar voor 
openstaat, als je maar jezelf kwetsbaar kunt en durft op te stellen.
Achteraan het boek is er nog een bijlage van een twintigtal blz waarin de au-
teur de voornaamste bezienswaardigheden onderweg opsomt. Voor wie de 
weg kent, is dit uiteraard overbodig, voor de andere lezers zijn er reisgidsen 
en andere fotoboeken, waarin deze aspecten ruimschoots aan bod komen, 
dus wat overbodig eigenlijk.
Jammer is ook alweer te moeten constateren dat de redacteur van dienst 
blijkbaar eveneens met vakantie was, want talloze taal- en typefouten zijn  
blijven staan in de tekst en dat stoort soms toch wel.

En voor wie wil weten hoe het avontuur nu verder afgelopen is: Calapristi 
heeft in de zomer van 2005, toen haar boekje klaar was, het tweede stuk 
van haar pelgrimsroute, van de Pyreneeën tot Santiago, tot een goed einde 
gebracht. Het relaas van deze tocht schreef ze neer in het vervolg: Un fau-
teuil vers Compostelle: arrivée en Espagne. – Bruxelles, Artésis, 2006 (prijs: 
20 euro).
Dus, eind goed, al goed en ook een bewijs dat moed en volharding de mens 
tot ongekende dingen kunnen brengen…
Wie interesse heeft voor het levensverhaal van Christine en hoe zij verder 
door het leven gaat, kan ook haar weblog raadplegen: http://audela-de-la-
maladie.skynetblogs.be

Martin Kellens

Thom Breukel, De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond. 
Kampen, Ten have, 2009, 94 p. ill. isbn:  978-90-259-5961-6

Thom Breukel, oud-tekenleraar beschrijft hier in 95 pagina’s een pelgrims-
route die over 221 km, langs landweggetjes, dijken, polders, bospaden, ste-
den en oude kerkjes loopt. Het werk begint met een aanbeveling door Mgr. 
Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Trouwens, het  is uitgegeven ter 
gelegenheid van 450 jaar bisdom Haarlem en 75 jaar Abdij van Egmond. 
Het Woord vooraf is door Leo Fijen van KRO Kruispunt geschreven. Het 
werk wil geen reisgids zijn maar een ‘Dokmond’. De auteur maakt hierbij de 
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vergelijking met een schip dat ‘op dok’ gaat om het aangroeisel aan 
de kiel te laten verwijderen. Hier kan de pelgrim tijdens deze spiri-
tuele tocht het teveel aan ballast laten vallen en kennis maken met 
facetten van het christendom in Nederland. Zoals je van een oud-
tekenleraar mag verwachten, is het ruim met zwart-wittekeningen 
geïllustreerd. Daarnaast wordt de tekst regelmatig onderbroken om 
lichaamsoefeningen aan te geven. En, elke pelgrim zal weten hoe 
nuttig en raadzaam het is, regelmatig het stappen voor lichaams-
oefeningen te onderbreken. Er worden locaties vermeld die aan 
de elfstedentocht herinneren zoals Hindeloopen, Stavoren. Gelijk 
de titel aangeeft, begint de pelgrimsroute in Dokkum. Langs deze 
route, van de ene naar de andere religieuze plek, kan de pelgrim 
zeven stempels halen. Wie ze alle zeven heeft gehaald, ontvangt 
een bescheiden award in het iconenatelier Nicolaas te Amsterdam, 
gelegen tegenover het Centraal Station. 
De auteur wil met zijn boek een opening voor de zoektocht naar de 

wortels van het christendom in Nederland geven. Daarvoor begint hij met de 
moord op de 82-jarige Bonifacius. Deze gruwellijke daad vond op de Markt 
van Dokkum, Fryslân, op 5 juni 754 plaats. Samen met hem werden 52 reis-
genoten omgebracht. Vernoemde Leo Fijen van KRO Kruispunt zag jaren 
geleden in Fulda, Duitsland, de doorkliefde en met bloed besmeurde bijbel 
van Bonifacius. Volgens het verhaal werd hij met de bijbel boven zijn hoofd 
dodelijk getroffen. Bij het pelgrimsoord Dokkum hoort een bron. Deze bron 
kwam in 1990 opnieuw in de belangstelling toen er een meisje, door onder-
dompeling in het water, van kinkhoest genas. Hagiograaf Willehad beschrijft 
het leven van Bonifacius die in 672 te Crediton, Wessex, als Winfried werd 
geboren maar later de naam Bonifacius van paus Gregorius II kreeg.  
Egmond is het eindpunt van de pelgrimage, daar waar Adelbert op 25 juni 
740, op de plek die nu Adelbertusakker heet, stierf. Het is trouwens de oud-
ste bedevaartplaats in Holland. De bron met helder zoet water ontsprong 
waar het gebeente van Adelbert werd opgegraven. Het water is geneeskrach-
tig voor mensen en dieren die aan oogziektes lijden. Het feest van Adelbert 
valt op 25 juni.  Monniken uit Oosterhout bewonen sedert 1935 het nieuwe 
klooster en jaarlijks is er op 25 juni een voettocht van aan de bron naar de 
abdij.
Op het einde van het boek geeft de auteur twintig nuttige adressen waar 
de pelgrim tijdens deze tocht tegen een zacht prijsje een kamer met ontbijt 
vindt zodat het werk naast de schat aan historische informatie die het reeds 
bevat een extra praktische dimensie krijgt. Het is een bescheiden uitgave, 
uitnodigend door de overvloed aan gegevens maar het zal uiterst nuttig zijn 
voor de pelgrims die deze tocht willen ondernemen.

Goedele Kemps
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Jawel, beste lezer, onze reeks over de mate-
riële restanten van de Jacobuscultus in ons 
land nadert stilaan zijn voltooiing. Omdat 
het materiaal voor de provincie Luik weeral 
zo overvloedig was, hebben we het, net 
als voor stad en provincie Antwerpen, op-
gedeeld in twee: enerzijds een stuk over 
de Jacobuscultus in de vurige stede Luik 
(Liège in het Frans, Lüttich in het Duits), 
anderzijds een deel over de jacobalia in de 
provincie met dezelfde naam.
De stad Luik was reeds in de middeleeu-
wen een belangrijk economisch en cultureel 
centrum. Bovendien zijn de handelsrelaties 
met Frankrijk, het Duitse keizerrijk en de 
Bourgondische Nederlanden duidelijk aan-
wijsbaar. Op de eerste plaats is er natuurlijk 
de Maasvallei, met steden als Visé (Wezet) 
en Huy (Hoei). Verder is er ook de weg van 
Luik naar Aken, met een aan onze patroon 
toegewijde kerk in Clermont. Belangrijk 
was ook de weg naar het zuiden, over de 
Ardennen, met het plaatsje Saint-Jacques in 
de buurt van Stavelot, of de kerk van Harzé. 
Maar ook in afgelegen parochiekerken stond 
dikwijls een Jacobusbeeld dat de devotie 
aan onze patroon levend hield. Zoals steeds 
verwijzen we naar het welhaast klassieke na-
slagwerk van André Georges, Le pèlerinage 
à Compostelle en Belgique et dans le Nord 
de la France, Bruxelles, 1971. Eventuele op – 
of aanmerkingen kan je steeds kwijt op het 
bekende adres: houthalen@bibliotheek.be

Amay
• Amay, kerk Saint-Georges, reliekschrijn 

van de heiligen Oda en Joris, met daarop 
een afbeelding van de apostel Jacobus in 
een nis en een scène waarin de heilige Oda 

de voeten van een pelgrim wast. Zilver, 
messing, hout, edelstenen en email, 58 x 
103 x 43 cm, ca 1240-1250. (Georges, pl. 13)

Anthisne
• Tavier, kerk Saint-Etienne (Xhos), beelden 

van de apostelen op de predella (voorhang-
sel) van het zuidelijke zijaltaar, met o.m. 
Jacobus, gepolychromeerd eikenhout, 31 
cm hoog, 1500-1525.

Aubel
• Aubel, kerk Saint-Jean-Baptiste (Saint-

Jean-Sart), beeld van Jacobus als pelgrim, 
beschilderd en verguld lindehout, 1740-
1760, 116 cm hoog. Dit merkwaardige 
beeld, waarbij de apostel Jacobus zich ver-
twijfeld naar het hoofd grijpt, is net als en-
kele altaren afkomstig van de kerk van de 
kanunniken van het Heilig Graf Hoogcruts 
te Slenaken (Ned. Limburg).

Awans
• Hognoul, kerk Saint-Pierre, kelk met af-

beeldingen van de 12 apostelen, zilver en 
messing, 22 cm hoog, 1933.

Aywaille
• Aywaille, kerk Notre-Dame (Dieupart), 

kerkklok met afbeelding van Jacobus, 
brons, 1864.

• Aywaille, kerk Saint-Pierre (Awan), kerk-
klok met afbeelding van Jacobus, brons, 
1861.

• Harzé, parochiekerk Saint-Jacques, ge-
bouwd in 1876 in neogotische stijl. De 
parochie werd zelfstandig in de 15de eeuw.

• Harzé, kerk Saint-Jacques, beeld van 
Jacobus als pelgrim, hout, 17de eeuw, 74 
cm hoog. (Georges, pl. 135)

• Harzé, kerk Saint-Jacques, glasraam met 

Sint-Jacobus in de 
provincie Luik
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Jacobus als pelgrim, 1948.

Bassenge (Bitsingen)
• Bassenge, kerk Saint-Pierre, lambrisering 

in koor met medaillon van Jacobus als 
pelgrim, ca 1881.

• Boirs, kerk Saint-Lambert, kerkklok met 
een afbeelding van Jacobus, brons, 1880.

• Eben-Emael, kerk Saint-Georges te Eben, 
schildering van Jacobus op paneel, 17de 
eeuw, 37 cm hoog.

• Eben-Emael, kerk Notre-Dame te Emael, 
muurschildering met een buste van 
Jacobus.

Beyne-Heusay
• Beyne, kerk Saint-Barthélemy, muurschil-

dering met afbeeldingen van de apostelen 
in een neogotische setting door J. Colpa, 
dus ook van Jacobus, olie op doek, 1908.

Büllingen
• Manderfeld, Sint-Brixiuskapel (Merl-

scheid), beeld van Jacobus als pelgrim, 
gepolychromeerd hout, 73 cm hoog, 1550-
1600.

• Rocherath, Sint-Annakerk (Wirtzfeld), 
zonnemonstrans met een voorstelling van 
Jacobus als pelgrim, zilver en messing, ca 
1703, 59 cm hoog.

Burg Reuland
• Reuland, Sint-Hubertuskapel (Weweler), 

rechter zijaltaar: beeld van Jacobus als pel-
grim, hout, 1734-1766, 68 cm hoog.

Chaudfontaine
• Chaudfontaine, kerk Saint-François-Xavier, 

kelk met een afbeelding van Jacobus op de 
cuppa, zilver, 1911, 22 cm hoog.

Clavier
• Bois-et-Borsu, kerk Saint-Lambert (Bois), 

muurschildering met onder meer een 
voorstelling van Jacobus als pelgrim, 1350-
1400.

• Clavier, kerk Saint-Barthélemy, apostel-
balk, met Christus en elk van zijn apostelen 
in een nis, gepolychromeerde steen, ca 

1500, 38 cm hoog.
• Clavier, kerk Saint-Barthélemy, beeld van 

Jacobus als pelgrim, hout, 1690-1710, ca 145 
cm hoog. (Georges, pl. 87)

Crisnée
• Thys, kerk Saint-Pierre, hoofdaltaar met 

retabel waarin de twaalf apostelen zijn 
afgebeeld, messing en marmer, 1926.

