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Voorwoord
Tussen 1985 en 1990 ging JanCalje op
zoek naar cisterciënzer abdijen in
Frankrijk. Hij bezocht in totaal 240 locaties waar deze abdijen stonden en hij is
met een schat aan gegevens en 3.000
dia's teruggekomen. Zijn zoektocht
heeft hem een gedetailleerd inzicht opgeleverd in de wijze waarop de abdijen
de woelingen der geschiedenis hebben
doorstaan. In dit nummer wijdt hij een
artikel aan een aantal van deze abdijen.
Bedevaarten werden lang niet altijd uit
vrije wil gemaakt. Vaak kwamen zij
voort uit straf die opgelegd werd door
kerkelijke of wereldlijke rechtbanken.
JoséVVienk geeft de lezer een kijkje in de
opgelegde bedevaarten in de Zuidelijke
Nederlanden.
In dit nummer ook het tweede deel van
k van Niekerk en
rhuijzen op hun oecunmsweg in Duitsland.
er 2005 vindt in Roerrsbijeenkomst van het
aats. De regio Limburg
r in samenwerking
p van de H. Jacobus
t inschrijvingsformulier
chterzijde van de
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De bouwkunst van de cisterciënzers langs de Franse
jacobswegen
jan Caljé
Inleiding
Binnen de geschiedenis en de cultuur van
het christelijk pelgrimeren vormen de
kloosters een onmisbaar element. En het
waren in het bijzonder de kloosters van
Cluny die prominent langs de Franse
wegen en de Camino Francés aanwezig
zijn geweest. In een eerder artikel (de
Jacobsstaf 47) werd reeds uiteengezet dat
de cisterciënzers vanuit hun streven naar
wereldvlucht niet waren gericht op het
ontvangen en herbergen van pelgrims. Dat
geldt zeker voor de 12e en 13e eeuw, de
bloeitijd van hun geschiedenis. In latere tijden, toen ook cisterciënzers meer betrokken raakten bij wereldse activiteiten, hebben zij hun poorten voor pelgrims
geopend. Toch moet worden vastgesteld
dat er vanuit het zoeken naar eenzaamheid, dat in de bloeitijd de locaties van de
kloosters heeft bepaald, niet meer dan elf
van de 240 Franse cisterciënzerabdijen
langs de (drukke) pelgrimswegen te vinden
waren. Aan de functies en de schoonheid
van die elf kloosters is dit artikel gewijd.

De Orde van Citeaux
Het was op 21 maart 1098, de feestdag
van de H. Benedictus, dat een aantal monniken neerstreek in een donker bos op 23
kilometer ten zuiden van Dijon. Aan het
hoofd van deze kleine schare stond
Robertus, een benedictijner monnik die, teleurgesteld door het verval van de monastieke zeden in zijn eigen klooster
Molesmes, samen met elf geestverwante
medebroeders een nieuw begin wilde
maken met het zo getrouw mogelijk naar
letter en geest leven volgens de Regel die
Benedictus omstreeks het jaar 525 voor zijn
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eigen monniken schreef.
De 1Oe en 1le eeuw waren eeuwen van
monastieke hervormingsbewegingen. In de
Jacobsstaf64 maakten wij reeds kennis met
de kloosterhervormers Bernon van Baume
en Benedictus van Aniane. Aan deze twee
kunnen worden toegevoegd: Bruno met
zijn karthuizers, Romualdus met zijn camaldolensen, Norbertus met zijn premonstratensers, Johannes Cualbertus met zijn vallombrosianen en nog wel anderen. De
stichting van Citeaux past perfect in deze
brede stroom van nieuw kloosterlijk élan.
Het begin van Citeaux was hard. Het land
was onontgonnen, moerassig en onherbergzaam. Maar daar hadden ze voor gekozen! En ook voor een uiterst verstorven
en onthechte levenswijze. Anton van
Duinkerken noemde de levenswijze van de
eerste cisterciënzers eens "een welhaast onbegrijpelijke donquichotterie van het ascetisme". Bovendien zou er zich tijdens de
eerste jaren geen postulant melden om het
leven te delen met deze vrome armoedzaaiers. Toch weet men, met name tijdens
het bestuur van de derde abt, de
Engelsman Stephan Harding, het bezit uit
te breiden en postulanten aan te trekken,
zodat in 1113 een eerste stichting, La
Ferté, noodzakelijk wordt.
De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de Orde i s zonder enige twijfel
de intrede van de jonge en bevlogen edelman Bernard de Fontaines, die in 11 12
samen met dertig volgelingen bij Stephan
Harding op de poort klopt. Vanaf dat moment zal onder invloed van de begaafde en
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invloedrijke Bernard de ontwikkeling van
de Orde in een ontembare stroomversnelling terechtkomen die bijna twee eeuwen
zal voortduren. Er zullen in die tijd in
Frankrijk 240, in Spanje 70 en in heel
Europa circa 700 abdijen worden gesticht.
De populatie van een cisterciënzer klooster
werd gevormd door twee helder van elkaar
te onderscheiden groepen: koormonniken
en lekebroeders. De koormonniken, afkomstig uit de adelstand, hadden bij hun intrede veelal enige intellectuele vorming ontvangen op klooster- of kapittelscholen. Zij
verzorgden het 'Opus Deif, de liturgische
samenkomsten in de abdijkerk, hielden
zich bezig met de 'Lectio Divina', de studie
en geestelijke lezing en, zij het in bescheiden mate, met het 'Opus manuum', de
handenarbeid. De lekebroeders, zonder
uitzondering afkomstig uit de ongeletterde
boerenstand, namen het overgrote deel
van de handenarbeid voor hun rekening.
Men leefde in het klooster, zoals men dat
ook buiten het klooster had gedaan, in
twee van elkaar gescheiden sociale klassen,
geheel conform het model van de middeleeuwse standenmaatschappij. Beide standen vermengden zich ook in het klooster
nauwelijks en sociale mobiliteit was zo
goed als uitgesloten.
Na de bloeitijd gedurende de 7e en 8e
eeuw keerde het tij. Daarvoor zijn twee
oorzaken aan te wijzen. Allereerst traden er
in toenemende mate verbeteringen op in
de bestaanscondities van de bevolking op
het platteland, waardoor de boerenzonen
minder dan voorheen geneigd waren te
kiezen voor de zekerheid van een kloosterlijk lekebroedersbestaan. De tweede oorzaak is gelegen in de opkomst en groei van
de bedelorden als franciscanen en dominicanen, wier opdracht, het predikend rond-
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gaan in dorpen en steden, een sterkere
aantrekkingskracht uitoefende op de toenmalige mannen en vrouwen met een
geestelijk levensideaal.
Vanaf de 14e eeuw traden er dan ook geleidelijk veranderingen cq verzwakkingen
op in het aanvankelijke onstuitbare ascetisch-monastieke elan van de cisterciënzers
uit de twee eerste eeuwen.

Passie
Tussen 1985 en 1990 heb ik in een reeks
van 15 'clusters' alle 240 locaties bezocht
waar tijdens de 7e en 8e eeuw in Frankrijk
de cisterciënzer abdijen hebben gestaan.
Dat zijn grandioze ontdekkingstochten geweest, alleen maar te vergelijken met het
wandelen naar Santiago de Compostela.
Naast een schat aan gegevens en 3.000
dia's hebben die 4.000 kilometers een gedetailleerd inzicht opgeleverd in de wijze
waarop de abdijen de woelingen der geschiedenis hebben doorstaan. Van die 240
abdijen zijn er slechts circa 25 als zodanig
herkenbaar gebleven met minstens een
kerk en een deel van de abdijgebouwen
nog redelijk intact. De overige 21 5 kunstwerken zijn eerst als gevolg van de godsdienstoorlogen uit de 15e en 16e eeuw en
daarna door de gesel van de Franse
Revolutie voor het overgrote deel verdwenen. In zes kloosters wonen nog trappisten
(hervormde cisterciënzers), in drie wonen
trappistinnen en zes complexen worden
bewoond door andere religieuze groeperingen. Bij heel wat middeleeuwse
kloosters zijn in de loop van de 17e en 18e
eeuw barokke en klassicistische gebouwen
de op natuurlijke wijze in verval geraakte
oude gebouwen komen vervangen. Tijdens
de Franse Revolutie zijn veel abdijen verkocht als 'bien national'. De welgestelden
hebben toen hun intrek genomen in wat
nog in goede staat verkeerde of naast de
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oude ruïne een rijk 'maison de campagne'
neergezet. Ook zijn er abdijen veranderd in
bijvoorbeeld fabrieken en boerderijen. En
Clairvaux is nog altijd de zwaarste bajes
van Frankrijk.

De slaapzaal van de koormonniken is gelegen boven de ruimten 5 t/m 11; die van de
lekebroeders bevindt zich boven de ruimten 18 en 19.

De cisterciënzer architectuur

Frits van der Meer, de illustere Nederlandse
peetvader van de middeleeuwse kunstgeschiedenis, noemt de lay-out van het plan
van de 1 2e- en 1 3e-eeuwse cisterciënzer
abdij "de mooiste plattegrond voor collectieve behuizing van de gehele cultuurgeschiedenis". Hij verwijst daarmee naar de voortreffelijke en unieke wijze waarop de
plattegrond de spiritualiteit en het dagelijkse leven van de cisterciënzer monnikengemeenschap weerspiegelt en er de ruimtelijke voorwaarden voor schept. De
vormverwantschap tussen de verschillende
abdijen is groot. Het is daarom mogelijk
om een ideaaltypisch basisplan van de
cisterciënzer abdij te tekenen, waar de
meeste kloosters in sterke mate aan beantwoorden. Dat is hieronder gedaan.

De cisterciënzer abdij
De bouwkunst van de cisterciënzers wordt
gekenmerkt door een absolutistische eenvoud. Dat betekent dat grondplan en doorsnede zijn opgebouwd uit eenvoudige geometrische figuren als het vierkant en de
gelijkzijdige driehoek. Versiering ontbreekt
ten enenmale: geen beelden, geen beeldhouwwerk op kapittelen (afgezien van eenvoudige bladmotieven), geen gebrandschilderd glas, sobere altaarbenodigdheden. De
vroegste kerken zijn afgedekt met primitieve
tongewelven. Later werd vooral het kruisribgewelf toegepast. Binnen het beeld van de
middeleeuwse bouwkunst hebben de cisterciënzers een belangrijk aandeel geleverd in
de bouwtechnische ontwikkeling van het
romaans naar de gotiek (style de transition).

1 Claustrum
2 Kloostergangen
3 Voorhal
4 Kerk
5 Trap kerk/slaapzaal
6 Sacristie
7 Armarium
8 Kapittelzaal
9 Trap naar slaapzaal
10 Doorgang naar buiten
1 I Scriptorium
7 2 Chauffoir
7 3 Fontein
7 4 Eetzaal koormonniken
75 Lezenaar
16 Keuken
17 Lekebroedersgang
7 8 Eetzaal lekebroeders
19 Cellier
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Beschrijving van de ruimten
De foto's bij deze beschrijvingen zijn genomen in de abdij van Flaran en de abdij van
Noirlac. Elk van deze beide kloosters staat
model voor een bepaalde 'maatcategorie':
Flaran voor de kleine en Noirlac voor de
middelgrote abdijen.

Noirlac - claustrum

Noirlac - aanzicht vanuit het noordoosten

Flaran - westgevel van de kerk

1 Claustrum
De ruimten van elk klooster liggen gegroepeerd rond een pandhof of claustrum. Dit
claustrum heeft geen uitdrukkelijke functie.
Het is meestal vierkant of bijna vierkant van
vorm en er bevindt zich doorgaans een fontein of waterput. Het claustrum ligt meestal ten zuiden, maar soms ook ten noorden
van de kerk. Dat hangt af van de terreinomstandigheden, waarbij het uitgangspunt
is dat de kerk wordt gebouwd op het meest
verheven deel van het terrein.

2 Kloostergangen
Alle toegangen tot de kerk en de reguliere
gebouwen bevinden zich in een van de vier
galerijen van het claustrum. Het dagelijks
verkeer tussen de kloosterlijke ruimten
vindt in de kloostergangen plaats. Men zou
in overdrachtelijke zin kunnen zeggen dat,
in vergelijking met de overgrote meerderheid aan gebouwen die toch meestal van
buitenaf worden benaderd, de abdijplattegrond van de cisterciënzers verkeerstechnisch binnenstebuiten is gekeerd. Een belangrijke functie van de kloostergangen is,
dat zij ruimten zijn waar de monniken zich
wandelend, lezend of mediterend ophouden in de vrije uren. Ook worden de
kloostergangen gebruikt voor het doen van
kleine klusjes of voor de grote ceremoniële
processies van de gehele communiteit op
bepaalde hoogtijdagen. De koostergangen
bevinden zich trouwens in de buitenlucht.

Noirlac - oostelijke.kloostergang
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3 Voorhal
In de westgevel van de kerk bevond zich
maar zelden een toegangsdeur. Want wie
zou hierdoor naar binnen moeten? De
voorhal of narthex die we thans toch in
heel wat abdijen aantreffen,
zijn veelal van latere datum.
4 Kerk
De kerk heeft de vorm van
een kruisbasiliek, wat betekent dat zij een middenschip
heeft met aan beide zijden
een smaller en lager zijschip
en dat zij voorzien is van een
transept of dwarsschip. De
kerk is met het koor naar het
oosten gekeerd en heeft idealiter een rechte koorafsluiting en aan weerszijden van
het koor twee rechthoekige
kapellen. In het schip bevindt zich aan de oostzijde het koor van de
koormonniken en aan de westzijde het
koor van de lekebroeders. Beide koren worden van elkaar gescheiden door een jubé,
een houten getimmerte. In de kerk komen
de monniken zevenmaal per dag bij elkaar
voor de verschillende liturgische vieringen.

Flaran - kerkschip naar
oost

P A G I N A 102

Zij nemen dan plaats in de in de lengterichting van de kerk tegenover elkaar geplaatste koorbanken.