Dalhem
• Dalhem, kerk Saint-Pancrace, glasraam 

met een afbeelding van Jacobus als pel-
grim, geschilderd glas, 1890-1910.

Esneux
• Esneux, kerk Saint-Hubert, zijaltaar in 

zuidertransept, met voorstelling van de 
twaalf apostelen, waarbij ook Jacobus, me-
taal, 1924.

Eupen
• Eupen, Sint-Jozefskerk, neogotische cibo-

rie met een afbeelding van Jacobus, zilver 
en email, 1864, 40 cm hoog.

• Eupen, Sint-Niklaaskerk, beeld van Jacobus 
als pelgrim, afkomstig van de minderbroe-
derkerk te Keulen, eikenhout, 1640, 130 
cm hoog.

• Kettenis, Sint-Rochuskapel (Hochstrasse), 
geschilderd houten paneel met een afbeel-
ding van de bustes van de apostelen, 17de 
eeuw, volkskunst.

Faimes
• Faimes, kapel Saint-Lambert (Saives), gri-

sailletekening van Jacobus als pelgrim, ca 
1754, geschilderd op hout, 280 x 93 cm.

Fléron
• Retinne, kerk Sainte-Julienne, bustes van 

de apostelen in reliëf, 1845-1847.

Geer
• Boëlhe, kerk Saint-Lambert, beeld van 

Jacobus, gepolychromeerd hout, 19de 
eeuw, 110 cm hoog.

Grâce-Hollogne 
• Grâce-Hollogne, kapel Saint-Jacques 
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(Berleur), de eerste kapel dateerde uit de 
jaren 1390-1400, later afgebrand en in 1636 
heropgebouwd. Opnieuw vergroot in 1764.

• Horion-Hozémont, kerk Saint-Sauveur, 
neogotisch glasraam in het koor, met een 
voorstelling van Jacobus, glas-in-lood, 
1900-1910.

Hamoir
• Hamoir, kerk Saint-Pierre (Xhignesse), 

schilderij met een afbeelding van Jacobus, 
olie op doek, 1690-1700, 111 x 71 cm.

Herve
• Battice, kerk Saint-Antoine Ermite (José), 

neogotisch glasraam met een voorstelling 
van Jacobus als apostel met pelgrimsstaf, 
glas-in-lood, 1925-1950.

Huy (Hoei)
• Huy, kerk Notre-Dame, neogotische 

preekstoel met een afbeelding van Jacobus 
als apostel, eik, 1870.

• Huy, kerk Notre-Dame, glasramen in de 
zijkapellen, met een voorstelling van de 14 
staties van de kruisweg. Op één ervan staat 
ook Jacobus als pelgrim afgebeeld. Glas-in-
lood, 1875-1878.

• Huy, kerk Notre-Dame, reliekschrijn met 
een figuurtje van Jacobus als apostel, zilver, 
ca 1260, 23 cm hoog.

• Huy, kerk Saint-Mort, beeld van Jacobus 
als pelgrim, eikenhout, 15de eeuw, 107 cm 
hoog.

• Huy, Musée communal, beeld van Jacobus 
als pelgrim met boek, 1500-1510, fruithout, 
106 cm hoog. 

Juprelle
• Fexhe-Slins, kerk Saint-Martin (Slins), 

muurschildering met een buste van 
Jacobus en de andere apostelen in een 
medaillon, 1938.

Lierneux
• Bra-sur-Lienne, kerk Assomption de la 

Vierge, kerkklok met een afbeelding van 
Jacobus, brons, 1874.

Limbourg
• Limbourg, kerk Saint-Georges, kerkklok 

door A. van Aerschodt, toegewijd aan O.-
L.-Vrouw, met een afbeelding van Jacobus 
als pelgrim, brons, 1873.

Lontzen
• Lontzen, kerk Visitation de la Sainte-Vierge 

(Herbesthal), glasraam van de Boodschap 
aan Maria, met bovenaan een buste van 
Jacobus in een medaillon, ca 1900, glas-
in-lood.

• Walhorn, kerk Saint-Etienne, dalmatiek 
met een afbeelding van de apostelen, flu-
weel en borduurwerk, 16de eeuw.

Malmédy
• Malmédy, kathedraal Saints-Pierre, Paul 

et Quirin, groen kazuifel, met een afbeel-
ding van Jacobus, fluweel en borduurwerk, 
1540-1560.

Oupeye
• Hermalle-sous-Argenteau, kerk Saint-

Lambert, beeld van Jacobus als pelgrim, 
geschilderd hout, 1650-1700, 85 cm hoog.

Pepinster
• Pepinster, kerk Saint-Antoine Ermite, neo-

gotische biechtstoel, met een afbeelding 
van Jacobus, eik, 1890-1900.

• Pepinster, kerk Saint-Antoine Ermite, 
preekstoel met een afbeelding van Jacobus, 
eik en marmer, 1907.

• Plombières
• Moresnet, kerk Saint-Rémy, doksaal,  met 

afbeeldingen van de apostelen in medail-
lons, 1790-1800.

Raeren
• Hauset, kerk Saint-Roch, glasraam met een 

mirakel van Jacobus de Meerdere, glas-in-
lood, 1850-1900.

Saint-Nicolas
• Tilleur, kerk Saint-Hubert, preekstoel, met 

op de kuip een afbeelding van  de aposte-
len geschilderd, eik, ca 1870.

• Saint-Nicolas, kerk Saint-Nicolas, kerk-
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klok met een afbeelding van Jacobus als 
pelgrim, brons, 1876.

Sankt-Vith
• Crombach, Sint-Michielskerk (Nieder-

Emmels) glasramen met voorstellingen van 
de apostelen, 1950.

• Sankt-Vith, Regionaal Museum, beeld van 
Jacobus als pelgrim, afkomstig van de oude 
Sint-Vituskerk, gepolychromeerd hout, 
18de eeuw, 75 cm hoog.

Seraing
• Ougrée, kerk Saint-Martin, dalmatiek met 

een afbeelding van Jacobus, fluweel en 
zijde, 15de eeuw.

• Seraing, kerk Saint-Lambert (Val-Saint-
Lambert), beeld van Jacobus (?), hout, 
1840-1860, 100 cm hoog.

Soumagne
• Cerexhe-Heuseux, kerk Saint-André, beeld 

van Jacobus(?), hout, 130 cm hoog, 1750-
1775.

• Soumagne, kerk Saint-Lambert, casset-

tenplafond met schilderijen van heiligen 
waaronder Jacobus, geschilderd op hout, 
1703-1705; 1852.

Stavelot
• Stavelot, kerk Saint-Sébastien, schildering 

van de buste van onze apostel Jacobus, olie 
op doek, 1690-1700.

• Stavelot, kerk Saint-Sébastien, reliekschrijn 
van de heilige Remaclus, met een afbeel-
ding van Jacobus in een nis, koper, zilver en 
email, 207x94x58 cm, 1220-1268. (Georges, 
pl. 18-19)

• Stavelot, Musée de l’ancienne abbaye, 
reliefbeeldhouwwerk met een buste van 
Jacobus met schelp en pelgrimsstaf in een 
medaillon, stucwerk op roze achtergrond, 
1778-1779.

Stoumont
• La Gleize, kerk Assomption de la Sainte-

Vierge, zonnemonstrans met een afbeel-
ding van Jacobus, zilver en metaal, verguld, 
1814-1831.

Oda wast de voeten van een pelgrim(Amay, kerk Saint-Georges, reliekschrijn van 
de heiligen Oda en Joris, ca. 1240-1250)
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Theux
• Theux, kapel Saint-Nicolas (Marché), 

beeld van Jacobus, gepolychromeerd hout, 
ca 1580, 81 cm hoog. (Georges, pl. 70)

Thimister-Clermont
• Clermont, kerk Saint-Jacques le Majeur, 

gebouwd tussen 1567 en 1632; voor het 
eerst vermeld in 1230.

• Clermont, kerk Saint-Jacques, preekstoel 
met een afbeelding van Jacobus, eikenhout, 
1768, 106 cm hoog.

• Clermont, kerk Saint-Jacques, kelk met een 
voorstelling van Jacobus, zilver en email, 
1893, 23 cm hoog.

• Clermont, kerk Saint-Jacques, beeld van 
Jacobus als pelgrim in een nis, gepolychro-
meerd hout, ca 1802, 97 cm hoog.

• Clermont, kerk Saint-Jacques, lambrise-
ring van het koor met pelgrimsattributen, 
eikenhout, ca 1802, 273 cm hoog.

• Clermont, kerk Saint-Jacques, kerkklok 
met afbeelding van Jacobus, brons, 1891.

• Clermont, kerk Saint-Roch (Elsaute), zijal-
taar zuid, altaar met beeldjes van heiligen, 
waaronder ook Jacobus. De beeldjes zijn 50 
cm hoog; eikenhout, 1900.

Trois-Ponts
• Fosse, kerk Saint-Jacques, 1964, ter vervan-

ging van een romaanse kerk die tijdens de 
tweede wereldoorlog vernield was.

• Fosse, kerk Saint-Jacques, cilindermon-
strans met een afbeelding van Jacobus als 
pelgrim, zilver, 1665, 52 cm hoog.

• Fosse, kerk Saint-Jacques, beeld van 
Jacobus als apostel, beschilderd hout, 1733, 
ca 130 cm hoog.

• Fosse, kerk Saint-Jacques, beeld van 
Jacobus als pelgrim, gepolychromeerd 
hout, 19de eeuw, 65 cm hoog.

Verviers
• Heusy, kerk Saint-Hubert, bustes van de 

apostelen, muurschilderingen van Charles 
Meunier, 1903.

• Lambermont, kerk Saint-Bernard, glas-
raam met de apostelen, door Gustaaf 

Ladon, 1899-1900.
• Polleur, kerk Notre-Dame; deze kerk was in 

de 15de eeuw een kapel ter ere van O.-L.-
Vrouw en Jacobus, later bleef O.-L.-Vrouw 
als enige patroon over.

• Polleur, kerk Notre-Dame, glasraam met 
een afbeelding van Jacobus en van Sint 
Remaclus van Stavelot, door Gustaaf 
Ladon, 1908.

• Polleur, kerk Notre-Dame, beeld van 
Jacobus als pelgrim, beschilderd hout, 
1700-1710, 125 cm hoog.

• Verviers, kerk Saint-Jean-Baptiste, hoofd-
altaar, neogotisch, met afbeelding van o.a. 
Jacobus, steen, marmer, hout en messing,

• Verviers, kerk Saint-Joseph, kazuifel met 
een afbeelding van Jacobus, zijde en flu-
weel, ca 1880.

• Verviers, kerk Saint-Joseph, dalmatiek, met 
figuur van Jacobus, fluweel, 1514-1546.

• Verviers, kerk Saint-Lambert, beeld van 
Jacobus als bisschop, beschilderd hout, 
1740-1760, 196 cm hoog.

• Verviers, kerk Saint-Remacle, muurschil-
dering met bustes van de apostelen in 
medaillons, 1858-1860.

Waremme (Borgworm)
• Grand-Axhe, kerk Saint-Denis, tegelwand 

met afbeeldingen van de apostelen, waar-
onder ook Jacobus, 171 x 33 cm.

Welkenraedt
• Henri-Chapelle, kerk Saint-Georges, apos-

telbalk met buste van Jacobus, geschilderd 
hout, 15de eeuw.