5 Trap naarslaapzaal
Deze trap vormt een rechtstreekse verbinding tussen de
kerk en de slaapzaal van de
koormonniken. Zodra om
circa drie uur in de vroege
morgen de koster de klok geluid heeft voor het nachtofficie, haasten de koormonniken zich over deze trap van
hun strozakken naar hun
plaats in het koorgestoelte.
6 Sacristie
In de sacristie worden de liturgische gewaden en altaarbenodigdheden bewaard.
7 Armarium
'Armarium' betekent 'kast'. In iedere abdij
bevindt zich ter plaatse van de toegang tot
de kerk een diepe nis, bestemd voor het
opbergen van boeken. Hieromtrent bestaan twee opvattingen. De eerste zegt dat
de monniken bij het betreden van de kerk
hier hun getijdenboeken met de
psalmteksten enzovoort zouden kunnen ophalen. De andere opvatting
(meer de mijne) is dat de monniken
bij het betreden van de kerk hier de
boeken konden deponeren die zij tijdens de tussentijd in het claustrum
hadden gelezen.

8 Kapittelzaal
De kapittelzaal is de 'huiskamer' van
het klooster. Zij dankt haar naam aan
het feit dat hier elke morgen een
hoofdstuk
(kapittel) uit de Regel Van
Nojrlac- kerkschipnaar oost
Benedictus wordt voorgelezen. De

IACOBSSTAF

monniken nemen hierbij plaats op de stenen banken die tegen de vier muren zijn
opgesteld. De kapittelzaal, overigens de
enige ruimte waarin bij cisterciënzers mag
worden gesproken en dan nog vrijwel alleen door de abt, wordt ook gebruikt voor
dagelijkse, huishoudelijke mededelingen,
het gedenken van overleden medebroeders binnen de orde, het houden van verkiezingen voor functies binnen de abdij
(witte boon is vóór, zwarte boon is tegen)
en dergelijke. Het meest tot de verbeelding
spreekt doorgaans de 'openbare biecht'
waarin de monnik zichzelf beschuldigt van
'zonden' tegen de Regel. Men kan hier ook
elkaar beschuldigen van dit soort vergrijpen. Na de (zelf)beschuldigingen wordt de
monnik bestraffend toegesproken (gekapitteld!) door de abt. Voor de individuele
monnik is de meest ingrijpende activiteit in
de kapittelzaal dat hij er wordt kaalgeknipt,
het kloosterkleed ontvangt en dat hij er zijn
geloften aflegt.
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muuropeningen, de homelie volgen die de
abt er gewoonlijk houdt op hoogtijdagen.

Flaran - entree kapittelzaal

9 Trap naar slaapzaal
Ook vanuit de kloostergang is er via deze
trap een toegangsmogelijkeid tot de op de
verdieping gelegen slaapzaal.

7 0 Doorgang naar buiten
In deze doorgang naar buiten verdeelt de
cellerier (econoom) het werk (op het land)
en wordt de werkkleding opgehangen.
1 1 Scriptorium
De monnik heeft geen eigen cel. Als hij niet
iets speciaals te doen heeft, bevindt hij zich
lezend, schrijvend, studerend of calligraferend in het scriptorium (studiezaal).

Flaran - kapittelzaal

De verbinding tussen de kapittelzaal en de
oostelijke galerij van het claustrum wordt
gevormd door een doorgang in het
midden, met aan weerszijden hiervan een
of twee vensteropeningen. De lekebroeders, die normaal geen toegang hebben
tot de kapittelzaal, kunnen, in de kloostergang samengepakt voor deze drie of vijf

Noirlac - scriptorium

72 Chauffoir
De enige verwarmde ruimte van het
klooster. Een to'evluchtsoord voor zieke
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monniken en de ruimte waar bijvoorbeeld
de inkt wordt bereid, de laarzen worden ingevet en viermaal per jaar de aderlating
wordt uitgevoerd als middel tegen alle
kwalen.

7 3 Fontein .
Een van de spaarzame hygiënische voorzieningen, waar de monniken hun handen
wassen alvorens de eetzaal te betreden.
14 Eetzaal
In de eetzaal gebruiken zij hun schamele
maaltijden: nooit vlees, vis of eieren, veel
aardappelen, veel bonen, veel vruchten
van het land, soms melk, soms kaas en iedere dag naar keuze wijn, bier of water. De
'grote vasten' duurt trouwens van het feest
van Kruisverheffing op 14 september tot
het feest van Pasen. Dan is het allemaal
nog iets minder dan gewoonlijk. De refters
zijn vaak prachtige hoge ruimten met een
rij kolommen in het midden.

7 6 Keuken
In de cisterciënzer keuken vallen met de
pollepel weinig avonturen te beleven.
7 7 Lekebroedersgang
Deze broedersgang heeft tot doel om het
dagelijks leven van de lekebroeders totaal
te scheiden van dat van de koormonniken.
Zij vormt de materiële manifestatie van de
middeleeuwse standenmaatschappij die
niet ophield bij de kloostermuren.
18 Eetzaal van de lekebroeders
De lekebroeders hebben hun eigen eetzaal
waar in verband met hun zware lichamelijke
arbeid meer calorieën werden opgediend
dan in de refter van de koormonniken.
19 Cellier
De cellier (letterlijk 'kelder'), ten slotte, is
de opslagruimte voor de voorraden.
Slaapzaal van de koormonniken
De monniken slapen gekleed op een
stroomatras. De individuele slaapplaatsen
zijn met schotten van elkaar gescheiden. In
de 'Gebruiken' ten behoeve van het dagelijks leven in de abdij staat vermeld 'dat een
monnik niet op zijn bed mag staan'. Dit
voorschrift verwijst naar de mogelijke verleidingen die zich in een mannengemeenschap zouden kunnen aandienen naar aanleiding van dit slapen in chambrettes.

Noirlac - eetzaal

15 Lezenaar
Tijdens de in stilte genoten maaltijden
wordt vanaf dit spreekgestoelte bij toerbeurt op reciteertoon voorgelezen uit een
stichtelijk boek. Deze in de muurdikte geconstrueerde lezenaars zijn vaak ingenieuze stukjes mini-bouwkunst.
Noirlac - slaapzaal van de koormonniken
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Langs de Franse jacobswegen
Gedurende de 12e en 13e eeuw werden er
in Frankrijk door de cisterciënzers 240 abdijen gesticht. Wereldvlucht vormde een
wezenlijk element van hun monastieke ideaal. Zij stichtten hun abdijen dus ver van de
bewoonde wereld, op eenzame en onontgonnen plekken, verscholen in bossen, verloren in rivierdalen. De cluniacensers
bouwden hun kloosters op prominente
plaatsen, op de toppen van heuvels, op
kruispunten van wegen en vaak met het
oogmerk dat hun kloosters door vele reizigers en pelgrims zouden worden bezocht.
Niets van dat alles bij de zonen van
Citeaux. Het is dus niet verwonderlijk dat
er langs de drukke pelgrimswegen maar
weinig cisterciënzer abdijen te vinden
waren. En als zij er waren, dan was dat bij
toeval.
We tellen er elf: Bonneval, Bouchaud,
Bouras, Cadouin, Escale-Dieu, Flaran,
Cimont, Noirlac, Obazine, Sauvelade en
Varennes. Alvorens deze abdijen geografisch te gaan bepalen en in het kort te omschrijven, wordt deze pagina verder gewijd
aan kerk- en kloosterplattegronden van elk
van deze elf abdijen.

Obazine

9
Bouchaud

Noirlac

Escale-Dieu

PAGINIA 1 0 5

JACOBSSTAF -

2005

Bonneval
Aan de weg Le Puy-Rodez, in het département Aveyron (12)) gesticht in 1161 door
de abdij Mazan.

Escale-Dieu
Aan de weg Saint-Caudens-Lourdes, in het
département Hautes-Pyrénées (65), gesticht in 1137 door de abdij Morimond.

Bouchaud
Nabij de Via Lemovicensis, in het département ~ o r d o ~ n(24),
e
gesticht in 1163
door de abdij Châtelliers.

Flaran
Aan de Via Podiensis, in het département
Cers (32), gesticht in 1151 door de abdij
Escale-Dieu.

Bouras
Aan de Via Lemovicensis, in het département Nièvre (58)) gesticht in 1119 door de
abdij Pontigny.

Gimont
Aan de Via Tolosana, in het département
Cers (32), gesticht in 1143 door de abdij
Berdoues.

Cadouin
Aan de weg Souillac-Bergerac, in het département Dordogne (24), gesticht in
1119 door de abdij Pontigny.

Noirlac
Aan de Via Lemovicensis, in het département Cher (18)) gesticht in 1136 door de
abdij Clairvaux.
Obazine
Aan de weg TulleRocamadour, in het
département Corrèze (19)) gesticht in
1147 door de abdij
Cîteaux.
Sauvelade
Nabij de Via Lemovicensis, in het département BassesPyrénées
(6%
gesticht in 1287
door
de
abdij
Cimont.
Varennes
Nabij de Via Lemovicensis, in het département Indre (36),
gesticht in 1l 4 8
door de abdij Vauluisant.
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De overige cisterciënzer abdijen
langs de Franse Jacobswegen
Bonneval
De tot ruïne vervallen abdij kwam in 1876
in het bezit van de trappistinnen die met
potige vrouwenhand de restauratiewerkzaamheden aanpakten en tot op de huidige dag een goedbevrouwd nonnenklooster
in stand hebben gehouden. Door de ravage van de verwoesting heenkijkend ontwaart men nog glimpen van een flaranachtig kerkschip.

Bonneval - ruïne van het kerkschip

Bouchaud
Een landelijke ruïne waaraan alleen nog het
koor van de kerk en de westgevel van de
oostvleugel (kapittelzaal enzovoort) te
onderscheiden zijn.
Bijzonder aan
Bouchaud is trouwens dat de kerk, geheel
tegen de traditie van de Orde in, maar wel,
beantwoordend aan lokaal gebruik
(Dordogne), voorzien was van koepels.

Bouchaud - westwand van de oostvleugel
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Bouras
In latere tijden woonden de zogenoemde
'commendataire abten', meer beheerder
dan geestelijk leider, in een apart 'paleisf.
Hier in Bouras hebben het abtspaleis en de
boerderij van het klooster, de zogeheten
'grange de Bouras', redelijk weerstand geboden aan de tand des tijds.
Cadouin
De abdij van Cadouin is vrijwel de enige
cisterciënzer abdij in Frankrijk waar in de
geschiedschrijving uitdrukkelijk melding
wordt gemaakt van de passage van 'jaquets', Jacobspelgrims.En dat komt omdat
er in Cadouin iets respectabels te vereren
viel, namelijk 'Le Saint Suaire', de heilige
zweetdoek, 'une relique du Christ?'. Dat
vraagteken in de eigen historiografie i s
veelzeggend. Ooit meende men de echte
zweetdoek van Christus in bezit te hebben
tot een wetenschappelijk onderzoek van
het weefsel, hevig vereerd tot in het begin
van de 20e eeuw, in 1934 aan deze verering een bruut einde maakte. Thans weet
men zeker dat het weefsel tussen 1094 en
1093 in Antiochië het weefgetouw verlaten
heeft. Maar tot aan het moment van die
ontnuchterende ontdekking heeft het vele
Jacobs-en andere pelgrims zien komen en
gaan. De kerk is een echte 'flaran-kerk',
maar het claustrum is oncisterciënzerig
flamboyant.

Cadouin - kloostergang
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Escale-Dieu
Resten van een voorbeeldige modelkerk en
de kapittelzaal. De gebouwen worden nu
bewoond door een religieuze gemeenschap.

Varennes
In het land waar de geesten van George
Sand, Franz Liszt en Frédéric Chopin nog
immer rusteloos rondwaren, liggen, verscholen in romantisch groen, de resten van
de abdij Varennes als historisch bezwangerd privébezit van de Parijse hoogleraar
Wolkowits. Het kerkje bevindt zich in een
beeldschone staat van verval.

Escale-Dieu - kerkschip naar oost

Cimont
Aan de abdij van Cimont, ook wel
Planselve genaamd, valt niet veel meer te
de passage van 'jaquets'.

Nawoord
Binnen de vanzelfsprekende
beperktheid van een artikel in
de Jacobsstaf is het eigenlijk
een onmogelijke opgave om
de weergaloze schoonheid
van de cisterciënzer -bouwkunst tot haar recht te laten
komen. Ik zou U mee willen
nemen naar Fontenay, Noirlac
of Ie Toronet om daar, vanuit
mijn verbondenheid met de
cisterciënzer architectuur en
mijn indringende persoonlijke
ervaringen met het dagelijks
leven in een cisterciënzer
Obazine - kerkschip naar oost
abdij, het middeleeuwse bestaan van die verstorven godSauvelade
zoekers voor u te doen herleven.
Deze abdij beschikte over een harmonisch
Romaans kerkje dat nu, in overgerestauDe in dit artikel afgedrukte tekeningen en
reerde vorm, dienst doet als parochiekerk
foto's zijn alle van de hand van de auteur.
voor het dorp Sauvelade.