Martin Kellens



26� De�Pelgrim

Mirakel ii

Over een man die zijn op schrift gestelde zonde neerlegde op het altaar van 
de heilige Jakobus en vergiffenis verkreeg - Een exemplum van de heilige 
Jakobus opgetekend door de zalige priester en geleerde Beda

In de tijd van de zalige Theodomirus, bisschop van Compostela, leefde er in 
Italië een man die een zo grote misdaad had begaan dat hij zich schaamde 
zijn zonde aan de pastoor te biechten. Hij durfde nauwelijks tot de bisschop 
te gaan maar deed het toch. Na het horen van de biecht was de bisschop zo 
onthutst dat hij geen absolutie kon geven. Door medelijden bewogen schreef 
hij die grote zonde op een blad en stuurde de zondaar ermee naar het graf 
van Sint-Jakob. Hij spoorde hem aan uit de grond van zin hart de apostel 
te smeken en zich dan aan het oordeel van de bisschop van Compostela te 
onderwerpen.
Onmiddellijk vertrok de man naar Santiago in Galicië en voor het altaar 
van de heilige beweende hij zijn fouten en toonde berouw over zijn zo grote 
zonde. Onder wenen en zuchten smeekte hij God en de apostel om verge-
ving. Op het naamfeest van Sint-Jakob, de achtste van de kalenden van au-
gustus, legde hij op het eerste uur van de morgen het blad, waarop zijn zonde 
was geschreven, op het altaar. Als dan de eerbiedwaardige Theodomirus, 
getooid met alle tekenen van zijn waardigheid, op het derde uur naar het 
altaar ging om er de mis te lezen, vond hij het blad onder de altaardwaal. 
Hij vroeg door wie en waarom dit blad daar was neergelegd. De boeteling 
kwam tot hem, knielde neer en vertelde onder tranen dat hij zwaar gezon-
digd had en op aanraden van zijn bisschop naar Compostela gekomen was. 
Theodomirus vouwde het blad open en zag dat er geen letter op geschreven 
was, alsof niemand het ooit beschreven zou hebben.
Welk een grote vreugde! Lof en eer zij God en de apostel in eeuwigheid. Dit 
is door de Heer geschied en het is een wonder in onze ogen.
De eerbiedwaardige bisschop geloofde echter dat de zondaar van God zelf 
vergiffenis had ontvangen, door tussenkomst van de apostel. Hij wilde de 
man geen boete opleggen. Wel moest hij steeds op vrijdag vasten. Dan 
stuurde hij hem naar huis terug.
Daaruit kan men besluiten dat iedereen die echt boete doet en uit verre lan-

SANTIAGO – DE APOSTEL 
EN ZIJN MIRAKELEN (3)
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den komend, in Galicië uit heel zijn hart Gods vergiffenis en de bijstand van 
Sint-Jakob afsmeekt, vergeving van alle zonden krijgt. Dat schenkt genadig 
Christus onze Heer die met de Vader en de heilige Geest als God leeft en 
regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

CoMMentaar

Dit is het mirakel dat het vroegst in de tijd gedateerd kan worden. Het ge-
beurde op het naamfeest van de apostel, 25 juli (de achtste van de kalenden 
van augustus) in de tijd dat Theodomirus bisschop was. Zijn episcopaat 
nam een aanvang na het jaar 800. Omstreeks 813 ontdekte men onder 
dicht struikgewas een domuncula, een klein grafgebouwtje met daarin drie 
sarcofagen. Zonder aarzelen identificeerde de bisschop de stoffelijke resten 
als die van Jakobus en zijn twee discipelen Atanasius en Teodorus (afb. 1). 
Op dit ogenblik was Theodomirus bisschop van Iria Flavia. Eerst in 1094 
verplaatste men de bisschopszetel naar Compostela. Tijdens de opgravings-

Afb. 1 – Theodomirus identificeert de stoffelijke resten van Sint-Jakob en zijn discipelen. 
Santiago de Compostela, archief van de kathedraal, Tumbo A, folio 1 verso. 1129-1133.
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campagne van 1954-1060 in de kathedraal aldaar vond men de deksteen van 
de sarcofaag van Theodomirus. Hij was gestorven op 20 oktober 847 en 
was dicht bij de apostel begraven.1 Thans is deze grafsteen opgesteld in de 
kooromgang van de kathedraal (afb. 2).
De uren, genoemd in het verhaal zijn 5.00 uur (het eerste uur) en 8.00 uur 

1 José GUERRA CAMPOS, Exploraciones arqueologicas en torno al sepulcro del 
apostol Santiago, Santiago de Compostela, 1982, p. 447-450.

Afb. 2 – Grafschrift op het deksel van de sarcofaag van Theodomirus.

Afb. 3 – Karel de Grote spreekt met Sint-Gilles. Mis van Sint-Gilles., Schrijn 
van Karel de Grote, dakreliëf. Verguld zilver. Aken, tussen 1165 en 1215. Aken, 
Dom.
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(het derde uur) in de mor-
gen. Dat de “zalige en ge-
leerde priester Beda” het ver-
haal over de Italiaanse man 
zou opgetekend hebben is 
een anachronisme. Het is de 
reeds bekende Vincentius van 
Beauvais die Beda Venerabilis, 
overleden in 735, als bron van 
zijn eigen relaas aanwijst.
Hoewel de inhoud van derge-
lijk mirakel thans wat vreemd 
aandoet blijkt het toch een 
zekere populariteit te hebben 
genoten. Het is in talrijke mi-
rakelboeken uit latere eeuwen 
opgenomen en leeft zelfs nog 
door in de hedendaagse tijd.2

er valt eChter nog Meer 
te vertellen. 

Dit tweede mirakel uit de 
Codex Calixtinus roept sterke 
associaties op met het ver-
haal over “de zonde van Karel 
de Grote”. De keizer († 814) 
had een zeer zware zonde be-
dreven en durfde die niet te 
biechten. Gekweld door wroe-
ging nodigde hij Sint-Gilles uit 
aan zijn hof, sprak met de heilige man over zijn geweten en smeekte om zijn 
gebed.Toen Sint-Gilles de mis opdroeg, waarin hij onophoudelijk bad voor 
de vorst, kwam een engel aangevlogen met een brief waarop de zonde was 
geschreven alsook de verzekering van de vergiffenis (afb.3 en/of 4). Wat nu 
Karel de Grote betreft: hij kan onmogelijk Sint-Gilles hebben ontmoet daar 
deze omstreeks 720 gestorven was. In beide gevallen, bij Theodomirus en 
bij Sint-Gilles, wordt de zondeschuld echter op miraculeuze wijze vergeven.
In de hagiografie zijn meerdere gelijkaardige mirakelen bekend met als va-
riant dat in sommige gevallen de zondaar zijn biecht spreekt en in andere 
gevallen dit niet doet. In hoeverre de verhalen, die vanaf de 9de eeuw in 

2 Juan ATIENZA, Leyendas del camino de Santiago a través de sus ritos, mitos y 
leyendas, Madrid (2de uitg., 2004, p. 243-244.

Afb. 4. – Mis van Sint-Gilles.  Meester van Sint-Gilles, circa 
1500. Paneel, 62x 46 cm. Londen, National Gallery.
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omloop kwamen, elkaar hebben beïnvloed moet hier buiten beschouwing 
blijven. In de Legenda aurea door de dominicaan Jacobus van Voragine 
(†1298) in 1263-1267 samengesteld is het verhaal van Sint-Gilles en Karel de 
Grote opgenomen. Het besluit met de woorden: “Iedereen die Sint-Gilles 
aanroept bekomt vergiffenis van zijn zonden, op voorwaarde dat hij niet 
meer in de boosheid zal vervallen”. Hebben we niet ongeveer dezelfde tekst 
gelezen bij het mirakel van Sint-Jakob?
Rest nog de vraag welke zonde Karel de Grote wel bedreven had. Het is 
Wetti (†824), een monnik van de abdij van Reichenau die in zijn werk Visio 
Wettini (Het visioen van Wetti) de keizer ziet die in het hiernamaals wordt 
gemarteld omdat hij had toegegeven aan de “bekoringen van het vlees”. Meer 
uitleg wordt niet gegeven. In latere kronieken  kan men lezen dat de vorst 
een incestueuze verhouding had met zijn zus Gisela. Uit die relatie werd 
Roeland geboren! Deze pikante details lijken voornamelijk geschreven te zijn 
om aan de nieuwsgierigheid van de lezers te voldoen. Historische bewijzen 
voor die amoureuze avontuurtjes van Karel de Grote ontbreken.3 De engel 
die de brief met de verlossende boodschap aan Sint-Gilles kwam brengen 
heeft wel de beeldende kunstenaars geïnspireerd.

Mireille Madou

3 Een uitstekend overzicht over deze problematiek biedt Baudouin de GAIF-
FIER, “La légende de Charlemagne. Le péché de l’empereur et son pardon.” In  
Receuil de travaux offerts à M. Clovis Brunel, Parijs 1955, p. 490-503.
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Het Spaans-Franse grensgebied vraagt stevige inspanningen van 
de wandelaar. Wat kost het namelijk veel energie om de grote ste-
den als San Sebastian, Biarritz, Anglet en Bayonne door te komen. 
Je vindt in de stad nooit eens even je gewone loopritme. Maar heb 
je ze eenmaal achter je, dan ligt daar het enorme groene gebied 
van Les Landes met zijn eindeloze bossen en grote meren op je te 
wachten. De wandelaar heeft ruim tweehonderd kilometer groen 
voor zich.
Aanvankelijk is dat groen heel gevarieerd omdat het uit gemengd 
bos bestaat. Zorgwekkend is wel dat iemand die niet goed kon 
nadenken ooit ergens een bosje bamboe heeft geplant. Die kreeg 
het daar zo naar zijn zin dat inmiddels vele, vele hectaren bos vol-
ledig overwoekerd zijn door deze exoot. Een ramp! Bamboe hoort 
hier niet. Wat hier wel hoort, dat zijn de kurkeiken. De stammen 
hebben een prachtige structuur, zolang er niet een centimeters dikke 
laag afgeschild is om kurk te winnen. (Tek. 1)

tweevoudig ruisen

Het bosgebied van Les Landes heeft een oppervlakte van 
meer dan 900.000 hectaren en is daarmee het grootste aan-
eengesloten bos van westelijk Europa. Dichtbij de zee ligt er 
van zuid naar noord een reeks van meren. Die geven je tocht 
noordwaarts een welkome afwisseling. Na uren beslotenheid 
van het bos, vormt de openheid boven zo’n meer een ware 
verademing. 
De wandelaar kan gebruik maken van een fietspad dat juist 
achter de duinen noordwaarts loopt. Het is verhard, zodat 
je niet de hele dag door het losse zand hoeft te zwoegen. Je 
ontmoet er met grote regelmaat vakantiegangers, waarvan er 
veel graag een praatje maken. Op de stille momenten geniet 
je van een tweevoudig ruisen: je hoort steeds de branding en 
boven je hoofd speelt de wind door de hoge kruinen van de 
zeedennen. De duinen trekken ook je aandacht. In de omgeving 
van Biscarosse zijn dat wel zulke enorme hopen zand! Hier liggen de hoogste 
duinen van heel de Atlantische kust, zegt men. (Tek. 2)  

EEN JAKOBSWEG VOL 
NATUUR (5 EN SLOT)
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Meedeinen

Op een bepaald moment loop je in de omgeving van Hourtin. Daar lijkt 
het alsmaar hoog opgaande bos te wijken. Ik zie grote vlakten waar het bos 
verdwenen is. Op enkele plaatsen werd nieuw bos aangeplant. Hier hebben 
de decemberstormen van 1999 huisgehouden. Het heeft jaren geduurd voor-
aleer al het omgewaaide hout opgeruimd kon worden. Vele hectaren zien er 
ook nu nog troosteloos uit. Het herstel is echter in volle gang. Men richt de 
nieuwe aanplanting nu ook meer ecologisch verantwoord in. Naderen we de 
Medocstreek, dan maken de bossen hier en daar plaats voor wijngaarden. 
Even noordwestelijk van Bordeaux kan de wandelaar die de kust blijft vol-
gen, de Gironde oversteken met een pont. Wat heeft die rivier een wijde 
monding. Het is heerlijk om een half uurtje te mogen meedeinen op de 
golven. Na de oversteek stap je de Charente-Maritime binnen. Die streek is 
totaal anders dan Les Landes. Ze zijn beide van oorsprong laag, moerassig 
en plat. Terwijl Les Landes geheel bebost werd, is de Charente ingericht voor 
landbouwdoeleinden. Velden met graan, maïs en zonnebloemen geven het 
landschap een grote weidsheid.

hollandse polder?