Obazine
Een vermaard middeleeuws
rijmpje luidt:
'Benedictus montes,
Bernardus valles amabat.'
Het wil zeggen dat Benedictus zijn abdijen het liefst op
bergen bouwde en Bernardus
aan dalen de voorkeur gaf.
Obazine is een van de weinige abdijen van Bernardus die
op een berg gelegen is. Van
Obazine resten de kerk en de
kapittelzaal. De kerk is nu parochiekerk.
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Auf dem Okumenische Pilgerweg (vervolg)
Van Leipzig naar Erfurt

]ack van Niekerk, Annemieke Voorhuijzen

Vrijdagavond 30 april is het zover. We rijden het station van Leipzig binnen. Hier
beëindigden wij vorig jaar onze eerste
etappe op de Ökumenische Pilgerweg. We
zijn nu een jaar verder, toch is het in onze
bilevenis net alsof
wij de weg onafgebroken vervolgen. Bij
het verlaten van het
station zien wij wederom een groep
Cothic
jongeren
samenklitten in het
parkje voor het hotel
waar wij overnachten. Zij zullen daar
het grootste deel van
de nacht zitten.
Kletsend en drinkend, zonder iemand
lastig te
vallen.
Daarmee is deze stad
letterlijk het begin
van het volgende
deel van onze tocht.
De indrukwekkende
leegte van het land- Schottenkirche, Erfurt
schap met zijn agrarische karakter, de halfverlaten dorpjes en de
intieme stadjes zullen na Leipzig meer en
meer ingeruild worden voor cultuurlandschappen, bloeiende en vervallen industrieën door elkaar heen en bruisende
steden waar middeleeuwse naast moderne
architectuur het straatbeeld domineren.
De volgende dag pakken wij de draad op
van onze tocht bij de Nikolaikirche.
Ondanks alle onderdrukking van het vroegere DDR-regime heeft deze kerk haar

poorten nooit gesloten. Al vanaf 1982 werden hier elke maandag vredesdiensten gehouden, die steeds meer een protestkarakter
kregen,
gericht
tegen
de
communistische dictatuur. De situatie rond
de kerk werd jaar na
jaar grimmiger. De
kans gearresteerd te
worden bij het verlaten van de kerk, groter. Toch bleven de
mensen toestromen.
In de herfst van
1989 werd de repressie zó groot, dat
op 9 oktober meer
dan
honderdduizend protesterende
mensen zich rond de
kerk verzamelden
met in hun hand
bloemen en brandende kaarsen. Deze
daad van geweldloos protest luidde
het einde van de
DDR-tijd in. Een van
de vroegere leiders
heeft later de impact van dit protest verwoord. "Wir waren auf alles vorbereitet.
Nur nicht auf Kerzen und Cebete."
Hoewel Leipzig een grote stad is, lopen wij
al na een half uur door een uitgestrekt bos.
Het weer is prachtig, de benen nemen het
oude vertrouwde ritme weer aan en behalve wat fietsende tegenliggers komen wij
niemand tegen.
Het geluid van vele vogels begeleidt onze
weg, een ooievaar beschrijft prachtige cir-
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kek boven ons hoofd om dan plotseling
van ons weg te zeilen. De geur van bloemen en hout is overweldigend. We stoppen veelvuldig om van dit alles te genieten.
Begrijpelijk op zo'n eerste dag, hoewel dat
later fout uitpakt, want vrij laat in de middag komen. wij er achter dat ons eerste logeeradres i s opgeheven. Wat rondvragen
en hulpeloos rondkijken, brengt dit keer
geen oplossing. Het is duidelijk dat we het
zelf moeten oplossen. De tocht naar de
dichtstbijzijnde stad
is lopend gewoon te
ver. Er zit niets anders op dan een verkeersweg op te zoeken en er het beste
van
te
hopen.
Gelukkig kom je
overal behulpzame
mensen tegen en wij
bereiken nog voor
het donker de oude
bisdomstad Merseburg. De stad is van
oorsprong een Frankische nederzetting
uit de 9e eeuw,
prachtig gelegen aan
de rivier de Saale,
Vroegere Saksische
koningen
hielden Dom, Erfurt
hier hun hof en Otto i
stichtte hier zelfs in het jaar 968 een bisdom. De huidige dom is half Romaans, half
laat-Gotisch van bouw. Op zondagmorgen
bezoeken wij de dom. Het hele interieur is
wit-zwart uitgevoerd. Witte muren, plafond en pilaren met zwarte steunbogen.
Alles strak symmetrisch. Het maakt een
plechtige indruk op ons. Terwijl buiten de
natuur zich in uitbundigheid en levensdrift
kenbaar maakt, valt alles hier stil. De aan-
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dacht gaat als vanzelf naar binnen. Even is
daar het bereiken van een absolute rust,
het niets willen, het in evenwicht zijn.
Eenmaal buiten de stad zien wij langs de rivier een wild zwijn lopen met tien gestreepte biggetjes. Mamma zwijn is zo
groot ais een kleine pony. Hoe groot moet
pappa zwijn dan wel niet zijn? De route
voert door een moeras, waar wij aan de
rand een enorm verlaten
flatgebouw
passeren. Alle ramen
en deuren liggen er
uit. We zien kapotte
vitrage, weggegooide ijskasten, een
radiotoestel, een kinderpop. Een ons tegemoetkomende
wandelaar
vertelt
ons dat het flatgebouw deel uitmaakte
van een complex
met twee enorme
chemische fabrieken
die in 1990 met financiële steun van
Franse en Nederlandse bedrijven zijn
gesaneerd.
Het grootste deel
van deze dag lopen
wij door een zwaar
aangetast landschap, gedomineerd door
enorme kraters, deels gevuld met water,
ontstaan door bruinkoolwinning. In de toekomst wordt dit allemaal recreatiegebied,
nu deprimeert ons de omgeving. De temperatuur loopt op naar de 30 graden.
Bordjes met plaatsnamen wekken verwarring, een behulpzame vrouw wil ons helpen en stuurt ons de verkeerde kant op.
Het zit niet mee, vooral wanneer in een

JACOBSSTAF

dorp, waar de bewoners die gezamenlijk
de eerste mei vieren, ons vertellen dat ons
reisdoel nog zeker 30 kilometer ver weg
ligt. Wij verschieten beiden van kleur.
Ineens gaat iedereen zich ermee bemoeien
en komen ze erachter dat deze afstand berekend is met de auto als vervoermiddel.
Hoeveel dat lopend is, weten ze niet, want
niemand doet dat. Om ons op te beuren,
krijgen wij van alle kanten Kasetorte en
Kuchen aangeboden. Het bier slaan wij wijselijk af.
Flink uitgeput bereiken wij tegen de avond
Freyburg aan de rivier de Unstrut. Ver
boven de rivier ligt het slot Neuenburg
waar de landgraven van Thuringen hun
zetel hadden. Hier leefde ooit landgravin
Elisabeth. Een zeer vrome christin die het
als haar plicht zag de armen en pelgrims
die langskwamen te kleden en van eten te
voorzien. Op een gegeven dag ontvangt zij
een aan lepra lijdende bedelaar in haar vertrekken. Ze geeft hem een bad, knipt zijn
nagels en haren en legt hem te slapen in
het bed van haar gemaal. Hoewel haar
schoonmoeder er alles aan doet om haar
krankzinnig te verklaren, ziet haar echtgenoot in de zieke lepralijder de gekruisigde
Christus en sticht hij in Freyburg een hospitaal (Reinhardsbron 1293).
Langs de berg afdalend tussen de wijnranken, bereiken wij het schilderachtige stadje
en vinden wij onderdak vlak bij het station
bij een carrosseriebouwer. De volgende
dag, wanneer wij in zijn kantoor afscheid
nemen, vraagt hij ons even te wachten totdat hij een klant heeft geholpen.
Vervolgens neemt hij ons mee naar een
aparte ruimte en vertelt dat hij zijn gasten
niet alleen fysieke maar ook geestelijke
ondersteuning wil aanbieden voor hun verdere reis. Gezamenlijk lezen wij met elkaar
een spreuk en wenst hij ons "Alles Cute fur
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unsere weitere Reise durch die Welt". Dit
doet je wat. Het is alsof de geest van
Elisabeth en haar gemaal in dit gebied nog
steeds werkzaam zijn.
Op weg naar de domstad, Naumburg, vinden wij op de plaats waar de rivieren Saale
en Unstrut samenkomen een bijzonder
kunstwerk. In 1722 liet de hofjuwelier
johann Christian Steinauer twaalf relilëfs in
een bergwand uithouwen. De motlieven
zijn aan de bijbel ontleend daar waar sprake is van wijnbouw en jacht. De totale
lengte van de kunstwerken beslaat ongeveer honderd meter. Veel jagerstaferelen,
maar ook een afbeelding van de bruiloft te
Kana.
De dagen hierna slaat het weer om. De
temperatuur zakt hard en dikwijls is het een
wedren met de buien of zij ons eerder inhalen dan dat wij de beschutting van een
dorpje bereiken. De omgeving zelf is
prachtig. Licht heuvelig, prachtige uitzichten over de rivier, mooie verzorgde dorpjes
met in het centrum steevast een fraai afgewerkte picknickplaats. Toch zijn de contacten met de plaatselijke bewoners veel
vluchtiger dan tijdens onze tocht vorig jaar.
Vlak naast onze route loopt de
Romantische Strasse door het zogeheten
Burgenland. Overal zie je wijnbouw en
prachtig gelegen landgoederen en kasteeltjes. Dit is een toeristisch gebied. Goed
voor de werkgelegenheid en welvaart. De
mensen die we tegenkomen zijn vriendelijk
en beleefd, maar ze hebben minder tijd of
behoefte aan een gesprek. De verschillen
tussen de landstreken Saksen en Thuringen
zijn groot, terwijl de afstand in kilometers
eigenlijk gering is.
Voordat wij ons einddoel van dit jaar bereiken, bezoeken wij Buchenwald. Het voormalige concentratiekamp ligt verscholen
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op een heuvel in een uitgestrekt beukenbos. Tijdens onze tocht omhoog, wijst niets
erop dat in deze liefelijke omgeving zo'n
gruwelijke gebeurtenis uit onze geschiedenis verborgen ligt. De schok is groot, wanneer wij halverwege ineens in een gebied
komen vol met twee meter hoge roestvrij
stalen palen. Meter na meter lopen ze van
ons weg, dieper het bos in. Hier blijken de
mensen begraven te liggen, die vanaf 1945
als tegenstanders van het sovjetregime zijn
gestorven in hetzelfde kamp. Dit hele gebied is met recht een plek des doods. Niet
lang daarna doemen de resten van de omheining met de onheilspellende wachttorens op. De ingang van het kamp ligt er
nog precies zo bij als zestig jaar geleden. In
stille eerbied bezoeken wij het cellencomplex naast de ingang waar 'de prediker van
Buchenwald' Paul Schneider in 1939 door
de SS is vermoord. Deze dappere priester

Sandalen voor de tocht
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weigerde zijn hoofd te ontbloten voor de
gehate nazi-vlag en maakte er zijn gewoonte van om vanuit zijn dodencel zijn
medelotgenoten op appel met zijn gebeden en gezang te ondersteunen. "Selig
sind, die um der Cerechtigkeit willen, verfolgt werden." Het waren zijn laatste woorden, voordat men hem de mond snoerde.
Gedurende een groot deel van de dag
zwerven wij over het complex, samen met
honderden andere bezoekers. Dit is een
plaats om te bidden voor al die ongelukkigen die in een toenmalig onvrij Europa hun
leven hebben verloren, vanwege hun geloof, overtuiging of achtergrond. Die nacht
slapen wij wat ongemakkelijk in de toenmalige SS-kazerne. Toch heeft ons dit bezoek ook gesterkt, want: "es muss ja auch
vergessen werden, denn wie könnte leben,
wer nicht vergessen kann. Aber..., zuweilen
muss einer da sein, der gedenkt !" (Uit das
Brandopfer van Albrecht Goes.)
Na ruim een week lopen wij Erfurt binnen.
Een stad waar in het jaar 742 de uit de vaderlandse geschiedenis bekende monnik
Bonifatius een bisdom vestigt. Het gaat de
stad in de Middeleeuwen voor de wind
dankzij haar centrale ligging in Thuringen
met handelswegen direct naar Aken,
Keulen, Hamburg, Berlijn, Konstanz en
Linz. Vanwege de vele kerken werd de stad
'Erfordia turrita' genoemd; het torenrijke
Erfurt. Dankzij de succesvolle handel in
Wede (verfplant) verkreeg de stad grote
welvaart. Nog steeds vind je op grote pleinen prachtig gerestaureerde middeleeuwse koopmanshuizen terug. Bijzonder is de
Kramerbrucke (al genoemd in 1156). De
brug is net als de Ponte Vecchia in Florence
geheel met huizen bebouwd. Letterlijk
treed je hier in de voetsporen van Erfurts
beroemde inwoners, als Meister Eckhart en
Maarten Luther.
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In de stad zelf zijn de nodige sporen van
haar pelgrimsverleden terug te vinden. Al
in de 12e eeuw stichtten de Benedictijnen
een Jacobsklooster, om de stroom pelgrims
op te vangen. Naast deze ruïnes is er de
Schottenkerk, waar boven het portaal een
karakteristiek standbeeld is neergezet van
Jacobus met staf en aardbol.
Veel pelgrims komen echter voor een bezoek aan de dom waar in de crypte de metgezellen van Bonifatius, Adolar en Eoban
begraven liggen. Samen met hem zijn zij in
754 bij Dokkum vermoord. Hun gebeente
vond hier de laatste rustplaats. De plek is al
eeuwen beroemd vanwege de mirakels en
spontane genezingen van blinden en lammen die zouden hebben plaatsgevonden.
De opgang naar de dom zelf is indrukwekkend. Boven aan de trappen torent het triangelportaal van de dom, waar een prominente plaats is ingeruimd voor het
standbeeld van de Heilige Jacobus, met op
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zijn rechterborst de schelp.
De laatste nacht slapen wij in de diepe gewelven van het nabijgelegen Augustijnerklooster.
Sinds 1409 krijgen pelgrims die onderdak
in de stad zoeken, een paar nieuwe schoenen uitgereikt. Het stadsbestuur maakt met
dit geschenk duidelijk dat "der Pilger auch
hier, keine bleibende stadt hatte"
(Hebreeërs 13, 14). De pelgrim wordt gesterkt en gelaafd om zijn weg naar het
verre Santiago de Compostela voort te
kunnen zetten.
Ook wij krijgen de volgende dag bij ons
vertrek uit het klooster symbolisch een paar
sandaaltjes uitgereikt. Op deze wijze vallen
heden en verleden samen en voel je je door
deze gebruiken opgenomen in een oeroude Christelijke stroom, die nog steeds niet
is opgedroogd.