Op weg naar La Rochelle kan ik weer gebruik maken van een fietspad. Het 
brengt me opnieuw dicht bij de kust. Ik geniet van de uitzichten en van de 
frisse zeewind. Voorbij La Rochelle loop ik door vlak land zover ik maar 
kijken kan. Is dit Frankrijk? Het lijkt wel een Hollandse polder. Er ligt een 
uitgebreid systeem van sloten, grachten, tochten en vaarten, compleet met 
kleine stuwen en doorlaten. Er lopen zwartbonte koeien in de weiden en van 
tijd tot tijd zwalken er groepen kieviten rond. (Tek. 3)

Wat meer noordelijk en een stukje van de zee 
af, trek ik door de Vendée. Naast mooie bos-
sen tref je hier ook uitgestrekte wijngaarden 
aan. Van de druiven die hier groeien wordt 
de Muscadetwijn gemaakt. Weer wat verder 
is er geen wijnstok meer te zien. Nu liggen er 
weer akkers waarop het graan rijpt. Ook loopt 
er vee in de zomerdorre weiden en het land is 
dooraderd met houtwallen, boomgroepen en 
stukjes bos. In de wegbermen wemelt het van 
de vlinders. Vooral de beervlinders trekken 
mijn aandacht door hun mooie kleuren en 
hun enorme aantallen.
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speCiale sfeer

Bij Ancenis steek ik de Loire over. 
Wat een prachtige natuurlijke rivier 
is dat. Binnen nauwelijks zichtbare 
perken gaat zij – ja, het is een zij, 
men noemt haar immers de koningin 
van de Franse rivieren – haar eigen 
gang. Zo’n rivier leeft!  De tocht gaat 
voort. We verlaten Chateaubrillant  
en zijn dus ter hoogte van Bretagne 
aangekomen. Eerst gaat de route 
weer door gevarieerd agrarisch land-
schap en dan volgt het uitgestrekte 
bos van Guerche-de-Bretagne. Mooi 
en rustig is het hier. In deze periode 
vallen de vogels bijna allemaal stil. Ik 
mis hun zang. Het Normandische land rond Sourdeval ligt in de mist tij-
dens mijn doortocht in de vroege morgen. Dat geeft dit toch al bijzondere 
bocagelandschap een heel speciale sfeer. Eigen aan Normandië zijn ook de 
uitgestrekte appelboomgaarden. Ze weten hier van hun oogst heerlijke cider 
(appelwijn) te maken. (Tek. 4)

vlaaMse sfeer

Een heel lange weg door het bos van Brotonne is mijn aanloop naar de 
Seine. Vanaf de indrukwekkend hoge brug kijk ik naar het diep onder mij 
stromende water. Het legde de lange weg vanuit oostelijk Frankrijk - waar 
ik maanden geleden liep - en het kwam via Parijs naar hier om straks in de 
zee op te gaan. Wat een gevoel van rust geeft dat traag voortglijdende water. 
Niets moet en tijd speelt geen rol. Daar 
voel ik me wel goed bij!
Frans-Vlaanderen is volkomen vlak en 
ligt vol kanalen. Het lijkt echt op pol-
derland. Langs de oevers van sloten en 
vaarten groeien riet en wilgenstruweel. 
Er wordt veel aan tuinbouw gedaan en 
ik zie er ook veehouderijen. Een aan-
tal plaatsnamen verraadt dat hier nog 
steeds een Vlaamse sfeer hangt. Via 
Bergues kom ik langs Duinkerken op 
het strand terecht. Rakelings langs de 
vloedlijn loop ik naar De Panne, voluit 
genietend van wind, golven en spe-
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lende meeuwen. (Tek. 5)

Bekend terrein

De tocht voert me langs 
Veurne en Diksmuide 
naar Tielt. Een groot deel 
van de dag stormt het on-
genadig en vallen er zware 
plensbuien.Geruime tijd 
bleef het land polder-
achtig en vlak. Maar hier 
wordt het zacht glooiend. 
In plaats van kaarsrech-
te sloten, kabbelen hier 
kronkelende beekjes door 
ondiepe dalen. De boe-
ren verdienen de kost met 

het fokken van vleesvee. De 
kwaliteiten van de enorme stieren worden op grote panelen aangeprezen. 
De landschappen van de Leiestreek hebben niet voor niets veel kunstenaars 
getrokken. Ze zijn schilderachtig mooi, of zoals Van de Woestijne het ooit 
uitdrukte:”…van een zeldzame weelde”. Via Gent en de Sinjorenstad bereik 
ik tenslotte de Antwerpse Kempen en kom dan langs kleinere wegen op be-
kend terrein. Eenmaal bij de Noordermark aangekomen, passeer ik een klein 
bruggetje en betreed daarmee na vijf maanden en een week weer Baarlese 
grond. Het riet wuift en de hoge populieren zingen zacht! (Tek. 6)

Wat hebben al die totaal verschillende landschappen, de ontelbare bloemen, 
de uitbundigheid van de vogels…, wat heeft die rijke natuur mij goed gedaan! 
Ik hoop, beste lezer, dat ik er jou een klein beetje van heb kunnen meegeven.

Antoon van Tuijl
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Bergen-op-Zoom is op 27 oktober 1944 door het Canadese leger bevrijd en 
nog ieder jaar wordt dit feit herdacht, in aanwezigheid van oudstrijders uit 
Canada. Wel ieder jaar minder. Op 27 oktober 2007 kwam ik door toeval 
met een van de oudstrijders in gesprek en tot mijn verbazing, verwondering 
en verrassing zag ik de ons bekende jakobsschelp op zijn embleem. Hijzelf 
kon me geen antwoord geven op de vraag waarom er een schelp op zijn em-
bleem was afgebeeld. Het intrigeerde mij mateloos, 
want Canada ligt toch wel buiten de invloedssfeer 
van Sint-Jacobus. Er brak voor mij een tijd aan van 
vragen, zoeken, lezen en schrijven om inlichtingen 
totdat ik het antwoord had gevonden.
De naamswijziging van twee Canadese regimenten 
infanterie direct na de Eerste Wereldoorlog (Canada 
heeft als lid van het Britse Gemenebest deelgenomen 
aan beide wereldoorlogen) maakte het noodzakelijk 
om een ontwerp te maken voor een embleem van 
het nieuw te vormen regiment. Het baretembleem 
dat in 1927 door het Lincoln and Welland- regiment 
werd aanvaard (in brons voor officieren en in koper 
voor de manschappen) bestaat uit twee twijgjes van 
ieder vier esdoornblaadjes (mapleleaf, het embleem 
van Canada), ontsproten uit een balk die de kroon 
van het Britse keizerrijk ondersteunt. In het midden 
van het embleem de schelp.
Het kraagembleem bestaat uit een dubbele cirkel 
waarin de naam van het regiment Lincoln and Welland met in het mid-
den eveneens de schelp en de Britse keizerskroon erboven (zie afbeelding). 
Beneden aan de cirkel is een lint met een gesp en daarin het motto van het 
regiment: non nobis, sed patriae (niet voor ons maar voor het vaderland). 
Deze spreuk is een bewerking van de tekst van het familiewapen van luite-
nant gouverneur-generaal Sir John Graves Simcoe: non sibi, sed patriae (niet 
voor zichzelf, maar voor het vaderland), die uiteindelijk teruggaat op vers 1 
van psalm 115 (113b), dat tevens het motto is van de Orde van de Tempeliers: 
non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam (niet aan ons Heer, 
niet aan ons, maar aan uw naam de glorie).

JAKOBSSCHELP 
IN CANADA
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De schelp is afgeleid van het familiewapen van generaal-majoor Sir 
Isaac Brock, die het heeft afgeleid van het stadswapen van Reading, 
Berkshire, waar het 49th Foot haar hoofdkwartier heeft gehad in de Eerste 
Wereldoorlog. Maar mede omdat de schelp een embleem was voor soldaten 
die zich in verre landen verdienstelijk hadden gemaakt (Daarom kwam de 
schelp ook veelvuldig voor op het schild van adellijke families ten tijde van 
de Kruistochten). Daarbij is de schelp een uiting van trouw. Daarom is de 
schelp wereldwijd een van de meest gebruikte heraldische symbolen.
De stad Reading heeft haar wapen afgeleid van het wapen van een plaatse-
lijk klooster. In hoeverre het feit dat in Reading een hand van Jacobus als 
relikwie bewaard wordt, meegespeeld heeft, weet ik niet. Naar aanleiding 
van dat wapen schrijft de Canadese majoor R.L. Rogers: ‘The palmer’s shell 
being the symbol of those who had made a pilgrimage to Jerusalem ‘de pel-
grimsschelp is het symbool van diegene die een pelgrimage heeft gemaakt 
naar Jeruzalem). En dat laatste, zo weten wij maar al te goed, is foutief, want 
de Jeruzalemganger had als symbool de palmtak, terwijl de Santiagoganger 
een schelp draagt. Toch mogen we de Canadezen in de twintiger jaren van 
de vorige eeuw het niet kwalijk nemen dat zij dat onderscheid niet wisten.