Mededelingen
Voorbereidingsweekeinden op de
Volksabdij te Ossendrecht
Op 19 en 20 november 2005, 4 en 5 februari 2006, l8 en 19 februari 2006 worden voorbereidingsweekeinden op de pelgrimage gehouden. Aanvang steeds op
zaterdag om 10.00 uur en vertrek zondag
na de middagmaaltijd. De agenda wordt
ingevuld aan de hand van de aanstaande
pelgrims. In ieder geval komen aan de
orde: (cultuur)historische, psychologische
en religieuze aspecten. Er is op de zater-

dagavond eveneens aandacht voor de
wandel- en fietsuitrusting, behandeld door
een outdoordeskundige. De weekenden
zijn bedoeld voor aanstaande pelgrims en
partners. Voor de kosten kan men zich
wenden tot de Abdij, tel. 01 64 67 25 37.
Op 12 november a.s. is een terugkomdag
gepland voor de groep deelnemers van 13
en 14 november vorig jaar. Voor de groep
van 26 en 27 februari 2005 is een terugkomdag op 11 december a.s.
René Heinrichs
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Opgelegde bedevaarten in de Zuidelijke
Nederlanden
]osé Wienk
Tijdens de bloeiperiode van de bedevaarten, en met name die naar Compostela,
kunnen we een onderscheid maken tussen
verschillende
soorten
bedevaarten.
Bedevaarten die uit eigen vrije wil werden
ondernomen, 'devotiebedevaarten' dus, en
bedevaarten die als straf opgelegd werden
door zowel kerkelijke als wereldlijke rechtbanken. Er waren legio bedevaartsoorden
waar veroordeelden middels deze opgelegde strafmaat heen gestuurd konden worden. Dichtbij, zoals Aken, maar ook veraf,
zoals Compostela, Rome en zelfs
Jeruzalem.
Omstreeks de 1le eeuw komt deze vorm
van bedevaart in zwang. Hij is oorspronke-

Pelgrims naderen de toegangspoorten van
Jeruzalem, de Heilige Weg

lijk als religieuze boetedoening in de 6e en
7e eeuw ontstaan vanuit de Keltische en
Angelsaksische kloosters. In de 12e eeuw is
hij, na de hervorming van het gehele boetesysteem, overgenomen door de inquisitie, maar ook door de wereldlijke rechtbanken. Vooral in de Zuidelijke Nederlanden
en in enkele Noord-Nederlandse gewesten
als Holland en Zeeland werd hiervan, dankzij de populariteit van de bedevaart naar
Santiago de Compostela, veel gebruikgemaakt.
Er zijn diverse typen opgelegde bedevaarten te onderscheiden. We beschrijven hier
de strafbedevaart, de zoenbedevaart,
plaatsvervangers op bedevaart en de beroepspelgrims

Strafbedevaarten

Zetel Karel de Grote, Aken
Foto; /osé Wienk
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Strafbedevaarten werden opgelegd door
zowel kerkelijke als wereldlijke overheden
(penitentia publica non solemnis, openbare niet plechtige boetedoening). Deze werden altijd op grond van een rechterlijke beslissing opgelegd. Vooral in de stedelijke
rechtspraktijk werd zo'n bedevaart vaak
opgelegd om juist verminkende lijfstraffen,
in die tijd niet mis, te voorkomen en zo

toch de weg tot verzoening open te houden. Omdat de reis vol gevaren was en een
lange tijd in beslag nam, werd deze straf
voor de meer ernstige delicten opgelegd.
In de 13e tot en met de 15e eeuw is het
mode om snel een bedevaart als strafmaatregel op te leggen.

als ketter op de brandstapel om. Leken
werden onder andere veroordeeld wegens
delicten als overspel, doodslag, incest of
een geheim huwelijk.

De misdrijven die voor een strafbedevaart
in aanmerking kwamen, zijn in drie grote
categorieën in te delen: religieuze delicten,
delicten tegen het algemeen welzijn en delicten tegen de persoon.

Religieuze delicten
Religieuze delicten, zoals ketterij, godslastering en overtreding van kerkelijke
voorschriften werden door de kerkelijke
rechtbank behandeld. In Frankrijk werden
bijvoorbeeld 'bekeerde' Katharen (ketters)
al in de 12e eeuw veroordeeld tot een bedevaart. Dat in de 16e eeuw godslastering
nog zeer zwaar gestraft werd, blijkt uit een
veroordeling door de Schepenbank te Cent
in 1515. Wegens horryble ende abominable godslastering wordt Pieter Aerens veroordeeld tot 12 uur schandpaal, het doorsteken van zijn tong, een strafbedevaart
naar Compostela en een gedwongen verblijf aldaar van een jaar. Hij is gehouden:
- te rumene dese stede binnen sonnschyne
ende binnen dry daghen t'landt ende graefscap van Vlaenderen.
te gaen wonene ende vulcomelick te residerene binnen der stede van S t Jacops te
Compostellen, een jaer lanc gheduerende
ende moet ghy, Pieter Aerens
- bringhen daer af behoerlicke certificatie,
alheer ghy u vinden sult binnen desen
lande van Vlaendren.
De Italiaan Cirolamo Savonarola (14521498), een dominicaan en boeteprediker,
had het doorsteken van de tong als straf
voor godslastering bevolen. Zelf kwam hij

-

Op heterdaad betrapt stel, kraagsteen Cénac

Zo werd op 23 januari 1571 een paar dat
samenleefde in een geheim huwelijk, gesommeerd dit huwelijk openlijk te doen
sluiten, op straffe van een bedevaart naar
Santiago binnen drie maanden voor beiden. Bovendien mochten zij geen gemeenschap hebben alvorens het huwelijk openlijk gesloten was. Het hedendaagse
samenwonen was dus uiterst gevaarlijk.
Geestelijken werden veel zwaarder gestraft,
getuige de veroordeling op 7 juli 1570 van
een parochiepastoor, die een kind verwekt
had bij een van zijn parochianen. Hij moest
op bedevaart naar Santiago, verloor zijn
ambt en inkomsten, moest in een klooster
gaan alwaar hij vijf jaar lang op water en
brood moest leven én werd geëxcommuniceerd. Dat waren nog eens straffen, daar
lusten de honden geen brood van!
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mis te verstaan, want bij de eedaflegging
van prins Karel, de latere Karel V, in 1515,
contesteerde (betwistte) een aantal
Gentenaars hem als graaf van Vlaanderen.
Ze werden met vele andere ontevredenen
gebannen "te gaen woonene in partien te
Rome, te Cuelene, tlSente Jacob in
Compostelle, in vremde landen". Hoe verging het hen? "ende zyn alle buten der
stede gestorven". In 1540 werd de opstandige Gentse wever Jan Uytter Meere veroordeeld "te doen eenen wech tot sente
Jacobs in Galicien ende aldaer te woonen
den tijt van eenen jaere".

Priester eigent zich een vrouw toe, tapijt van
Bayeux

Delicten tegen het algemeen welzijn
Delicten tegen het algemeen welzijn zijn
bijvoorbeeld schending van de voorrechten van de landsheer en de stad, verstoring
van de openbare orde, ambtsmisdrijven
door landsheerlijke en stedelijke functionarissen, beledigingen van of verzet tegen
deze functionarissen bij de uitvoering van
hun functie, inbreuken op reglementen of
overtredingen van politieverordeningen.
Ook vagebonden en leeglopers, beschuldigd van onnutscape worden op bedevaart
gestuurd om de stad van hun aanwezigheid te verlossen. Zo verging het de leegloper Coelken De Winter voor het gerecht
te Antwerpen, die op stel en sprong "bi
sonneschine uter stad ende binnen den
derden dage uten marcgraefscape" verdwenen moest zijn. De straffen waren niet
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Delicten tegen de persoon
Delicten tegen de persoon zijn bijvoorbeeld doodslag en poging daartoe, slaan
en toebrenging van verwondingen, inbraak, allerlei beledigingen en seksuele delicten. Diefstal en roof werden nog harder
gestraft vanwege de zware sociale afkeuring.
Het succes van de opgelegde bedevaarten
kan verklaard worden door drie factoren:
de veroordeelde wordt een tijd verwijderd
uit de gemeenschap waarin hij zijn misdaad pleegde, zodat de gemoederen tot
rust komen, de tocht naar een heilige
plaats geeft hem de gelegenheid te bidden
voor zichzelf en zijn slachtoffer én hij kunnen op deze manier aflaten verdienen voor
zichzelf en (bij moord) voor zijn slachtoffer
die dit niet zelf meer kan doen.
Maar soms bleek er een ontsnapping mogelijk. Ook in die tijd was alles voor geld te
koop, zelfs een opgelegde bedevaart! Veel
van dit soort opgelegde bedevaarten kon
afgekocht worden. Deze afkoopsom werd
door de rechtbank zelf vastgesteld, naar
draagkracht en aard van het vergrijp. Wat
was zo om en nabij deze afkoopprijs? Op
Gentse tarieflijsten uit de tweede helft van

de 14e eeuw wordt 12 f opgevoerd. Even
een vergelijking: in 1380 verdiende een
sergeant van de Gentse baljuw bijna 7 £
per jaar. In diverse steden werden verschillende bedragen genoemd, zoals 14 Rijders
in Antwerpen, 20 Rijnsgulden in Brussel en
20 Pietersgulden in Leuven. Het zou bijvoorbeeld in 1448 voor een timmerman
die 4 stuivers als dagloon kreeg, neergekomen zijn op circa 100 dagen werken voor
de afkoopsom van 20 gulden. Helaas was
ene Lanceloot de la Beingh een gefortuneerd man, want hij werd in 1386 wegens
"wederseggen" van de schepenen (rechters) veroordeeld tot een strafbedevaart
naar Sint-Jacob. De afkoopsom werd vastgesteld op 100 pond parisis, terwijl dat

normaal 30 was. De stad had zeker dringend geld nodig! Koos de delinquent hiervoor, dan werd de prijs vastgesteld die in
een jaar in enkele termijnen betaald diende
te worden. Hij moest echter wel zien mensen te vinden die borg voor hem wilden
staan. Zo niet, dan was het vertrekken.
Deze borgstellers liepen zelf een groot risico, want als niet aan de voorwaarden werd
voldaan, vervielen zij in dezelfde sanctie als
de veroordeelde. Dat betekende bij bedevaarten óf een lijfstraf óf een aanzienlijke
geldboete óf een langdurige verbanning...
Degenen die geen geld hadden, moesten
vertrekken binnen een vastgesteld aantal
dagen of vertrekken met de motte, een collectief vertrek met Pasen of St.-Remy op 1

Over de muur klimmen
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oktober. De duur van het verblijf in het bedevaartsoord kon bij zware misdrijven ook
worden omschreven. In 1515 laat een
Cents vonnis van 8 oktober de veroordeelde één jaar in Compostela blijven. Andere
vonnissen hebben bepalingen van verbanning van tien jaar of zelfs langer. Bij de
plaatselijke kerkelijke overheid dienden de
veroordeelden de reden van hun tocht te
vermelden en een bewijs van hun aanwezigheid aldaar te vragen. Deze bewijsbrief
vermeldt dat de pelgrim:
- een bezoek aan de kerk had gebracht
- mis had gehoord aan het 'altaar van gratie' in de kerk en
- het graf of de relieken had aangeraakt.
Dit waren de voorwaarden verbonden aan
een visita ad limina, een volkomen bezoek
dat bij thuiskomst als bewijsstuk overlegd
diende te worden om weer opgenomen te
kunnen worden in de gemeenschap.
Om een strafbedevaart aan je broek te krijgen, daar hoefde je je hand niet voor om te
draaien! Het was moeilijker er een te ontlopen! Enkele redenen hiervoor: schending
van de openbare zeden of de zondagsrust,
meineed, godslasteringen, mes trekken, op
andermans deuren slaan, stelen van kippen
en kapoenen en over de stadsmuren klimmen.
Er werd écht korte metten met de 'zondaar' gemaakt, getuige de veroordeling in
1455 te Sint-Truiden van Peter Smeyers.
Wat had hij op zijn kerfstok? De arme ziel
had in de goede week, de week vóór
Pasen, twee keer krachtig gevloekt (misschien was er een steen op zijn voet gevallen!). Hij moest naar Compostela en naar
Rome...
Dat je maar beter je grote mond kon houden, ondervond ook Claus de Ruyttere op
30 november 1411 te Antwerpen. Hij was
het kennelijk niet eens geweest en had zich
onredelijk gedragen: "mids dat hi onrede-
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lic ghesproken heeft op eenigen vanden
Heerengheseten binnen den marcgraefscape ende hem onredelic tiegen hen ghedragen" ... resultaat: naar Compostela! "op
syn 1 hand'. En dat wil zeggen dat één
hand zal worden afgehakt als de bedevaart
niet naar behoren volbracht werd. Dit "op
syn 1 hand' stond de leegloper Coelken De
Winter trouwens óók te wachten.
Op deze manier werden de echte zware
criminelen en moordenaars de pelgrimswegen op gedreven, gelukkig waren zij
vaak herkenbaar aan een of meer ijzeren
banden rond hun armen, nek of middel.
Deze banden werden veelal gesmeed van
het moordwapen. Zij behoorden net zolang te blijven rondtrekken tot roest en slijtage de banden deden springen. Pas dan
was men ervan overtuigd dat God hen vergiffenis had geschonken. Misschien zijn dat
ook wel dezelfde ijzeren ringen die je in
sommige pelgrimskerken ziet hangen. Uit
de 12e eeuw stamt het mirakelverhaal van
de heilige Enimia. Een misdadiger met drie
ijzeren banden om zijn lichaam trekt via
een rondreis naar allerlei bedevaartsoorden
in Azië en Europa. Na een kort oponthoud
in de Saint-Sernin in Toulouse trekt hij naar
Compostela om er Sint-Jacobaan te roepen. Op de terugweg raakt hij in SainteÉnimie in de Tarnvallei eindelijk verlost van
de laatste ijzeren band. Weer een wonder
van Jacobus!

Zoenbedevaarten
Een 'zoen' moeten we lezen als een verdrag, overeenkomst, genoegdoening of
een uitspraak die een eind moest maken
aan conflicten tussen, in pricipe, gelijkwaardige partijen. In de steden was het de
taak van de paysierders (vrederechters) om
te bemiddelen tussen twee partijen, groepen of personen, die er zelf niet meer uit

kwamen. Een deel van de oplossing kon
erin bestaan dat de belangrijkste heethoofden van beide partijen op bedevaart gestuurd werden en hen zo tijdelijk de toegang tot de stad ontzegd werd. Ook bij
politieke conflicten werd van deze optie
gebruikgemaakt.
De oudst bekende zoenbedevaart naar
Compostela dateert uit 1284. Voor een
zoengeding voor gravin Margaretha van
Male werden de broers Janen JacobAcaers
uit Torhout samen met hun neef Jan naar
de apostelstad verplicht wegens doodslag
op Michiel van Torhout.
Een beroemd voorbeeld is de Vrede van
Athis-sur-Orge in 1305 tussen de Franse
koning Filips de Schone en de Vlaamse
graaf Cwijde van Dampierre, als gevolg
van hun vermaarde treffen 11 juli 1302
nabij Kortrijk, beter bekend als de
Guldensporenslag, waarbij een groot aantal Franse ridders en voetvolk werden gedood. De gouden sporen werden in de
kerk te Kortrijk als trofee opgehangen! Er
werd bepaald dat 3.000 Bruggelingen op
bedevaart moesten trekken. Deze straf kon,
tot opluchting van Compostela, echter
voor 300.000 Tournooise ponden worden
afgekocht. Dat het aantal van 3.000 geen
onzin is, blijkt uit eenzelfde soort verdrag
bij de Vrede van Arques in 1326. Hier werd
bepaald dat de steden Brugge en Kortrijk
300 pelgrims moesten leveren, waarvan er
100 naar Sint-Jacob, 100 naar O.L.V. van
Rocamadour en 100 naar Saint-Gilles
moesten pelgrimeren. Ook deze straf werd
afgekocht. In 1356 waren echter de schepenen van Tongeren de klos. Zij hadden tijdens een hongersnood de bevolking aangezet tot het openbreken en leeghalen van
de kapittelschuren. De bisschop vond dat
zij een lesje moesten leren en om er zeker
van te zijn dat de zoen werd uitgevoerd,

sprak hij de ban uit over de stad tot de veroordeelde schepenen vanuit Compostela
terugkwamen ...
Of Compostela nu wel zat te wachten op al
deze gedwongen pelgrims, waarvan velen
geen cent 'te makken hadden', lijkt me niet
zo waarschijnlijk. Om nog maar niet te
spreken van alle steden en dorpen onderweg die dit leger van boetepelgrims te
huisvesten kregen. Daarover lees je eigenlijk niet veel. Misschien een onderwerp
voor een studie, wie weet.

Plaatsvervangers op bedevaart
Deze groep pelgrims krijgt als het ware ook
een bedevaart opgedrongen. Dit kan zijn
door een testamentaire beschikking, waarvoor geld apart in het testament opgenomen was. Volgens de Kerk was dit, vanaf de
I le eeuw geen beletsel. Immers, de al dan
niet beloofde bedevaart gold en niet de
persoon die dit voor de overledene deed,
of moest doen. Daar zat je als erfgenaam
nu niet direct op te wachten. Ettelijke testamenten vermelden uitdrukkelijk de overdracht van onuitgevoerde bedevaartsgeloften. Zo is daar het testament van Jean de
Thimongies uit Doornik, die beweert te
oud te zijn om de bedevaart naar
Compostela, die hij altijd al had willen
doen, nog uit te voeren. Hij vraagt per
testament om één pelgrim te paard of verschillende pelgrims te voet. Vaak wil de erflater niet zomaar iemand, maar vraagt om
'een vrome man' en als uitzondering om
'een vrome vrouw'. Bepalingen van de tijd
waarbinnen de opdracht moest worden
uitgevoerd: onmiddellijk of, wat meer
voorkomt, binnen één of twee jaar na overlijden. Verplichtingen zijn er ook voor de
plaatsvervangers: een kaars branden of een
mis laten opdragen. In Aix-en-Provence bestond begin 15e eeuw maar liefst eenwijfde

P A G I N A 119

JACOBSSTAF

-

2005

van de bedevaarten uit testamentair niet
nagekomen beloften.

Beroepspelgrims
Als er geen bezwaar is een bedevaart te
ondernemen voor een overledene, waarom
dan ook niet ten gunste van een levende?
En zo komt er weer een groep pelgrims bij
die van pelgrimeren hun beroep gaan
maken. Gravin Mathilde van Artesië laat
tussen 131 2 en 1328 minstens zes bedevaarten naar Compostela maken. Voor
1327 staat er vermeld in haar huishoudrekening: 'De derde dag van april, aan Estève
Le Boudenier, om in mevrouws plaats op
reis naar Sint-Jacobin Galicië te gaan, voor
de reis 9 pond, voor de offerande 16 schellingen.' Mevrouw stierf in 1329.
Veel arme drommels konden zich op deze
manier in leven houden door voor anderen
op tocht te gaan. In 1395 stuurt koningin
Isabella van Beieren voor haar man, de in
1392 krankzinnig geworden Karel VI, een
pelgrim naar diverse bedevaartsoorden,
waaronder ook Compostela, om genezing
af te smeken. Deze 'pelgrim van de koning'
raakt op de terugweg zijn geld kwijt, zodat
het stadsbestuur van Rijsel verplicht is hem

een subsidie van 2 kronen uit te betalen.
De beroepspelgrims worden voor elke
tocht contractueel betaald. Op 25 oktober
1428 sluit de pelgrim Bartolomeo Scarferi
een contract af en gaat de volgende morgen op pad en ontvangt 10 gulden, de
helft van het overeengekomen bedrag. De
andere helft ontvangt hij bij terugkeer op
16 april 1429, als hij via een getuigschrift
kan bewijzen ook werkelijk op bedevaart
geweest te zijn.
Onder invloed van de Reformatie worden
met name dit soort bedevaarten, maar ook
de bedevaart die als straf opgelegd werd,
minder. In de steden Luik en Mechelen
bleef deze praktijk echter gehandhaafd en
verdween pas ten tijde van de Franse
Revolutie.
Gebruik werd gemaakt van:
Pelgrims door de eeuwen heen, Dr.j.van
Herwaarden
De Pelgrim 78, Straffe zoenen, Jan
Verhaverbeke
De Pelgrim 79, Minnelijke zoenen met
plaatsvervangers, Jan Meutermans

"Hebt u plannen voor een pelgrimstocht naar Santiago?"
Jammer he, als u de taal niet spreekt! Voor onze lessen

"Spaans voor Santiagogangers"
in Utrecht zoeken we nog deelnemers,
zowel beginners als gevorderden.

Interesse?
Bel Corrie Stalenhoef, tel. 030-29 44 992
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Feest in Brugge
Herman Stokmans
Het Vlaams Genootschap van Santiago de
In een lange keten lopen zij tot bij Jakobus
Compostela vierde op zaterdag 19 maart jl.
in de kathedraal van Compostela! Hierna
op luisterrijke wijze haar 20-jarig bestaan.
werden de namen afgeroepen van hen die
In Vlaanderen betreft het een zogeheten
in de nabije toekomst op weg zullen gaan
Jubeljaar.
naar Santiago de Compostela. Er kwamen
wel ruim 150 pelgrims in spe naar voren,
Het Genootschap keerde voor deze zogenaamde lente-ontmoeting terug naar de
waaronder een gezin met vier (!) kinderen.
bakermat, de Sint-Andriesabdij in BruggeZe verzamelden zich achter het altaar, op
Zevenkerken. Daar werd die dag vanaf
het hoogkoor, waar ze niet alleen de pel10.00 uur een buitengewone algemene legrimszegen ontvingen, maar ook de credenvergadering in de grote Gregoriuszaal
dential, een grote jakobsschelp en een begehouden. Een indrukwekkende ceremozinningsboekje. Vervolgens werden de
niële viering volgde. In het openingswoord
pelgrims na het uitspreken van een gebed
werd gememoreerd aan het feit dat in deze
uitgezonden. Het was een overweldigend
abdij Pater Jean-Marie Mondelaers twintig
gezicht om die mensen met de grote jajaar geleden het Vlaams Compostela-gekobsschelp op hun borst bungelend, de
nootschap ten doop
trappen van het alheeft gehouden. De
I ~ ; - - Ï~; l , ~ L ; , f t l~ ~- & ] d taar te zien afdalen!
hele abdij-gemeenDe viering werd afgeL~t72:2n
';la*, >
r
~L <
~
~
~
~
~
~
schap werd bedankt
sloten met een groot
voor de gastvrijheid
gebed ter inleiding
om het Jubeljaar hier te mogen beginnen
van de bloemenhulde die buiten bij het
en in het bijzonder Vader abt die de viering
graf van Pater Mondelaers werd gebracht.
zou leiden.
We kregen allemaal een gele narcis in de
Gelezen werd onder andere uit het boek
hand gedrukt en liepen in een lange rij
Genesis, het eerste boek van het Oude
naar de ommuurde plaats waar het graf
Testament, hoofdstuk 28, 20-22, een toezich bevindt. De narcissen kwamen terecht
passelijke lezing over de gelofte van Jakob. op een grote hoop ernaast.
Hierin staat: 'Als God mij terzijde staat en
mij op deze reis beschermt, als Hij mij
brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam en als ik veilig terugkom bij mijn
verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn.'
Na de Homilie (preek) werd een lid van het
Vlaams Genootschap als eerste van een
reeks estafettelopers naar Santiago de
Compostela uitgezonden. Ze dragen aan
elkaar een woord van vrede over, evenals
een soort geloofsbrief naar aanleiding van
De 'Tuna de Maastricht' in Brugge
het 20-jarig bestaan van het Genootschap.
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Daarna reden we naar het O.L. Vrouw-ziekenhuis in Brugge-Sint Andries waar ons
een complete verrassing wachtte: een receptie met een hapje en een drankje. Oude
vrienden ontmoetten elkaar. De muzikale
aankleding was in handen van de groep
'De Tuna .van Maastricht'. Wie in
Compostela of Salamanca is geweest, weet
dat je daar rondtrekkende musicerende
studentengroepen tegenkomt. Onder gitaarspel en het geklepper van de castagnetten zongen de Maastrichtenaren uit
volle borst hun Spaanse liederen. Het werd
een vrolijke manifestatie. De Nederlandse
zangers doen niet onder voor hun Spaanse
collega's! Het zou leuk zijn deze studentengroep ook eens te ontmoeten in een van
onze vergaderingen. Onderwijl werd een
heerlijke Bourgondische maaltijd geserveerd met wel zes gangen, rijkelijk besproeid met Spaanse wijnen.
Tussen de gangen en de muziek door
opende Dirk Aerts, de voorzitter van het
Vlaams Genootschap van Santiago de
Compostela, het Jubeljaar met een korte
speech. Hij verklaarde onder meer dat de
functies van gasthuis en ziekenhuis dicht
bij elkaar liggen, zoals het Sint Jakobsziekenhuis in Tongeren, dat oorspronkelijk
een gasthuis was.
Intussen zijn de lokalen van de verpleegstersschool in dit gebouw de stek waar het
Vlaams Genootschap haar bestuursvergaderingen houdt. De bibliotheek en het documentatiecentrum zijn gevestigd op het
adres Ravenstraat 98, B-3000 Leuven. Het
internetadres is http://www.compostelagenootschap.be. Het tijdschrift 'De Pelgrim'
(sinds 1985) is in maart jl. toegekomen aan
het tachtigste nummer. Proficiat! Een tijdlang heeft het Nederlands Genootschap
van Sint-jacob geprofiteerd van het
Contactblad, zoals dat toen werd genoemd.
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Een bijlage voor de Noord-Nederlandse lezers was daarin opgenomen.
Het Vlaams Genootschap heeft naar aanleiding van het Jubeljaar diverse activiteiten
op touw gezet. De estafetteloop naar
Santiago de Compostela is daar één van. Er
zullen in dit jaar in diverse Vlaamse steden
- en ook te Breda in het najaar - concerten
worden gegeven door het vocaal en instrumentaal ensemble Capella Nova onder leiding van Marleen Reynders. Ook zullen andere activiteiten plaatsvinden.

Sint-Andriesabdij te Brugge - Zevenkerken
Foto: Herman Stokmans

Over het ontstaan van het Vlaams
Genootschap van Santiago de Compostela
kan het volgende worden gezegd. Pater
Mondelaers had een droom nadat hij in
een wijk in Parijs een tijdlang werkte in een
buurt met veel mohammedaanse inwoners. Hier zag hij dat deze mensen een ideaal hebben om eens naar Mekka te pelgrimeren. Hij dacht: 'Hebben wij óók
pelgrimsidealen?' Mede door de tentoonstelling 'Santiago de Compostela - 1000
jaar Europese Bedevaart' in 1985 gehouden in de Sint Pietersabdij te Cent onder
de vlag van EUROPALIA 85 ESPANA, heeft
Mondelaers samen met een aantal anderen, onder wie Wilfried Wijn en Jaak, het
voortouw genomen in de oprichting van
een genootschap ter bevordering van de
Jakobspelgrimagein België.
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Ster
Jan Kerstholt
Ster,
Dansend sprankelend licht
Met eindeloos veel andere
Aan de nachtelijke hemel:
Vol ontroering en inspiratie
Fantasie en meditatie.
Ster,
Neergedaald op de camino
Op stenen, muren, borden
Langs wegen, steden, dorpen:
Lamp voor zoekende moede voeten,
Licht en richting op ons pad.
Ster,
Die speels de sterrenbeelden schouwt
En vlaggen kleurig tooit,
Morgenster begroetende de nieuwe dag,
Avondster die toedekt voor de nacht
Om nieuwe moed en wandelkracht
Ster,
Teken van waardering
Voor talenten en prestaties,
Soms maar lege pracht en praal,
Dodelijk symbool als davidster op kleding:
Niet tot ondergang maar tot licht geboren.
Ster,
Verdwenen en verschenen
Als eens bij de drie wijzen lang geleden,
Voerend naar de plaats van het visioen
Om geÏnspireerd weer terug te keren
En in pelgrimsgeest dan verder gaan.
Ster,
En als eenmaal onder de sterrenhemel
Van onze lage landen
Het leven is volbracht:
Wens dan ook met de melkweg naar Santiago
De aangekomen pelgrims:
Bienvenido - adios - goede nacht
Het Licht wacht en... Jacobus lacht.
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Compostela's
Onderstaande personen hebben in de afgelopen jaren het pelgrimspad naar Santiago te
voet of per fiets (reis) afgelegd. Zij hebben een compostela ontvangen (op de genoemde
datum) en daarvan een kopie aan het Genootschap gestuurd. Door de grote belangstelling konden nog niet alle compostela's die zijn ontvangen deze keer worden opgenomen.
In de komende nummers van de jacobsstaf zal de publicatie worden voortgezet.
Naam
Kluytmans, J.
Traa, M.
Geels, M.
Buissink, J.
Proost, A.
Ruiter, 1.
Bogaers, R.
SpaendonckTerhorst, E.
Swinderen, H.1.j. van
Haan, J.A.M. de
Uiterwaal, ].A.M.
Vermast, P.
Leenden, B.G.J.
Verschuren, J.H.M.
Amesz, J.
Bergh, j. van de
Vrught, F.J.H.M. de
Kampen, C. van
Steins, H.J.J.
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Exel, C.S.
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Scheepers, J.H.
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Venendaal, N.
Loon-Nomen, K. van
Koning, H. de
Cayseele, C.A.
Delft, C. van
Rademaker, G.
Raymakers, F.N.M.
Hecke, R.J.M. van
IMunsters, J.
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IBerkel, H. van
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Oostlander, A.
Spanjersberg, J.P.J.
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Woonplaats
Roermond
Eindhoven

Heemskerk
Amsterdam
Goirle

Datum
25-7-87
13-5-89
19-7-89
26-6-90
3-8-90
18-6-92
15-5-93

Deventer
27-7-94
Amsterdam
24-5-95
1-10-95
Eindhoven
11-4-96
Heukelum
Dronten
16-7-96
Stiphout
19-8-96
Oploo
14-6-97
23-6-97
Oenkerk
Bergen op Zoom 13-9-97
Wehl
28-4-98
Bergschenhoek 1-6-98
Haaksbergen
4-6-98
Albergen
10-6-98
Heeswijk
1-7-98
Raalte
26-7-98
Eindhoven
10-9-98
11-5-99
Heerlen
Den Bosch
22-5-99
Aalten
27-5-99
Cuijk
6-6-99
Emmerich (D)
5-7-99
Ouderkerk/lJsl 19-7-99
Huissen
3-8-99
Uden
5-9-99
Barendrecht
17-9-99
21 -1 0-99
Sittard
Lent
20-5-00
Moergestel
29-5-00
Etten-Leur
3-6-00
Amersfoort
4-6-00
Muiden
6-6-00
Maastricht
9-6-00
Krimpen a/d lJsl 13-6-00
Den Helder
23-6-00
Nederweert
24-6-00
Doorn
28-6-00

Reis
Voet

-

Voet

Voet

Fiets

Voet
Fiets
Voet

-

Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet

Fiets
Voet
Voet
Fiets

Voet
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Fiets

Naam
Knijnenburg, M.
Vriens-v.Swaaij, N.
Haan, H. de
Linder, G. van
Pol, B.A.A.
Molemaker, F.
Kegel, A.