Hub. H. Mooren
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Als je vanuit Brussel via de snelweg naar Parijs 
rijdt, zit je net over de Franse grens al snel in 
Valenciennes, Valencijn in het Nederlands. Deze 
stad ligt in de thans sterk geïndustrialiseerde val-
lei van de Schelde. In de 7e en 8e eeuw was ze een 
portus, een aanlegplaats. Ze heeft de naam ook een 
kunstcentrum te zijn. Niet zo verwonderlijk. De 
schilders Watteau, Pater en Carpeaux werden er 
geboren. Het stedelijk museum bevat naast werken 
van eigen grootmeesters, zoals Watteau, Carpeaux, 
Pater, een groot aantal werken van Vlaamse schil-
ders en bezit een ganse zaal gevuld met werken 
van Rubens. Een bezoek aan haar stedelijk museum 
is meer dan de moeite waard. De stad verdient de 
naam: Athene van het Noorden. Het is de stad die 
ook haar naam aan gekloste kant gaf, kant op een 
ondergrond van ronde of vierkante mazen. De kant-
klosateliers bloeiden er vooral onder Lodewijk XIV 
en kenden hun hoogtepunt tussen 1725 en 1780. Ze 
telden toen zo’n 4 000 kantklossers. Deze valencien-
neskant was erg duur maar daarom niet minder in trek. Thans is er geen 
kantnijverheid meer maar is Valenciennes een belangrijk industriecentrum 
en bovendien in september een pelgrimsoord waarvan een merkwaardige 
legende de oorsprong is. Nog steeds komen op de tweede zondag van sep-
tember pelgrims van heinde en verre.

le saint-Cordon de valenCiennes

Valenciennes is nu een van de belangrijkste steden in het bisdom Cambrai 
(Kamerijk). Onze-Lieve-Vrouw wordt er als ‘Notre-Dame du Saint-Cordon’ 
(Onze-Lieve-Vrouw van de heilige Gordel) vereerd. Volgens de legende 
woedde er in 1008 de pest, de beruchte infectieziekte die door de pestbacil 
wordt veroorzaakt. In de Franse tekst staat ‘pestilence’ wat eigenlijk elke 
vorm van besmettelijke ziekte kan betekenen. De pest wordt ook de grote 
sterfte of de zwarte dood genoemd. De pestbacil, pasturella pestis, leeft 
in de maag van de vlo en in de bloedsomloop van de rat. Vooral de rat-

Valenciennes

De pest van 1515 in Valenciennes
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tenvlo brengt brengt deze bacil op de mens over. De pest werd reeds in het 
oude testament als een straf van God beschouwd. In Valenciennes telden 
kroniekschrijvers in die dagen meer dan 8 000 doden. Maar toen bad een 
vrome kluizenaar, Bertholin, die in de buurt van een kapel woonde, voor 
Valenciennes en haar bewoners tot  Onze-Lieve-Vrouw. Ze antwoordde hem 
dat de bevolking op 8 september moest vasten en bidden als boete, dat ze ‘s 
nachts een wonder zouden zien. De bevolking gaf gevolg aan deze oproep 
van Marie die ze via kluizenaar Bertholin ontving en was, zoals voorspeld, 
getuige van een bovennatuurlijk gebeuren. Inderdaad, plots zagen allen 
die nacht een helder licht verschijnen en temidden van dat licht stond een 
koningin, Maria, omringd door een menigte engelen. Ze liet door één van 
de engelen een rode gordel rondom de stad aanbrengen en binnen dat afge-
bakend terrein verdween de pest. Ze had kluizenaar Bertholin ook gevraagd 
om jaarlijks een processie op haar geboortedag, 8 september, te organiseren 
en die processie zou rond de stad trekken, dus het tracé van deze gordel 
volgen. Als geboortedatum van Maria werd 8 september waarschijnlijk in de 
6e eeuw in Jeruzalem vooropgesteld. Een eeuw later werd deze datum ook in 
Rome als geboortedatum van Maria aangenomen. Bovendien begon volgens 
de oudst bewaarde stadsregisters (1347) van Valenciennes, het nieuwe jaar 
toen op 8 september. 

Het mirakel van het jaar 1008
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De historici, Henri d’Oultreman en Simon Le Boucq, brengen in de 17e eeuw 
een ongeveer gelijkaardig verhaal over het wonder dat aan de pestepidemie 
een einde maakte. Henri d’Oultreman schrijft dat Onze- Lieve-Vrouw, 
omringd door een hele hofhouding bestaande uit engelen en gelukzaligen, 
de stad niet met ‘un cordon’ maar met ‘un certain filet’ omgordde. Ze be-
schrijven in hun tekst hoe Onze Lieve Vrouw aan een engel uit haar gevolg 
een teken gaf, daarop nam deze een uiteinde van de ‘filet’ en grensde met 
deze ‘filet’ vliegensvlug, zoals je dat van engelen verwacht, Valenciennes af 
en verbond daarna  de twee uiteinden met elkaar. Ook zij beschrijven dat 
de verschijning toen verdween en dat eveneens de pest uit de afgebakende 
enclave verdween. Uiteraard werd deze gordel een heel bijzondere reliek. 
Eerst werd hij in een schrijn in een eenvoudige kapel ondergebracht en 
daarna, in 1086, in de prachtige Notre-Dame la Grande. Dit reliekschrijn 
werd tweemaal per jaar in processie getoond. Die processies trokken op 
Sacramentsdag en natuurlijk op 8 september uit. Ze volgden daarbij telkens 
de omtrek van Valenciennes, 18 km, net zoals eenmaal de gordel de stad 
omspande. Bij zulke waardevolle relikwie hoorde een erewacht, een broe-
derschap van notabelen, Royés genoemd naar hun gestreepte kleding en 
deze broederschap bestaat nog altijd. 

Kardinaal Fénelon of mgr. François de Salignac de la Mothe-Fénelon, werd in 
1695 aartsbisschop van Cambrai en hij was erg onder de indruk van het feest 
dat op 8 september in Valenciennes plaatsvond. Hij beschreef in het Latijn 
het hele gebeuren voor de hertog van Boergondië, kleinzoon van Lodewijk 
XIV over wie hij tot leermeester was aangesteld. De kardinaal drukte zijn 
bewondering uit over de grote devotie van de zingende deelnemers aan de 
processie maar het verwonderde hem dat een processie de deelnemers zo 
dorstig en hongerig maakt. Gelukkig kon hij eraan toevoegen: la piété n’a 
pas faibli devant la consommation de vin. Hij beschrijft dan ook hoe er (ge-
lukkig) na de processie overvloedig werd gegeten en feest gevierd. Fénelon 
vermeldt verder in zijn beschrijving dat er veel werd gezongen. Over de 
kwaliteit van het gekweelde zwijgt hij diplomatisch in alle talen.

la fierte

Het schrijn met ‘le Saint-Cordon’, werd ‘la Fierte’ genoemd. Maar in de 16e 
eeuw ontsnapte ook Valenciennes niet aan de nieuwe stromingen, zoals de 
leer van Luther en Calvijn; en de stad telde weldra een gemeenschap van 
protestanten binnen haar muren. Deze gemeenschap hield regelmatig reli-
gieuze bijeenkomsten in de buurt van de stad en kreeg tijdens die  bijeen-
komsten vaak het bezoek van de beroemde en welbespraakte dominee uit 
Mons, Guy de Bray. De aanhangers van de nieuwe godsdienst waren niet in 
hun nopjes met de populaire mariale devotie zoals de processie van ‘le Saint-
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Cordon’. In augustus 1566 had ook Valenciennes met een beeldenstorm af te 
rekenen en de aangerichte schade was onschatbaar. Door het grote succes 
van de nieuwe leerstellingen leek het alsof deze stad een nieuw Genève werd. 
Het gezag van Margaretha van Parma was volledig verdwenen ten voordele 
van de nieuwe godsdienst. Maar gelukkig kon de zo waardevolle reliek voor 
de vernielzucht der geuzen worden behoed. 

De Franse revolutie bracht opnieuw onheil over de cultus van ‘le Saint-
Cordon’. De Assemblée Nationale wilde een volledige controle over de kerk 
en een clerus die alleen uit beëdigde priesters bestond. Het was in 1792 
in Valenciennes met clerus en kerken maar triest gesteld. Alleen de kerk 
Notre-Dame la Grande was onbeschadigd gebleven. De reliek werd aan de 
magistraat van Valenciennes toevertrouwd. Daar, zo dacht men, is ze zeker 
veilig. Maar helaas! Ondanks deze voorzorg verdween de reliek in 1794 en 
het schrijn werd in datzelfde jaar vermoedelijk gesmolten.Tijdens recente 
opgravingen in het centrum van de stad werd gehoopt de reliek terug te vin-
den. Vergeefs. Maar met of zonder de reliek, de inwoners van Valenciennes 
bleven trouw aan Notre-Dame du Saint-Cordon. Ter vervanging van ‘le 
Saint-Cordon’, beeldhouwde beeldhouwer Pierre-Joseph Gillet, Maria in 
hout zodra de katholieke godsdienst opnieuw vrij kon worden beleden. Een 
leerling van Watteau, de schilder Macaré, zorgde voor de decoratie.Het 
beeld stelt Maria voor omringd door engelen en ze houdt de rode ‘cordon’ in 
haar handen. In haar linkerhand heeft ze bovendien een scepter en op haar 
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hoofd een kroon. Aan haar voeten zit de eerder kleine monnik Bertholin, 
herkenbaar aan zijn kastanjebruine pij, 

voor- en tegenspoed

De Franse revolutie en de daaraan verbonden vervolging van priesters en 
religieuzen stopten de cultus van de ‘Saint-Cordon’ . Ook de kerk waar 
de reliek werd bewaard, werd een tempel van de rede. Maar, toen het tij 
keerde, hervatte de processie. De Frans-Duitse oorlog stopte evenmin in 
Valenciennes de cultus. In 1905 werd in Frankrijk de scheiding van kerk 
en staat een feit. Nochtans belette dat de meeste  verantwoordelijken in de 
stad niet om de bewoners ertoe aan te zetten, aan de belofte uit 1008 trouw 
te blijven. 
Een zware beproeving was uiteraard de Eerste Wereldoorlog. In 1915 lag in 
Guéret, de hoofdstad van het Département de la Creuse, een contingent 
soldaten uit Valenciennes en omgeving. Deze soldaten betreurden het dat 
ze niet het feest van Le Saint-Cordon  konden vieren. In een kleine brochure 
van 32 pagina’s uit dat jaar, met als titel La fête de Notre-Dame du Saint-
Cordon 1915, stelt abbé Dujardin uit het naburige Bruay-sur-l’Escaut die als 
korporaal ook in Guéret verbleef, voor om omwille van onmogelijkheid in 
Valencienne aan de viering deel te nemen, daar, in Guéret dus, een noveen te 
houden. Sedertdien wordt de noveen na processie gehouden. En die traditie 
bestaat nog.

In 1925 werd het eventjes spannend. De stad kreeg in dat jaar een antikle-
rikale burgemeester. Deze burgervader dacht, eenmaal burgemeester, altijd 
burgemeester. Dat gedoe met die ‘Saint-Cordon’ kwam hem de strot uit en 
daarom trachtte hij de processie te verbieden. Maar de Raad van State gaf 
hem geen gelijk en verbrak zijn beslissing. De processie trok dus traditie-
getrouw uit en bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen was het gedaan 
met burgemeesteren en kon de beruchte burgervader zijn sjerp aan een 
opvolger overdragen.

1000 jaar na het wonderlijke verdwijnen van de pestepidemie, in september 
2008 dus, is de viering van het millennium ingezet en het werd een jaar van 
vieringen met als hoogtepunten 15 augustus en natuurlijk de tweede zondag 
van september. Talrijker dan ooit waren de pelgrims.