Woonplaats
Best
Breda

Apeldoorn
Harderwijk
Rotterdam

Beuger, I.G.D.M.
Meeuwsen, ].j.
Uiterwaal, J.A.M.
Harteveld, W. van
Timmermans, L.J.
Exel, GS.
Kemmeren, A.
Bohnen, H.J.
Jong, P.S.H. de
Voorden, L.A. van
Jelsma, K.
Harmsen, B.W.M.
Rossum, A.G. van
Oostlander, A.
Nelissen, Th.
Supheert, G.W.
Exel, C.S.
Boogaard, J.W. vd
Vermeltfoort, T.M.
Hest, N.A.M. van
Loon, G. van
Wal, R.]. van der
Boxel, H.F. van
Jansen, P.A.
Poortstra, J.
Eechoud, M.C.E. v
lanse, C.H.
Nijnens, A.H.F.
Peters, T.C.
Ramakers, A.M.E.
Coehorst, T.J.W.
Goedhart, C.C.
Groen, ].G.
Spanjersberg, M.C
Hoogenhout, ].P.
Kooij, J.C.

24-5-95
Den Haag
Amsterdam
7-8-95
Heukelum
8-1 -96
Wateringen
18-5-96
Nieuwerkerk/lJsl 19-7-96
Heeswijk
29-5-97
Waspik
20-6-97
Arnhem
23-8-97
Huizen (NH)
18-9-97
Laren (NH)
29-5-98
Leek
3-6-98
Puiflijk
6-6-98
Emmen
13-6-98
Krimpen a/d IJSI 7-7-98
Rosmalen
21 -8-98
Alphen a/d Rijn 6-1 0-98
Heeswijk
12-5-99
Zuidvelde
26-5-99
Eindhoven
31 -5-99
Berkel-Enschot 7-6-99
Ouderkerk ad IJsl19-7-99
Gouda
1-8-99
Rijen
14-8-99
Maarssen
10-9-99
Grijpskerk
17-9-99
Den Haag
30-4-00
Heinkeszand
22-5-00
Brunssum
2-6-00
Breda
3-6-00
Houten
5-6-00
Goirle
9-6-00
Gieten
10-6-00
Leusden
14-6-00
Den Helder
23-6-00
Amsterdam
27-6-00
Utrecht
3-7-00

Datum
13-5-89
73-5-89
28-9-89
17-7-90
11 -7-91
2-7-92
10-6-94

Reis

Fiets
Fiets
Fiets

Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
F/V
Voet
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Lamée, L.P.M.
Nijmegen
Houben, P.J.M.F.
Huissen
Veen, A.Th. van
Alkmaar
Hermans, M.A.M.
Akersloot
Ankeren, K.M. van
Amsterdam
Spekman, J.B.M.
Zoetermeer
Pieters, H.P.H.
Maastricht
Peperkamp, J.D.L.M. Nijmegen
Knapen, F.
Deurne
Verspaandonk,F.I.A.M. Hilvarenbeek
Alphen a/d Rijn
Supheert, G.W.
~ellaert,C.L.
aandam
Agterberg, M.C.
Denenkamp
Kant, C.
Arnhem
Kuntzel, W.B.
Berkenwoude
Harmsen, G.
Nijmegen
ReeuwijkKoomen, J.A.
Lisse
LovesBenneman, M.M.
Hengelo (O)
Dekkers, Th.1.M.
Maarn
Stapelkamp, H.J.
Eelde
Varekamp, P.J.
Amsterdam
DorenboschKluijtmans
Swalmen
Bosch, G. van den
Weesp
Rappard, W.F. van
Hengelo
Kreek-Ansingh, H.L.T. Alphen a/d Rijn
Ballering, ].L.
Naaldwijk
Egmond, C.S. van
Groet
Hooijmakers, C.
Roosendaal
Deken, B.
Hillegom
Stelt, H. van der
zwartebroek
Smulders, J.
Tegelen
Beesel
Brouns, W.
Veld hoven
Coolegem, P.
Erkel, G. van
Breda
Amsterdam
Ruigrok, J.A.G.
Breukelen
Eckhard-v. Kuil, C.
Keeken, W.P.M. van Utrecht
Woerden
Os, J.van
Bernert, H.
Wierden
Boogaard, T.A. van deHalfweg
Koopmans, R.
Diemen
Leuverink, J.H.
Oldenzaal
Kramer, Q.J.M.
Haarlem
Boland, T.
Duiven
Tuinstra, W.
Wageningen
Urselmann, ).F.
Revestein
Mooij, C.
Haarlem
Oerle-Jonker,
E.M. van
Heemstede
Harmelen, M.W.J. van Kortenhoef
Cortie, H.
Hoogerheide
Pikker, N.C.
Culemborg
Pikker-Salari, I.M.
Culemborg
Wit, J. de
Vlijmen
Koomen, W.J.C.M.
Leidschendam
'
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6-6-01
15-6-01
19-6-01
25-6-01
29-6-01

Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Voet

Lamée-Pelgrim, N.
Schoorl, G.M.E.
Hermans, A.J.
Ruijter, P.G.M. de
Brink, E. van den
Klinken, J.van
Feye, J.B.
Vermast, M.I.Y.
Deutekom, C.M. v.
Boxel, H.F. van
Bedaf, A.P.M.
Fens, W.F.
Graaff, M. de
Hoefmans, J.P.M.
Kuntzel-Verschoor
Niesten, P.

Nijmegen
Alkmaar
Akersloot
Utrecht
Barneveld
Haren
Herveld
Oostkapelle
Rotterdam
Rijen
Goirle
Peize
Den Haag
Alphen
Berkenwoude
Nijmegen

3-7-00
10-7-00
13-7-00
13-7-00
25-7-00
27-8-00
20-1 0-00
25-4-01
17-5-01
30-5-01
3-6-01
9-6-01
18-6-01
20-6-01
25-6-01
29-6-01

Fiets
Fiets
H /B
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet
Voet
Fiets
Voet
Voet

30-6-01

Fiets

Loves, H.L.

Hengelo (O)

5-7-01

Voet

5-7-01
30-7-01
3-10-01
4-40-01

Voet
Fiets
Fiets
Voet

Pasterkamp, H.
Boon, J.
Meys-Schoot, C,
Dorenbosch, M.

Den Ham
Krommenie
Amsterdam
Swalmen

5-7-01
30-8-01
4-40-01
8-1 1-01

Voet
Fiets
Voet
Voet

8-1 1-01
4-5-02
12-5-02
23-5-02
1-6-02
1-6-02
3-6-02
6-6-02
7-6-02
8-6-02
10-6-02
12-6-02
12-6-02
13-6-02
14-6-02
19-6-02
19-6-02
23-6-02
23-6-02
24-6-02
25-6-02
27-6-02
2-7-02
2-7-02
16-7-02
21-7-02

Voet
Fiets
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Voet
Voet
Fiets

Vogels, P.J.
Rem, R.
Hepkema, F.E.
Melse, j.
Ballering, F.
Egmond, J.van
Speeckaart, M.
Delsen-Bothe, E.
janssen, M.J.
Smulders, P.
Hoksbergen, M.H.
Coolegem, C.
Bettonvil, A.
Boogaart, R.F.E.
Dictus, P.
Lak, M.P.
Os-van Wijhe, E. v.
Bernert-Baks, T.T.
Smits, H.
Ahuis, H.
Boogaard, G. v.d.
Fischer, M.
Sande, F.W. v. d.
Severijnen, F.
Geus, J. de
Oerle, J.van

Eindhoven
Amersfoort
Amersfoort
Zaltbommel
Leiden
Schoorl
Roosendaal
Hillegom
Maastricht
Tegelen
Doetinchem
Veldhoven
Den Bosch
Rotterdam
Zundert
Nieuwegein
Woerden
Wierden
Dongen
Oldenzaal
Halfweg
Weert
Wageningen
Utrecht
Hazerswoude
Heemstede

13-4-02
5-5-02
21 -5-02
30-5-02
1-6-02
1-6-02
3-6-02
6-6-02
8-6-02
8-6-02
10-6-02
72-6-02
13-6-02
14-6-02
19-6-02
19-6-02
19-6-02
23-6-02
23-6-02
25-6-02
26-6-02
29-6-02
2-7-02
13-7-02
21 -7-02
21 -7-02

Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Voet
F/ V
Fiets
Fiets

21 -7-02 Fiets
24-7-02 Voet
12-8-02 Voet
26-8-02 Fiets
26-8-02 Fiets
4-9-02
Fiets
7-9-02
Fiets

Beukers-Arends, A.
Corstiaensen, J.
Kalkman, B.P.
Pikker, j.j.
Bakker, P.
Ven, P. van de
Beltman, G.J.M.

Lettele
Bemmel
Leeuwarden
Culemborg
Nieuwkuyk
Berluum
Velp

24-7-02
29-7-02
16-8-02
26-8-02
4-9-02
6-9-02
18-9-02

Voet
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
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Jonkman, R.
Brouwer, R.
SpeekhoutLiebrand, E.J.
Braber, L.M.
Leijs, T.
Overdam, M.H. van
Mannes, J.
Hoop, M. de
Ritchi, P.
Veen, S. van
Sinke, C.
Empel, J.van
SchalkwijkMettes, C.T. v.
Goor, C.M.W. v.d.
Vrolijk, I.
Moné, H.A.J.
Lichtendael, M.F.
Post, J.
Paymans, E.M.
Janssens, M.H.
Baar, P.J. van
Hoksbergen, T.
Kleine Punte, J.
Beers, N.P.M.
Veen, W.J. van der
Weersink-Ophof, B.
Albers, H.P.
CretskensVaassen, A.].
Baar, M.P. van
Jongeneel, H.
Moermond, K.
Meijer, Y.
Scheepers, M.W.P.M.
Achtereekte, A.C.W.
Streppel, M.J.
Boonstra, p.
Reek, C.T.M. van den
Bruin, J.de
Bettonvil, A.
Aarssen, H.P.
Berkelaar, H.
Bettonvil, A.
Bakker, H.
Beukel, C.P. van de
Beijne, M.
Beuving, ].R.
Crunsven, F. van
AdrichemToman, J.M.L.
Berg, A. van de
Berg, A. van de
Berg, A.J. van den
Antonisse, L.W.
Beens, W.T.J.
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Middelburg
Gorredijk

18-9-02 Voet
20-9-02 Voet

Schipper, L.
Speekhout, C.J.

Tuk
Silvolde

Fiets
Fiets

Silvolde
Renesse
Oisterwijk
Sellingen
Alkmaar
Schijndel
Landgraaf
Haelen
Liempde
Helvoirt

22-9-02
22-1 0-02
15-4-03
23-4-03
27-4-03
1-5-03
1-5-03
3-5-03
9-5-03
10-5-03

Fiets
Fiets
Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Voet
Fiets

Peters, J.
Knapen, F.
Jongh, I.M. de
Jansen, N.W.
Perrée, F.H.C.A.
Ritchi, P.
Wal, A.M. van der
Sinke, C.
Blanksma, L.J.M.
Schalkwijk, C. van

Utrecht
Deurne
Zierikzee
Voorburg
Uden
Landgraaf
Rhenen
Líempde
Paterswolde
Ridderkerk

Voet
Fiets
Voet
Voet
Fiets
Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet

Ridderkerk
Baarlo
Halsteren
Haarlem
Den Haag
Sneek
Veenendaal
Enschede
Alkmaar
Prinsenbeek
Eibergen
Hei10
Hattem
Ootmarsum
Voorburg

14-5-03
15-5-03
17-5-03
21 -5-03
22-5-03
23-5-03
25-5-03
27-5-03
31-5-03
5-6-03
17-6-03
23-6-03
30-6-03
2-7-03
5-7-03

Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Fietrs
Fiets

Goor, W.J.C. v.d.
Vrolijk, A.
Kraamer, H.J.
Wiezer, J.
Koren, C.
Corsmit, J.E.
Veenenbos, H.P.
Loon, H.J.A.M. van
Beerens, A.R.M.
Rouwendal, A.J.A.
Awick, P.A.M.
Ballemans, P.W.C.
Weersink, F.
Albers, C.J.
Schellekens, F.

Baarlo
Halsteren
Amersfoort
Haarlem
Blaricum
Den Haag
Amsterdam
Nijmegen
Kaatsheuvel
Etten-Leur
Hilversum
Dongen
Ootmarsum
Voorburg
Hilversum

Voet
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Voet

Stevensweert
Edam
Hippolythushoef
Amsterdam
Apeldoorn
Rotterdam
Ughelen
Apeldoorn
Zeegse
Castricum
Wouw
Den Bosch
Apeldoorn
Rotterdam
Den Bosch
Purmerend
Noordwijk
Zandvoort
Zeist
Mierlo

12-7-03
18-7-07
27-7-03
29-7-03
3-8-03
1-9-03
4-9-03
4-9-03
9-9-03
16-9-03
21 -9-03
26-9-03
13-5-04
29-5-04
3-6-04
10-6-04
12-6-04
16-6-04
26-6-04
24-7-04

Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Fiets

Fiets
Fiets
Fiets

Cretskens-Thissen,M. Stevensweert
Reijbroek, P.
Wageningen
Krikke, B.
Hippolythushoef
Meijer, H.
Apeldoorn
Schmidt, V.
Groningen
Veen, A.]. van der Rotterdam
Achtereekte, W.J. Apeldoorn
Ysseldijk, H.C.
Apeldoorn
Wijnkoop, M.M.
Zeegse
Cerven, G.M.P.J. van Elsloo
Meijs, A.J.A.M.
Wouw
Jansen, P.J.M.C.
Borne
Aarssen, A.F.
Apeldoorn
Baars, C.H.A.
Drachten
Beekman, A.
Apeldoorn
Bakker, P.
Purmerend
Ampting, E.B.M.
Den Bosch
Amelink, A.
Zeist
Albers, I.M.
Heinkenszand
Heemskerk
Adrichem, J.E.J.