Bronnen
Barbara Tuchman, De waanzinnige veertiende eeuw. Amsterdam, 
Arbeiderspers, 2001.
Dominique Foyer, Le Saint-Cordon de Valenciennes. 1000 ans d’un miracle. 
Bryères-le-Châtel, Nouvelle Cité, 2008.
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Dertig kilometer voorbij León en zeventien kilometer vóór Astorga ligt het 
plaatsje Hospital de Órbigo, voor elke pelgrim die niet met de bus onderweg 
was, is dat een begrip. De zeer lange en oude brug over de Río Órbigo is één 
van de merkwaardigste bouwwerken langs de Camino. Ze overspant niet 
alleen de rivier maar ook het hele overstromingsgebied. Het kunstwerk is 
dan ook bijna driehonderd meter lang en dateert van de Romeinse tijd, tij-

dens de middeleeuwen werd de brug nog 
een stuk langer gemaakt. In de loop der 
tijden kwamen hier enkele miljoenen 
pelgrims voorbij maar evengoed solda-
ten, boeren, schapen, rovers, kooplui, 
heiligen, ridders, revolutionairen en de 
laatste vijfentwintig jaar ook veel fiet-
sers. Voor gemotoriseerd verkeer is de 
brug gelukkig niet geschikt.
Hospital de Órbigo werd gesticht in 
de 12de eeuw door de ridders van 
de orde van Malta, een tak van de 
Johannieterorde. Ze bouwden een kerk 
en richtten er een hospitaal op om pel-
grims en ander goed volk te verzorgen, 
ze zouden dat zeven eeuwen lang vol-
houden. Het bekende Maltezer kruis 

staat daarom in het wapenschild van de gemeente en is in het dorp op vele 
plaatsen terug te vinden. Zoals op de mooie binnenplaats van de Albergue 
Parroquial de Peregrinos.
Mijn vrouw Lena en ik waren dit jaar hier voor de vierde maal hospitalero en 
eens te meer was het een bijzondere ervaring. Het gebouw is meer dan 200 
jaar oud en grotendeels opgetrokken uit hout en leem, maar wat een sfeer en 
charme dat het uitstraalt! Binnenin is er een mooie patio met veel bloemen, 
een oude waterput en een metershoge muurschildering van een pelgrim in 
een adembenemend berglandschap. In de grote tuin staan rustbanken en 
helemaal achteraan bevindt zich een boomgaard waarvan de rijpe vruchten 
aan de pelgrims worden uitgedeeld. Het gebeurt regelmatig dat er in de 
loop van de dag een buslading toeristen binnenkomt om deze pittoreske 

Herinneringen van 
een hospitalero
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pelgrimsherberg te bezoeken en te fotograferen. Er zijn 7 slaapkamers van 
6 à 14 bedden, in totaal kunnen er 70 personen overnachten. In september 
hadden we gemiddeld 60 gasten per dag. Een overnachting kost slechts 5 
euro en de klanten hebben er beschikking over 5 douches, 4 WC’s, 3 lavabo’s 
en 2 wasbakken om de klederen te wassen. Tevens beschikken we er over 
een kleine maar goed uitgeruste keuken.Het internet wordt tegenwoordig 
veelvuldig gebruikt.
Misschien moet je wel een beetje gek zijn of door de pelgrimsmicrobe 
zwaar aangetast om dit onbetaalde vrijwilligerswerk elk jaar voor enkele 
weken te komen doen. Het zijn er lange werkdagen en van weekenddienst 
is geen sprake. Bovendien mag je bij het poetsen niet terugschrikken voor 
wat viezigheid. 
‘s Ochtends staan we rond 7 uur op, drinken vlug een kop koffie en gaan 
aan de slag. Maar eerst de klanten be-
groeten: ¡ Buenos días! ¿ Bien dormido? 
Goede morgen! Bonjour, ça va ? Geht’s 
schon besser mit dem Knie ? Have a nice 
day ! enz.

Rond dat vroege uur zijn er al veel pel-
grims vertrokken of maken aanstalten 
om dat te doen. Hier en daar is er nog 
wel eentje die met veel gezucht en ge-
kreun uit bed komt. Meestal is rond 8 
uur vrijwel iedereen de deur uit. Dan 
beginnen voor ons de grote manœuvers: 
bedden afborstelen, slaapzalen vegen, 
douches en WC’s proper maken en ont-
smetten, de keuken uitmesten… Lena is 
verantwoordelijk voor de “droge dienst”, 
ik daarentegen ben hoofd van de afdeling “natte dienst” en moet ook de 
vuilnisbakken leeg maken. Elke dag kieper ik vier grote zakken met afval in 
de container aan de overkant van de straat. Na enkele dagen word je echt 
bedreven in het uitvoeren van je taak en schiet het werk veel beter op. Toch 
duurt het tot ongeveer elf uur voor we ons kunnen verfrissen, dan gaan 
we in het dorp een kop koffie drinken en een heerlijk verse croissant eten. 
Tussen haakjes: wij vinden dat de koffie in Spanje veel meer smaak heeft dan 
bij ons. Daarna doen we nog enkele boodschappen, onze herberg is immers 
een grootverbruiker van toiletpapier en reinigingsproducten. Rond het mid-
daguur arriveren we terug aan de refugio en dan zitten de eerste pelgrims al 
te wachten: ”Of er nog plaats is?” “Momentje, zal even gaan kijken!”
Veel pelgrims vertrekken zó vroeg zodat ze nog enkele uren in het donker 
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moeten lopen. Dat doen ze, zo beweren ze toch, om de hitte van de dag te 
vermijden en om er zeker van te zijn dat ze een bed zullen vinden. Meer 
ervaren lopers vinden dat maar niets: “Zó gek krijgen ze me niet! Ik vertrek 
nooit voor acht uur.”
“In het donker lopen en zeker in berggebieden is ronduit gevaarlijk. Daar 
zijn al veel ongelukken gebeurd!“ “Dat is voor amateurs, jongen! Daar doe 
ík niet aan mee !”

Tijdens de laatste twee weken van september dit jaar, kregen we een 
800-tal pelgrims van alle mogelijke nationaliteiten op bezoek. Circa 25% 
Spanjaarden, 25% Fransen, 25% Duitsers en de resterende 25% is ver-
deeld over de rest van de wereld: Europa, Canada (veel Quebecois), USA, 
Argentinië, Brazilië, Japan, Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Opvallend 
was dat we dit jaar meer Nederlands konden spreken met Zuid-Afrikanen 
dan met Vlamingen. De Lage Landen bij de zee waren niet echt goed ver-
tegenwoordigd: een tiental Nederlanders, zes Vlamingen, twee Franstalige 
Brusselaars en één Waal. Bijzonder leuk vonden we het bezoek  van twee 
fietspelgrims, Kris en Hugo, die we vier weken eerder hadden uitgewuifd aan 
de Jakobskerk in Kapellen. Ze waren zwaar onder de indruk van de Camino 
en raakten maar niet uitgepraat over die opmerkelijke ontmoetingen onder-
weg en die fantastische landschappen die ze doorreden hadden.

Het leven van een hospitalero is hard en slopend maar sommige ontmoe-
tingen zijn bijzonder aangenaam en van veel gasten krijg je waarderende 
en dankbare woorden. Het enthousiasme en de vrolijkheid die de meeste 
pelgrims uitstralen geven je de moed om gewoon verder te doen. Op de 
Camino moet ik de eerste zeurpiet nog tegen komen. En dan die onderlinge 
solidariteit! Waar vind je die nog? Wat zou het mooi zijn om in het dagelijkse 
leven wat meer pelgrims tegen te komen! 

Hostipal de Órbigo is een bijzonder gezellig dorp met vele vriendelijke in-
woners. Verschillende onder hen danken een groot deel van hun inkomen 
aan de pelgrimage. Café’s, restaurants, bakkers, slagers en kruideniers, ze 
doen allemaal hun voordeel aan de hongerige en dorstige pelgrim. Zo her-
inner ik me de lichte paniek die in juni 2008 uitbrak onder de plaatselijke 
neringdoeners. Op onverklaarbare wijze waren er, van de ene op de andere 
dag, veel minder pelgrims die de brug over kwamen. Slechts een goede 
helft van de vorige dagen!  De onrust groeide nog verder aan naarmate het 
aantal lopers en fietsers verder afnam. Maar toen de finale van het Europees 
kampioenschap voetbal afgelopen was en de pelgrims zich terug begonnen 
bezig te houden met hun “core business”, nam de gemoedsrust van de lokale 
middenstand zienderogen toe en was het probleem vlug van de baan. Ja, het 
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economisch effect van de Camino is niet te onderschatten. Zou daar al eens 
een studie over gemaakt zijn? 

Zoals gezegd, waren we hier voor de vierde keer hospitalero en daardoor 
kennen we al wat mensen in het dorp. In dit kleine paradijs, ver weg van 
de drukke autoweg, gaat het leven een stuk minder snel dan in onze con-
treien. Omdat er geen auto’s over de historische brug kunnen, is er ook geen 
doorgaand verkeer in het dorp. Hier kunnen de kinderen nog op de straat 
spelen en hebben de mensen nog steeds de tijd voor een babbel en om de 
passerende pelgrims vriendelijk te begroeten. De zondagsmis wordt er druk 
bijgewoond en de plaatselijke fiestas trekken massaal volk. Zoals met het 
feest van San Juan op 24 juni, dan staat het dorp drie dagen op zijn kop. Na 
de plechtige hoogmis en de jaarlijkse processie wordt een grote kermis en 
een feestmarkt geopend. Daarna trekt er een stoet door de straten en later 
op de dag krijgen alle aanwezigen op een reuzenpicknick gratis gestoofd 
lamsvlees te eten, de kinderen schuiven aan voor chocolademelk en de café-
terrassen puilen uit van het volk. ‘s Avonds wordt het enorme Sint-Jansvuur 
aangestoken. Van op de brug en de oevers van de Órbigo kunnen de toe-
schouwers genieten van het fantastische schouwspel. De brave pelgrim die 
dan vroeg wil gaan slapen heeft pech, want klokslag middernacht begint er 
nog een groot vuurwerk en op een pijltje en een knalletje meer of minder 
wordt hier niet gekeken!

’s Avonds noteerde ik steeds in mijn dagboek de belangrijkste gebeurtenis-
sen en ontmoetingen van de dag. Uiteraard in telegramstijl want veel tijd 
om uitgebreide verslagen neer te pennen had ik jammer genoeg niet. Wij 
zijn immers van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig. Een van de mooi-
ste en tevens prettigste herinnering van die twee weken vrijwilligerswerk 
in Hospital de Órbigo dit jaar, was het weerzien met Carlos, één van onze 
buren. Daarover kun je meer lezen in het verhaal “Dos amigos” verderop in 
dit nummer.

Dus beste pelgrim, als je ooit nog eens op weg bent op de Camino Francés 
en je komt in Hospital de Órbigo: blijf er overnachten en geniet van de 
charme van de Albergue Parroquial de Peregrinos en de gastvrijheid van dit 
fantastische pelgrimsdorp.

Daniel Dierickx
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In nummer 95 van De Pelgrim hebben Martin Kellens en ik de herkomst 
beschreven van de tekening die sinds het begin van ons tijdschrift op de 
voorkaft prijkt. Pater Mondelaers heeft vermoedelijk gedacht dat deze 
prent van de hand van Pieter Bruegel was. Ze maakt deel uit van een reeks 
van een tachtigtal prenten met boeren, kooplui, bedelaars en andere figu-
ren die natuurgetrouw worden afgebeeld en daarom tekeningen ‘naer het 
leven’ worden genoemd. Eind de jaren zestig van de vorige eeuw toonde 
wetenschappelijk onderzoek aan dat deze tekeningen niet van de hand van 
Bruegel waren maar van de relatief onbekende kunstenaar Roelandt Savery, 
die zeven jaar na de dood van de meester werd geboren en zijn modellen 
niet in Vlaanderen maar wel in Bohemen heeft gevonden.
We zijn dus een illusie armer. Maar als deze pelgrim niet van Bruegel is, 
loont het misschien toch de moeite om na gaan op welke andere plaatsen 
in het werk van de meester wel pelgrims voorkomen.

het gesChilderd werk

Daarbij moeten we onderscheid maken tussen zijn doeken en zijn teke-
ningen. Vandaag worden ongeveer vijfendertig doeken aan Pieter Bruegel 
toegeschreven. Geen enkele ervan heeft een of andere pelgrimage als thema. 
De ‘boerenbreugel’ is bij het brede publiek vooral bekend voor de weerga-
loze manier waarop hij mensen van allerlei slag wist uit te beelden, en dus 
is het logisch dat in massa van personages die zijn doeken bevolken, vaak 
ook pelgrims te vinden zijn. Dit is ondermeer het geval bij de Prediking van 
Johannes de Doper (1566) waar op de voorgrond een pelgrim in het gras 
neerzit en geboeid luistert. Hij zit met zijn rug gekeerd naar de toeschouwer, 
zoals alle andere figuren op de voorgrond. Hij is voorzien van de typische 
attributen en draagt op zijn hoed een groot aantal schelpen. 
Een bijzonder geval is de Parabel van de blinden, een van Bruegels laatste 
werken. Het thema van dit schilderij is zeer bekend: zes blinden leiden 
elkaar vooruit. De blinde die voorop loopt, valt en sleurt de anderen één 
voor één mee in zijn val. Wat opvalt is dat deze figuren de kledij dragen van 
pelgrims. Het thema van de blinde op tocht komt in de schilderkunst van de 
Nederlanden frequent voor. Vaak wordt de blinde vergezeld door een gids 
die optreedt als zijn leijtsman.  Dit thema is echter zo rijk dat het de moeite 
waard is er een afzonderlijke bijdrage aan te besteden en daarom ga ik er 
nu niet dieper op in.

Pelgrims in het werk 
van Pieter Bruegel
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de tekeningen

Over dus naar het getekend werk van Bruegel. Nog veel meer dan bij zijn 
schilderijen het geval is, werd in de loop der eeuwen onophoudelijk nieuw 
werk aan de meester toegeschreven, totdat doorgedreven onderzoek in de 
tweede helft van de vorige eeuw aan deze trend een einde maakte. Thans 
is het aantal tekeningen dat aan Bruegel kan worden toegeschreven, terug-
gebracht tot ongeveer zestig. Het grootste gedeelte van zijn tekenwerk is 
dus verloren. Sommigen nemen zelfs aan dat hetgeen bewaard is slechts 
één procent bedraagt. Toch wil dat niet zeggen dat we ons geen beeld kun-
nen vormen over de rest. Vele kunstenaars wedijverden immers om in de 
voetsporen van de grote meester te treden. Ze kopieerden zijn werk, vaak 
met kleine, subtiel aangebrachte wijzigingen, waaruit hun meesterschap 
moest blijken.
Een van de bewaarde tekeningen stelt een landschap voor met drie pelgrims. 
Daar ga ik zo dadelijk dieper op in. Eerst wil ik nog even vermelden dat er 
van Bruegel ook een tekening is bewaard met Sint-Jakob als onderwerp. De 
scène die voorgesteld wordt is de confrontatie tussen de apostel en de magiër 
Hermogenes. Onze patroon heeft de demonen die Hermogenes op hem had 
afgestuurd aan zich onderworpen. Zij brengen nu Hermogenes zelf naar 
hem toe die zich nadien ook zal bekeren. Bruegel laat zich hier duidelijk in-
spireren door Hieronymus Bosch, van wie trouwens een schilderij bewaard 
is met hetzelfde thema. Dat gebeurde wel vaker, waardoor Bruegel later ook 
de bijnaam kreeg van ‘Pier den Drol’. 

Pieter Bruegel, Landschap met drie pelgrims (ca. 1555-56)
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Bruegel wist dat dergelijke onderwerpen een breed publiek aanspraken 
en liet daarom veel van zijn tekeningen omzetten in etsen. Deze prenten 
werden dan gedrukt en verkocht en vormden een belangrijke bron van in-
komsten voor de schilder. Dat is ook het geval geweest met de tekening met 
Sint-Jakob. Er is trouwens nog een tweede ets bewaard met hetzelfde thema 
maar waarvan de originele tekening verloren is gegaan.

drie pelgriMs

De tekening met de drie pelgrims is opgezet als de voorstelling van een 
weids landschap, waardoor zich een rivier slingert. Drie personen dalen de 
heuvel af en stappen in de richting van een kasteel dat zich op een bergtop 
bevindt. Ze dragen een korte mantel en een pelgrimshoed, met in hun hand 
een lange staf. De tekening maakt deel uit van een reeks van twaalf die de 
Grote Landschappen wordt genoemd. Ze werden verspreid in de vorm van 
prenten, maar in slechts twee gevallen is ook de originele tekening bewaard 
gebleven. Dit is gelukkig ook met onze pelgrims gebeurd en het loont de 
moeite om na te gaan op welke plaatsen de ets van het origineel afwijkt. 
Misschien eerst even dit: het is duidelijk dat Bruegel zijn tekening van bij 
het begin heeft opgevat als een ontwerp van een ets. Typisch voor een ets 
is namelijk dat het eindresultaat het spiegelbeeld is van de originele plaat 
en daarom heeft Pieter ervoor gezorgd dat de drie pelgrims hun staf in de 
linkerhand dragen. 
Vergelijken we de ets met de originele tekening dan merken we een aantal 
subtiele toevoegingen op. Rond het hoofd van de figuur in het midden is een 
halo afgebeeld, waardoor het hele tafereel onmiddellijk een andere beteke-
nis krijgt: de drie pelgrims zijn nu twee apostelen geworden met Christus 
in hun midden en het kasteel op de berg is het dorp Emmaüs. Het tafereel 
heeft meteen een bijbelse dimensie gekregen, zoals trouwens ook blijkt uit 
de titel onderaan: Euntes in Emaüs. De toeschouwer is dus naar een voor-
stelling van de Emmaüsgangers aan het kijken. De spirituele dimensie van 
het landschap wordt verder versterkt door toevoeging van een zon aan het 
eind van de horizon en van twee schepen op de stroom.

de kunstenaar en de uitgever

Als vanzelf rijst de vraag of Bruegel met opzet een bijbels tafereel heeft wil-
len uitbeelden dan wel of zijn werkstuk deze betekenis pas gekregen heeft 
toen het in een ets werd omgezet. Dat een kunstenaar zijn tekeningen laat 
etsen om ze daarna in veelvoud als prent aan de man te brengen, was in de 
tijd van Bruegel een nieuw fenomeen. In feite is Bruegel de eerste kunste-
naar geweest die werk produceert voor een anonieme middenklasse en dus 
niet meer alleen voor begoede opdrachtgevers, zoals voor hem het geval is 
geweest. Dat kon alleen gebeuren in een milieu waarin niet alleen voldoende 
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geld aanwezig is, maar waar ook voldoende interesse voor kunst bestond. 
De Lage Landen waren in de Bourgondische tijd uitgegroeid tot een van de 
welvarendste streken van Europa. Er had zich in de steden een middenklasse 
ontwikkeld die rijk was geworden dank zij de bloeiende handel en nijverheid. 
Het dus is het niet verwonderlijk dat halverwege de zestiende eeuw in 
Antwerpen de uitgever  Hieronymus Cock naam maakt met het drukken van 
prenten. Pieter Bruegel is met Cock reeds zeer vroeg in contact gekomen, 
waarschijnlijk reeds voor zijn reis naar Rome. Misschien was het Cock die 
hem aanspoorde om na zijn terugkeer een reeks van landschappen te teke-
nen omdat hij wist dat er een publiek voor bestond. Ook het omgekeerde 
is mogelijk. In ieder geval ontwikkelde zich tussen beiden een hechte band 
waarbij ze elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo is het goed denkbaar dat de 
bijbelse interpretatie van onze drie pelgrims het werk geweest is van Cock 
en niet van Bruegel. De prent kreeg hierdoor een moraliserende betekenis. 
Misschien strookte dit met het gezindheid van de drukker. In ieder geval 
hoopte hij dat de prent door deze interpretatie beter zou verkopen.

Joannes en Lucas van Doetecum (naar P. Bruegel), Euntes in Emaus (ca. 1555-56)
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Bruegel als landsChapssChilder

Het ‘landschap met drie pelgrims’ maakt, zoals reeds gezegd, deel uit van 
een reeks van twaalf etsen, alle uitgegeven door Hieronymus Cock, die de 
Grote Landschappen worden genoemd. Om ons een idee te kunnen vor-
men van originaliteit van deze serie beschikken we in het geval van de Drie 
Pelgrims ook over de originele tekening. Wanneer we die bekijken valt ons 
meteen op hoe weids het panorama hier is dat Bruegel ons toont. Tegelijk 
duiken allerlei details op die met de grootste zorg worden weergegeven. 
Bruegel maakte deze tekeningen kort na zijn studiereis naar Italië en het is 
duidelijk dat op hij dat ogenblik al een meester was in zijn vak. Hij had in 
Vlaanderen zeer bekwame leermeesters gehad en zijn vakkennis in Italië 
verder aangescherpt. 
De Grote Landschappen zijn echter veel meer dan het werk van een bij-
zonder getalenteerd kunstenaar die de juiste opleiding heeft gekregen. Met 
deze tekeningen zet Bruegel ook een nieuwe stap in de West-Europese 
schilderkunst. Dat komt omdat zijn tekeningen het resultaat zijn van een 
nieuwe manier van kijken naar de buitenwereld, een manier die zich in de 
16e eeuw volop zal ontwikkelen en zal leiden tot een nieuw genre, met name 
de landschapsschilderkunst. 
Bruegel is vanzelfsprekend niet de eerste kunstenaar die landschappen heeft 
uitgebeeld. Ze verschijnen bijvoorbeeld al op de achtergrond op doeken uit 
de Italiaanse renaissance. Dichter bij ons hadden ook Dürer en Altdorfer 
landschappen getekend. Maar het ging daarbij nooit om een panorama zoals 
Bruegel dat brengt. Wat we bij Bruegel voor de eerste keer in de kunstge-
schiedenis merken, is dat hij naar het landschap kijkt zoals wij ernaar kijken. 
Bruegel is dus een van de eerste kunstenaar die naar het landschap kijkt 
met ‘moderne’ ogen. Of nog anders: in de tijd van Bruegel krijgt het begrip 
‘landschap’ zijn ‘moderne’ betekenis, de betekenis die het vandaag nog altijd 
heeft. Bruegel heeft radicaal gebroken met middeleeuwse kijk op de wereld, 
een zienswijze die fundamenteel hiërarchisch was en dus georiënteerd van 
boven naar onder. Wat Bruegel ons biedt is een horizontale manier van 
kijken. De toeschouwer overziet als een almachtig heerser een landschap 
dat zich uitstrekt over vlakten, bergen en stromen die aan de horizon weg-
glijden in de oneindigheid. Tegelijk zien we dat Bruegel ook aandacht heeft 
voor de alledaagse bezigheden van de gewone mensen. Ingekeerd in zichzelf 
doet iedereen wat hem verwacht wordt. De weidse natuur waarin ze zich 
bevinden is niet meer dan een decor. Het meest bekende voorbeeld van 
deze zienswijze is wellicht de Val van Icarus, waar de ploegende boer niet 
de minste aandacht heeft voor de ongelukkige Icarus. 