Heemskerk
Eelde
Eelde
Berkel-Enschot
Kloetinge
De Bilt

17-8-04
27-8-04
31-8-04
15-9-04
25-9-04
6-10-04

Fiets
Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet

Arends, C.H.
17-8-04
Castricum
28-8-04
Alders, B.H.I.
Berg, A. van de
Eelde
7-9-04
Berg-de Roos, R. v.d. Berkel-Enschot 15-9-04
Antonisse-Witte, W. Kloetinge
25-9-04
Bezemer, ].W.
Driebergen-R. 10-10-04

-

Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Fiets
Voet
Fiets

-

12-7-03
18-7-03
27-7-03
3-8-03
13-8-03
1-9-03
4-9-03
4-9-03
9-9-03
19-9-03
21-9-03
2-12-03
13-5-04
31 -5-04
7-6-04
10-6-04
13-6-04
23-6-04
16-7-04
17-8-04

Fiets
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Fiets

Voet
Fiets
Fiets
Voet
Voet
Fiets
Fiets
Voet
Fiets
Fiets
Fiets

Voet
Voet
Voet
Fiets
Voet

Niet naar Santiago en weer terug
Hans Rottier, Niet naar Santiago en weer
terug. La Grande Randonnée (z.p.
[Brouwershaven]: in eigen beheer, 2004)
309 blz., ISBN 90-9018635-2, paperback 8
20.
Uitsluitend te koop via internet: www.nietnaarsantiag0.d
Hans Rottier is boos. Boos op kerk, kapitaal
en kruisvaarders. Of ze nu Codfried van
Bouillon of Ceorge Bush heten. Die boosheid heeft hij gekanaliseerd in een boekje
dat hij op zijn website omschrijft als '( ...)
licht en handzaam. In afmeting is het ook
een statement tegen de megalomane reuzenuitgaven van vandaag de dag. Die zijn
groot, zwaar en onmogelijk vast te houden.' Bam, die zit. De toon is meteen
gezet. Slaat die opmerking ook op andere
pelgrimsverslagen?
De vier preludes waarmee het boek opent,
zijn van eenzelfde stelligheid. Het accepteren van het godsbestaan wordt meteen al
gereduceerd tot nuttig 'voor de manipulerende en gemanipuleerde mens'. Dat voorspelt niet veel goeds, denk je dan. Waar in
de betere pelgrimsliteratuur - denk aan
schrijvers als Hans Annink, Kees van Luyn,
Hans Burgman en Bettina Selby - het enthousiasme, de dankbaarheid en de ontroering overheersen, daar passen slechts
begrippen als somberheid, verval en complottheorieën wanneer je Rottiers boek zou
moeten karakteriseren.
Toch is het de moeite van het lezen waard.
Niet zozeer door het verhaal van de pelgrimstocht, alswel door de betekenis van
die tocht - in het algemeen, als fenomeen
dus - voor de geschiedenis van Europa.
Althans, de betekenis die Rottier eraan toe-

Stephan van Meulebrouck

dicht. Een betekenis waarmee je het niet
eens hoeft te zijn, maar die wel tot nadenken stemt.
De reis zelf is slecht voorbereid. De schoenen passen niet en de meegenomen gasbrander is van het verkeerd gekozen type,
want nieuwe tankjes blijken niet te krijgen
te zijn. En dan het gemopper over de prijzen van koffie, maaltijden, campings ...
Daarmee dreigt het boek hier en daar af te
glijden naar het kabbelende, onbenullige
niveau ('en toen ... en toen...') van de
doorsneepelgrimslectuur. Dreigt af te glijden, want Rottier weet die valkuilen tijdig
te omzeilen door intermezzo's over de
Europese geschiedenis en de rol van de
kerk daarin.
Een terugkerend thema daarin is de legende van St.-Jacobus- Rottier spreekt liever
van een leugen - en het misbruik daarvan
ten bate van kruistochten, moord en doodslag. Nu gun ik Rottier uiteraard zijn eigen
kijk op de (christelijke) geschiedenis, maar
zijn uitleg van een complex fenomeen als
de reconquista van Spanje is soms te simplistisch.
Toegegeven, in naam van Santiago zijn in
Spanje en daarbuiten ongelooflijke gruweldaden begaan. Maar Rottier moet niet vergeten dat de Arabische legers in het Europa
van de 8e eeuw daar niet bepaald rondtrokken om alleen maar te picknicken. Net
zoals het christendom in Latijns-Amerika
werd de islam in Spanje (en trouwens ook
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika)
gevestigd met het zwaard. Joden en
christenen werden gedegradeerd tot tweederangsburgers en wie het waagde om
openlijk te twijfelen aan het gelijk van de
Profeet, werd geëxecuteerd met een
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wreedheid die elke beschrijving tart.
Maar voor Rottier is het helder: die hele
Jacobusmythe is er alleen maar als propagandamiddel voor de kerk om de mensheid te kunnen knechten. Aangekomen in
Roncesvalles staat zijn besluit vast: met het
bloedige machtsmisbruik van St.-Jacobus
door de kerk wil hij niets te maken hebben.
'Loop! Maar niet naar Santiago de
Compostela.' En dus keert hij om, waar-

mee de intrigerende titel is verklaard.
Niet naar Santiago en weer terug is door zijn
mengeling van reisverhaal en uitvoerige
geschiedenislessen een wat vreemde eend
in de pelgrimsbijt. Een curieus, soms zelfs
verontrustend boek. Maar vriend en vijand
zullen het Hans Rottier moeten nageven:
hij heeft in ieder geval iets te vertellen. Was
dat met alle pelgrimsverslagen maar zo.

Jacobsappelbomenaan het Jabikspaad

Op woensdag 20 april 2005 heeft wethouder L. Bosboom van de gemeente Zwartewaterland in Genemuiden bij het veerhuis
de eerste Jacobsappelbomen aan het
Jabikspaad geplant. Jan Romkes van der
Wal van de Stichting labikspaad Fryslân verleende assistentie bij deze handeling onder
het toeziend oog van deskundigen van
Landschap Overijssel en van de hoogstambrigade Steenwijkerland. Ook toevallig
passerende pelgrims en twee jongens uit
het stadje toonden hun grote belangstelling voor het gebeuren.
Met de daad van de wethouder werd het
startsein gegeven voor een plantprogram-

ma voor de komende jaren van ongeveer
vijftig bomen - in plukjes van drie à vijf verspreid - langs het Jabikspaad van
St.Jacobiparochienaar Hasselt bij Zwolle.

Jacobusboek
Ontvangen boeken en verslagen
De Engelen van Jacobus van Ben Engelbertink, verslag van een voettocht naar
Santiago. Uitgeverij Aspekt, 2005. In nummer 68 zal een boekbespreking geplaatst
worden.
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Via de Santiagoroute op weg naar een gelukkig nieuwjaar van Coen Deering. Bundel
van eerder verschenen reisverslagen in
Rondom de Ringvaart. Bestelwijze: maak
£ 5 (incl. verzendkosten) over op giro
227470 t.n.v. Deering, Nieuwerkerk aan de
Ijssel, teIJfax 01 80 31 36 47.
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Van de Voorzitter
Tijs Dorenbosch
Echte pelgrims?
doen. In ieder geval hanteert het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob geen
Onlangs sprak ik een tweetal dat te voet
criteria in deze; wij zijn er om mensen benaar Finisterra en terug was gelopen. Op
de terugweg hadden ze Santiago aangelangstelling bij te brengen voor de tocht
daan en waren verder weer terug naar
naar Santiago en alles wat daarmee samenFrankrijk gelopen over de Camino Francés,
hangt en om het ondernemen van die
tocht, te voet, per fiets of ook te paard te
vervolgens "over de oost" terug naar
Nederland. Nu zijn er tegenwoordig sowiestimuleren. Ikzelf voelde me een wat kritiso niet veel mensen meer die vanuit
sche pelgrim toen ik aan de lange weg
Nederland heen en terug lopen - in vroebegon en dat ben ik ook wel gebleven,
maar zeker wel pelgrim, met alles erop en
ger tijden moest je wel -,maar het opmereraan. Het is maar hoe je je voelt.
kelijke in hun verhaal school voor mij in het
feit, dat ze niet als pelgrims wensten te
Dit voorjaar liepen mijn vrouw en ik de Via
worden aangeduid. Des te opmerkelijker
de la Plata vanaf Sevilla. Het aantal pelvond ik dat, omdat ten eerste zelfs het
grims i s daar (nog) aanzienlijk minder dan
kleinste nostalgische tochtje in onze tijd al
op de Camino Francés, maar ons viel op,
vaak als 'pelgrimage'
dat we zeker relatief
wordt aangeduid en
meer blessureleed bij
ut?;:
iy;&/,
;;[l,,
,
medepelgrims hebten tweede, omdat
' +gsrl~;,; / ( ~ l f p ~ ~ :
ben gezien dan tusuit de door mij gelei:,zc:5: ;r ! ~ . ~ g p i ; ;
sen de Pyreneeën en
zen reisverslagen van
bovenvermeld tweeSantiago. Toch is
tal blijkt, dat ze een
naar mijn mening de
tocht hebben gemaakt met daarin alle spiVia de la Plata niet lastiger dan de Camino
ritualiteit, aandacht voor jacobalia, geFrancés. Zou het komen omdat degenen
schiedenis, cultuur en religie, die de kwalidie hier lopen eerder de neiging hebben
zichzelf te overschatten? Het zijn over het
ficatie 'pelgrim' als vanzelfsprekend bij mij
doet opkomen. Of je dan wel of niet een
algemeen 'Santiagoveteranen'; de meesten
diploma in Santiago afhaalt, doet daaraan
hebben de traditionele tocht vanuit Saintmijns inziens niets af. Ik denk dat voor veel
Jean-Pied-de-Portal achter de rug en hebmensen geldt, dat ze zelf wel zullen uitmaben nu - voor de verandering - voor deze
ken wie en wat ze zijn en dat ze er dus
route gekozen. Het bleek ook, dat bij degeen behoefte aan hebben door anderen
genen die wij spraken, er veel waren die
een etiket opgeplakt te krijgen. Het is nabinnen een strak tijdschema de weg (of
tuurlijk ook een academische discussie als
een stuk ervan) 'moesten' afleggen.
Misschien ga je je dan forceren en te lange
je wilt vaststellen wie er dan wel of niet een
dagafstanden lopen. Ook hier geldt, dunkt
pelgrim zou zijn en dat geldt eveneens
mij, "festina lente": haast je langzaam.
voor de vraag of je dat zelf kunt uitmaken
of dat anderen dat ook voor jou kunnen
e-

t
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Algemene ledenbijeenkomst 12 november 2005,
Roermond
De najaarsbijeenkomst van het Cenootschap wordt dit jaar georganiseerd door de
regio Limburg in samenwerking met de
Broederschap van de H. Jacobus de
Meerdere. De genoemde Broederschap is
onder andere de hoeder van de rijkelijk van
jacobalia voorziene Jacobuskapel in de St.Christoffelkathedraal in Roermond (zie
Jacobsstaf 66, p. 61). Het is dan ook niet
verwonderlijk dat als plaats van handeling
voor Roermond is gekozen: Bisschoppelijk
College Broekhin, Bob Boumanstraat 30.
De bijeenkomst wordt geopend om 10.00
uur en begint dan met een korte algemene
ledenvergadering. Op de agenda staan
onder andere het verslag van de voorjaarsvergadering in Utrecht (gepubliceerd in de
Jacobsstaf 2005/66), mededelingen en de
begroting 2006. Na het 'officiële gedeelte'
zal de kunsthistorica drs. Katja Boertjes,
verbonden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, een lezing houden met als titel
Middeleeuwse bedevaartsouvenirs: van originele relieken tot massaproductie. Over
de inhoud van deze lezing vindt u elders in
deze Jacobsstaf meer informatie. Aan het
einde van het ochtendprogramma is er
ruimte voor pelgrimservaringen. Dit programmaonderdeel werd in het verleden
ook wel 'pelgrimsparade' genoemd. De
bedoeling is dat een pelgrim in circa maximaal 5 minuten vertelt over iets wat
hemlhaar tijdens de pelgrimage bijzonder
heeft geraakt. Dat kan bijvoorbeeld een
verdrietig of geestig voorval zijn of een bijzondere ontmoeting. Het is dus niet de bedoeling om een gedetailleerde beschrijving
te geven van de gemaakte pelgrimstocht.
Na de lunch vinden de werkgroepen
plaats. Men kan zich voor één werkgroep
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inschrijven. Zoals gebruikelijk is er informatie van ervaren pelgrims voor lopers en fietsers die nog op weg moeten gaan. De
werkgroep herbergen (zie Jacobsstaf
2004164) geeft o.a. informatie over de mogelijkheid om hospitalero te zijn in
Roncesvalles. De werkgroep spiritualiteit
biedt gelegenheid tot verdieping en bezinning. De werkgroep pelgrimswegen heeft
tijdens de voorjaarsbijeenkomst 2005 (in
Utrecht) een keuze gemaakt voor twee
'speerpuntthema's'. Er wordt onderzocht
of het wenselijk en mogelijk is om in ons
land (nieuwe) pelgrimsroutes te ontwikkelen. Ook wordt nagegaan of in Nederland
kleinschalige refugio's kunnen worden gesticht en onderhouden. Hierbij moet gedacht worden aan het soort refugio's,
waarvan er in Limburg al twee bestaan.
Wie wil meedenken en mee-ontwikkelen is
van harte welkom bij de werkgroep.
Uiteraard zijn in het kader van de werkgroep pelgrimswegen ook nog andere thema's denkbaar. Wie een of meer partners
zoekt om een bepaald aspect op het gebied van pelgrimswegen (bijvoorbeeld
route en overnachtingsmogelijkheden)
grondig uit te zoeken, kan ook bij de werkgroep pelgrimswegen terecht. Voor de
goede orde: de werkgroep pelgrimswegen
levert dus (voorlopig nog) géén kant-enklare routes. De werkgroep geschiedenis en
cultuur, onder andere op zoek naar jacobalia in Nederland, heeft als speerpunt gekozen onderzoek te doen naar pelgrimshospitalen en pelgrimsbroederschappen.
Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot
een publicatie enlof een lezing. Evenals bij
de werkgroep pelgrimswegen gaat het de
deelnemers van deze werkgroep dus om