landsChappen als experiMent

Bij de interpretatie van de landschappen van Bruegel wordt vaak verwezen 
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naar de cartograaf Abraham Ortelius (1527-1598), met wie de schilder be-
vriend was. Zijn belangrijkste werk Theatrum orbis terrarum is een ‘atlas’ 
met 53 kaarten van de toenmalige wereld. Ortelius is geen wetenschapper 
in onze betekenis van het woord. Zijn wereldkaart in de atlas is geïllustreerd 
met een aantal citaten uit Seneca en Cicero, waaruit duidelijk blijkt dat hij de 
ideeën deelt van de stoïcijnen (zoals trouwens heel wat intellectuelen uit zijn 
kring, waaronder ook Plantijn, Mercator en Floris Vrients). Zo benadruk-
ken de passages de nietigheid van de mens in het geheel van de kosmos, de 
ijdelheid van zijn verlangens, enz. 
Anderzijds staat Ortelius pas aan het begin van een hele reeks ontdekkingen 
die de cartografie tot een exacte wetenschap zullen maken. De belangrijkste 
was ongetwijfeld de driehoeksmeetkunde die in de tweede helft van de 16e 
eeuw opgang begon te vinden. Het is onmiskenbaar zo dat deze nieuwe 
technieken ook in de schildersateliers werden bestudeerd. Aan het einde 
van 16e eeuw vonden nog een aantal andere ontwikkelingen in de omgang 
met de natuur plaats, met name in de Nederlanden. Het is een periode 
waarin er volop geëxperimenteerd wordt. Dat gebeurt niet alleen in de we-
tenschappen: de ontdekking van lens (Van Leeuwenhoeck) enz. maar ook 
in toegepaste wetenschappen. Hier moet vooral verwezen worden naar de 
landwinningsmethoden die rond deze tijd voor het eerst op grootschalige 
wijze werden toegepast. Zo werd tussen 1607 en 1612 ten noorden van 
Amsterdam, de Beemster drooggemaakt, een gebied van 71 km². Daarvoor 
waren 50 windmolens nodig. Dergelijke ondernemingen tonen aan dat men 
vanaf dan met de natuur op een fundamenteel andere wijze omgaat dan in de 
eeuwen voordien. Voor het eerst in de geschiedenis zet men behulp van ver-
worvenheden uit de wetenschap op grootschalige wijze een stuk natuur om 
in een cultuurlandschap. In het werk van de Hollandse landschapsschilders 
die in de 17e eeuw tot volle bloei kwam met schilders als Van Goyen (1596-
1656) en Ruysdael (1602-1670), is goed te zien hoe men deze experimentele 
methodes ook toepast bij het uitbeelden van de natuur.

Besluit

Bruegel tekende zijn Grote Landschappen in de vijftiger jaren van de zes-
tiende eeuw. Zijn werk staat dus nog aan het begin van deze nieuwe evo-
lutie. Toch was er in die tijd duidelijk reeds een publiek dat vertrouwd was 
met deze nieuwe kijk op de wereld, want anders waren hij en zijn uitgever 
Hieronymus Cock niet op het idee gekomen om deze tekeningen ook te 
laten drukken. 
Aldus beschouwd heeft het Landschap met drie pelgrims voor de heden-
daagse Santiagogangers een bijzondere betekenis. Pieter Bruegel is veel 
meer dan een kunstenaar die ook pelgrims heeft uitgebeeld. Wanneer we 
vandaag op stap zijn langs de jakobsweg bevinden we ons ononderbroken 
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in het landschap. De manier waarop we dat waarnemen is ontstaan in de 
moderne tijd en de landschappen van Bruegel zijn de eerste getuigenissen 
van deze nieuwe manier van kijken.

Dirk Aerts
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Onderweg

Dinsdag 30/6/2009 16 u: Jan en ik zitten op het kerkplein van Los Arcos 
een glas albariño te drinken.  Onze dagtaak zit erop. Na de staptocht eerst 
een bed gezocht, dan een douche genomen en daarna de handwas van alle 
kleren die we droegen. Die kleren zullen spoedig droog zijn. Ze hangen aan 
de wasdraad en voor het eerst konden we gebruik maken van een mangel. 
We zijn blij dat we een slaapplaats vonden in de herberg van het Vlaams 
Genootschap van Santiago de Compostela. Door de gezellige babbel met de 
Vlaamse hospitaleros voelen we er ons thuis. 
In onze onmiddellijke omgeving zitten nog enkele pelgrims die, zoals wij, op 
verkenning gingen in het dorp en nu wat uitrusten bij een koffie, een frisdrank, 
een glas bier of een glaasje wijn. We genieten van de mooie omgeving, het 
prachtige zomerweer met meer dan 30 graden, en de vriendelijke caminosfeer.  
Spontaan komt ons de herinnering aan vorig jaar zeer levendig in het geheu-
gen. Hoe we toen op het pleintje 100 meter hiervandaan, onder de platanen, 
onze pick-nick aten. En dan verder gingen naar Torres del Río, door de open 
vlakte, zonder schaduw, bij meer dan 35°. En hoe blij we waren dat we in een 
bar, in een straatje links van de kerk, iets konden drinken en wat bekomen 
van de inspanningen en de 
warmte. Helaas vergat Jan 
daar toen zijn wandelstok. 
Hij liet die achter in de 
wandelstokkenbak buiten 
aan de deur van de bar.  
Jan zegt: “Ik zou morgen 
toch eens willen gaan kij-
ken naar die bar of mijn 
wandelstok daar nog 
is.” Alhoewel we enkele 
woorden Spaans kennen 
vragen we ons toch af 
hoe we zoiets in de bar 
uitgelegd zullen krijgen. 
We besluiten om aan een 
Spaanssprekende pelgrim 
hulp te vragen. Aan een 

Op zoek naar 
de wandelstok 
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Onderweg

tafeltje naast ons zitten twee Spaanse meisjes die ook een plaatsje vonden 
in dezelfde herberg als wij. Zij verstaan Engels en spoedig staan op een 
klein papiertje enkele zinnetjes in het Spaans: “El año pasado mi compañero 
perdió el bastón...” 
‘s Anderendaags zijn we vroeg wakker. We maken ons klaar en vertrekken, 
zonder ontbijt. Het is nog niet helemaal klaar maar we kennen de richting 
en de weg en zonodig kunnen we onze zaklampen gebruiken. Nog voor half 
acht bereiken we Torres del Río. We gaan de straat in waar we de bar ver-
moeden maar wij zijn er niet helemaal zeker van. Er is wel een naambordje 
“el mesón” maar dat herinneren we ons niet.  Er is geen uithangbord “bar”, 
geen reclame voor eten of drinken, geen wandelstokkenbak en geen teken 
van leven. We twijfelen of we ons niet van straatje vergist hebben en gaan 
ook in de twee volgende straten kijken, maar neen, daar is het zeker niet. 
Dus terug naar “el mesón”. Nu zien we  enkele meters verder een man wat 
afval naar een container brengen. We vragen hem of dat huis een bar is. Hij 
denkt waarschijnlijk dat we iets willen eten of drinken, schudt het hoofd en 
wil ons verder sturen. Daarop beginnen wij over ‘de wandelstok’. Hij zegt 
neen en wijst weer in de richting van de camino, waar mogelijk een andere 
bar, of een winkel van wandelstokken al open zou zijn. We beginnen te vre-
zen dat het niets wordt met de wandelstok van Jan. Maar plots schiet ons 
te binnen dat in de bar een foto hing van Miguel Indurain, waar de barman 
zeer trots op was. We vragen nu of het in die bar is dat die foto hangt. De 
barman kijkt ons aan en verandert zijn houding helemaal. Zeer vriendelijk 
vraagt hij of we de foto willen zien. Ja natuurlijk en wij met de man mee naar 
binnen. Het is een prachtige foto met daarop geschreven ‘aan mijn vrienden 
van Torres Del Río’ en de handtekening van Indurain. 
Dan zien we de vrouw die aan het opruimen is. We halen het papiertje 
boven met de tekst die de Spaanse meisjes gisteren schreven. De vrouw 
denkt even na en vraagt ons te wachten. Zij verdwijnt door de achterdeur 
en brengt ons even later de stok. We zijn aangenaam verrast. Mil gracias.   
De vrouw vraagt ons ook nog of we een stempel willen in ons stempelboekje.  
Het is intussen 7.30u. Zonder iets te drinken gaan we verder. We bezien 
mekaar en zeggen: “Dat is toch wel straf”. 
Als we ooit nog in de buurt zijn gaan we zeker de foto van Indurain nog 
eens bekijken. 

Paul de Schrijver
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Bij het artikel over De Jaken 
van St.-Lenaarts in ons vo-
rige nummer (pag. 47) stond 
een merkwaardige foto van 
een groep pelgrims die in 
historische kledij deelnemen 
aan processies. Nog intri-
gerender was het beeld dat 
deze pelgrims op de schou-
ders droegen: een St.-Jakob in 
geknielde houding. Dit deed 
vermoeden dat het beeld van 
recente datum was want we 
zijn gewoon onze patroon 
staande afgebeeld te zien. 
Enig zoekwerk bracht ons in 
contact met de beeldhouwer 
Jan Keustermans. In een in-
terview licht hij zelf het ont-
staan en de betekenis toe:

“Toen men mij over een St.-
Jakobsbeeld voor de kerk 
van St.-Lenaarts sprak was ik 
aangenaam verrast: een op-
dracht voor een beeld in een 
kerk wordt een zeer grote 
uitzondering. Eerlijk moest ik 
toegeven dat ik over St.-Jakob 
Maior niet zoveel afwist, bui-
ten dat hij één van de twaalf 
apostelen was, maar toch had 
ik al gehoord over Santiago 
de Compostela. Ik voelde mij 
toen een beetje onmachtig en 

Een eigentijds 
St.-Jakobsbeeld



56� De�Pelgrim

Hors d’oeuvre

moest beginnen met een grondige studie. In de kerk werd een nis aangewe-
zen waar het beeld moest komen. Er werden enkele ontwerpen gemaakt op 
klein formaat en na bespreking werd gestart met de uitvoering in teakhout 
uit Birma, de zogeheten moulmeinteak. Het is een knielende pelgrim gewor-
den omdat die beter past in een nis en groter is dan een staand beeld. De 
figuur illustreert de vermoeide reiziger op bedevaart naar Compostela en 
symboliseert ook de moderne mens onderweg naar een verheven bestem-
ming, die opkijkt naar de hoogte, de hoogte van zijn betrachting in zijn 
streven naar de verre einder (hier dus de Pyreneeën die voor de voetreiziger 
toch veel inspanningen opeisen). De mens dus die met deze pelgrimstocht 
zijn comfort, zijn weelde en welvaart, zijn bezittingen verlaat en op zoek gaat 
naar een verheven doel. De mens ook die knielt in diep ontzag, zich daarbij 
bewust is van de hogere waarden die zijn bestaan zin geven en waarnaar hij 
steeds op zoek gaat. De mens die zich bezint en door zijn bedevaart terug 
contact krijgt met de natuur en de elementen en zich daardoor opgenomen 
voelt in de grote schepping, met de vaste waarden en wetmatigheden, en 
daarin troost put voor zijn getormenteerd gemoed.
De figuur is gehuld in het sobere pelgrimsgewaad met aan de voeten stevige 
stapschoenen en herkenbaar aan de attributen: staf, reistas en hoed met 
de jakobsschelpen, dit allemaal gecomposeerd met de direct sprekende 
veelzeggende vorm, in de techniek die specifiek is voor het houtsnijden en 
verbonden wil zijn met de traditie van de vlijtig-ambachtelijke kunde, die 
zolang eigen was aan onze Vlaamse religieuze kunst. Het mocht daarbij 
niet ontaarden in moderndoenerij (wat nu modern is, is morgen hopeloos 
verouderd). Zo’n beeld moet de tijd kunnen trotseren, de tijd van smaak 
en kritiek. De mensen van later hebben ook hun zegje, erger nog: zij zullen 
alles voor het zeggen hebben… en moge dit beeld dan behouden blijven als 
een getuigenis van heden”.

Het beeld werd ingewijd op zondag 29 juli 1990.

Herman Meuleman