het gezamenlijk totstandbrengen van een
product. De organiserende werkgroep
heeft de kunstenares Petra Verhees bereid
gevonden een workshop 'glaskunst' te leiden. Petra Verhees heeft zich in haar artistieke werk meerdere malen laten inspireren door de pelgrimage naar Santiago de
Compostela.
Wie geen behoefte heeft aan de werkgroepen kan in de pelgrimsreunie met medepelgrims ervaringen uitwisselen, al dan niet
ondersteund door beelden in de meegebrachte fotoalbums. Ook is er gelegenheid
voor het maken van een begeleide stadswandeling. Na een muzikaal intermezzo
wordt de bijeenkomst afgesloten met het
traditionele café Saint-Jacques. Opgave
voor deze najaarsbijeenkomst geschiedt bij
voorkeur door het - vóór 22 oktober a.s. -

opsturen van de volledig ingevulde adresdrager van deze jacobsstaf aan het adres:
Nederlands Genootschap van Sint-jacob,
Lange Nieuwstraat 9A, 3512 PA Utrecht.
Adresdrager zoek? Stuur een brief of mail
naar info@santiago.nl.Vermeld dan duidelijk naam, adres, woonplaats en, indien
mogelijk, lidnummer. Geef ook uw voorkeur voor het middagprogramma (werkgroep) aan en of u gebruik wenst te maken
van de lunch (E 7,50). Zo ja, vermeld dan
uw banklgironummer i.v.m. de automatische incasso. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangen deelnemers de vergaderstukken met o.a. het volledige programma
en een routebeschrijving.
Theo van Dijk
algemeen secretaris

Op devia de la Plata ben je iemand
André Brouwer
Een reisverslagvan een tocht met
hindernissen, over devia de la Plata, de
'zilverroute' van Sev~llanaar Santiago Met
een omweg naar 'het einde van de wereld'
op zoek naar de plaats waar de apostel
Jacob aanspoelde,en naar zichzelf
Prijs é 950
ISBN: 90 807486 4 l
Vraag uw eigen boekhandel of bestel via:
www.uitgeverij-gianni.nl
André Brouwer verzorgt ook lezi
Nadere informate:
www.brouwervanteksten .com

Wilt u de Jacobsroute op een
comfortabele manier wandelen?
Alleen of met uw eigen gezelschap?
Met gereserveerde hotelletjes en met
vervoer van bagage ?
Met een uitgebreide routebeschrijving en
kaartmateriaal ?
Van Le Puy via St. Jean-Pied-de-Porten
Roncesvalles naar Santiago
I n 11deeltrajecten van elk een week, met in
totaal 66 dagetappec. Per week te boeken.
Verlenging tot Kaap Finisterre mogelijk.

Bel TOPO-AKTIEF, 024 - 3606 427
Of zie: www.topo.nl
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Middeleeuwse bedevaartsouvenirs:
van originele relieken tot massaproductie
Van oudsher horen een bedevaart en het
meenemen van een aandenken nauw
samen. Reeds de allereerste pelgrims verzamelden voorwerpen die direct bij het heiligdom verkrijgbaar waren, zoals takjes,
stenen of een handjevol zand. Ook relieken
(overblijfselen van heiligen) waren populair. Naarmate het pelgrimeren steeds massaler werd en het daardoor steeds moeilijker was om 'originele' souvenirs te
verkrijgen, kwam al snel een ware massaproductie op gang om aan de grote vraag
van de pelgrims te kunnen voldoen: medailles, insignes en flesjes met een afbeeldingen die betrekking hadden op het bezochte pelgrimsoord. Deze massaproductie
van bedevaartsouvenirs loopt door tot in
onze tijd. Denk bijvoorbeeld maar aan
Mariaflesjes met heilig water uit Lourdes of
speldjes met een Sint-Jacobsschelp uit
Santiago de Compostela.
In de laatste anderhalve eeuw zijn tijdens
archeologische opgravingen veel van deze
vrome voorwerpen uit de Middeleeuwen
tevoorschijn gekomen, soms wel op honderden kilometers afstand van de plaats
van vervaardiging. Omdat het objecten
zijn van geringe waarde, die zo snel en zo
goedkoop mogelijk in massaproductie werden vervaardigd, zijn ze echter lange tijd
door (kunst)historici en andere wetenschappers over het hoofd gezien.
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Katja Boertjes

Aan de hand van afbeeldingen zal ik tijdens
de najaarsbijeenkomst in Roermond een
aantal van deze middeleeuwse bedevaartsouvenirs bespreken. Hoe zagen de souvenirs eruit? Hoe werden ze vervaardigd?
Welke gebruikswaarde hadden de objecten
voor de middeleeuwse bedevaartganger?
Waren zij 'slechts' een aandenken aan een
volbrachte pelgrimstocht of hadden zij een
diepere betekenis? Ook zal het fenomeen
'bedevaartsouvenirs' in een historische
context worden geplaatst door aandacht
te besteden aan de geschiedenis van de
christelijke pelgrimages. Wat waren in de
eerste eeuwen na Christus de belangrijkste
redenen om op bedevaart te gaan? Hoe
zag de uitrusting van een middeleeuwse
pelgrim eruit?
Drs. Katja Boertjes studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke
Universiteit (thans Radboud Universiteit) te
Nijmegen en aan de Université François
Rabelais te Tours, met als specialisatie de
kunstgeschiedenis der Middeleeuwen. Momenteel werkt zij aan de universiteit van
Nijmegen aan een proefschrift over middeleeuwse pelgrimssouvenirs.
Tijdens de najaarsbijeenkomst in Roermond
zal zij een lezing verzorgen over bovenstaand
onderwerp.

Regioberichten
Arnhem-Nijmegen
Zondag 24 juli nam een vijftiental leden
van de regio deel aan de Jacobsdag in
Nijmegen. Deze dag werd georganiseerd in
samenwerking met de Stichting Vrienden
van de Jacobskapel. Tijdens de dienst, geleid door Paul Reehuis en Henk Cols, was er
speciale aandacht voor enkelen die net uit
Santiago de Compostela teruggekeerd
waren. Na de broodjes heeft een groep van
twintig mensen een bezoek gebracht aan
Valburg. Eerst met de trein naar Elst en dan
te voet verder. Langs een 'Jacobs Hoeve' en
de 'Sint Jacobusschool' bereikten wij in
Valburg de beide aan Jacobusgewijde kerken. De oudste kon alleen van buiten bekeken worden. De nieuwere, RoomsKatholieke Kerk was geopend en zo werd
de wandeling een echte tocht naar afbeeldingen van onze Jacobus. Via een andere
route terug naar het station van Elst, waar
wij bijna voor de bui aankwamen. Tijdens
zo'n regiobijeenkomst blijkt steeds weer dat
regioleden elkaar veel te vertellen hebben,
ook in een als stiltezone gekenmerkt treingedeelte (zoals bleek bij het uitstappen). De
pelgrimsgroep in Nijmegen is dit jaar van
start gegaan. Aanleiding was een lezing van
Ida Blok op een regiobijeenkomst over pelgrimeren en een pelgrimsgroep in
Wageningen. Het Nijmeegse initiatief slaat
voldoende aan om door te gaan. Voor de
komende tijd staan vijf zaterdagse wandelingen (1 5 - 18 km) gepland, veelal over
het streekpad Nijmegen. Tijdens de wandelingen wordt samen met anderen gepraat
over en stilgestaan bij uiteenlopende vragen. De data zijn: 24 september 2005, 12
november 2005, 21 januari 2006, 18 maart
2006 en 13 mei 2006. De eerste wandeling

is een pelgrimage naar Kranenburg. De wolgende drie wandelingen worden voorafgegaan door een deskundige inleiding over
aspecten van Jacobus, het centrale theima
van dit seizoen. Als vijfde is er een pelgrimage naar Katwijk (aan de Maas). Nad~ere
inlichtingen bij Joke Bruning (tel. 026 361
30 66, e-mail j.bruning@hetnet.nl) en Frans
Kosters (tel. 0481 37 52 01, e-mail f.klosters@inter.nl.net). Regioleden ontvangen
bericht over een bijeenkomst die nog voor
het eind van het jaar gepland staat.
Creet Udink en Wolter van der Zweerde

Noord-Holland benoorden 't IJ
De najaarsbijeenkomst van onze regio
vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 oktober
in cultureel centrum De Blinkerd te
Schoorl. Het ochtendprogramma bestaat
zoals gewoonlijk uit de pelgrimsparade en
het uitwisselen van ervaringen. Het m~iddagprogramma is er de oorzaak van dat we
ons vertrouwde stamlokaal in Alkmaar ook
dit keer weer links moeten laten liggen. De
verzorging door onze vaste gastheer is er
altijd prima, maar helaas hebben we er
geen zaal die verduisterd kan worden. We
willen 's middags namelijk de documentaire over onze regiogenoot Ad Hermarus vertonen. Ad moet zich in het dagelijks leven
in een rolstoel verplaatsen, wat hem niet
belette om per speciaal ontworpen handbike naar Santiago te 'fietsen'. De over deze
tocht gemaakte documentaire overstijgt
ruimschoots het niveau van het gemiddelde vakantiefilmpje. De leden van regio
Noord-Holland benoorden 't Ij ontvangen
de uitnodiging zoals gebruikelijk weer per
brief of e-mail.
Rectificatie: In de vorige Jacobsstaf stond
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bij onze regio een oproep om je aan te
melden bij de werkgroep geschiedenis en
cultuur of om te melden wat er voor jacobalia in je directe omgeving zijn. Helaas
stond daar een verkeerd e-mailadres bij.
Hier de juiste gegevens: Bert Luijff, tel. 075
628 49 79, e-mail e.f.jluijf@freeler.nI
André Brouwer

Utrecht-Zuid/Rivierengebied
Op zondagmiddag 16 oktober 2005 vindt
de volgende regiobijeenkomst plaats op
een nog nader vast te stellen plek. Net als
vorig jaar nemen we een hele middag. De
bijeenkomst begint rond 13.00 uur.
Gastspreker deze middag is Jeroen
Cooskens, al jaren bekend van zijn boek
'Ver onderweg'. Hij zal vertellen over zijn
tocht naar Santiago, met enige nadruk op
de eigen ervaringen onderweg, de spiritualiteit van het wandelen, de poëzie van de
tocht en de oude verhalen langs de weg.
Aansluitend is er natuurlijk ruimte voor een
pelgrimsparade en voor de uitwisseling van
ervaringen tussen fietsers en lopers. Ook
zal de collectie routegidsen uit de genootschapsbibliotheek weer te raadplegen zijn.
Na het café Saint-Jacques sturen we alle
aanwezigen, vol met indrukken van en verllangen naar de camino, weer de weg op.
Bram van der Wees

Limburg
IN MEMORIAM Theo van de Linden. Op 11
mei 2005 ondernam Theo zijn laatste pelgrimstocht. Een markant persoon die nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt op het
Jacobusgebeuren in onze regio. Velen van
ons hebben zijn lezingen bijgewoond en
nog meer hebben hun pelgrimsstempel en
geloofsbrieven gekregen. Jarenlang was
Theo regiobestuurder van het Cenootschap en in die hoedanigheid stonden hij
en zijn charmante echtgenote Ocky voor
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iedereen bereid. Altijd tijd en een open oor.
Theo was eveneens zeer actief betrokken in
de Stichting Pelgrimswegen naar St.-Jacob
bij de ontwikkeling van het Jacobspad, een
stuk levenswerk waar hij geheel in opging.
De Broederschap van St.-Jacobus te
Roermond had eveneens zijn grote belangstelling en hij was een gewaardeerd lid van
het eerste uur. Kortom, een Jacobuspelgrim
in hart en nieren. Mag het een troost zijn
voor zijn vrouw en kinderen te weten dat
velen onder ons hem niet zullen vergeten
vanwege zijn bijzondere verdiensten en
interesses.
De najaarsdag van de regio komt dit jaar te
vervallen, omdat de regio de landelijke najaarsvergadering van het Genootschap organiseert op 12 november. Voor de vertrekkende pelgrims in 2006 zal een extra
morgen en werkdag worden gereserveerd
op zaterdag 19 november om 10 uur, voor
de wandelaars in de refugio in Houthem
St.-Cerlach en voor de fietsers in de refugio
St.-Christoffel te Roermond. Aanmelden
wandelaars bij H. Dritty, tel. 045 546 35
63, e-mail hgdritty@tiscali.nl en voor de
fietsers bij H. Maessen, tel. 0475 46 12 35,
e-mail: info@stjacobspad.nl.Let wel, het is
nadrukkelijk bedoeld voor vertrekkende
pelgrims in 2006 en niet als vervanging
van de regiodag.
JefSpannenburg maakt ons erop attent dat
op 23 oktober 2005 door de Capella Nova
een concert gegeven wordt met als thema
'Santiago de Compostelat. Dit concert
vindt plaats in de St.-Cenovakerk van
Zepperen, Belgisch Limburg (ten oosten
van St.-Truiden), website http://www.capellanova.be.
Leon Schings uit Neerbeek schonk de regio
een complete DVD met de diashow van
zijn pelgrimage in 2004, waarvoor onze
hartelijke dank. De volgende regiovergadering is op zaterdag 18 maart 2006 om 10
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uur in het Katoenendorp te Roermond.
Nadere informatie volgt via de nieuwsbrief
rond de jaarwisseling. Bestellingen voor
glazen kunstwerken Pelgrimage St.Jacobust.b.v. de St.-Jacobuskapelen of giften t.n.v. Broederschap St.-Jacobus te
Roermond: e-mail info@stjacobspad.nl,
adres: Kessenicherweg 2, 601 7 AA Thorn,
tel. 0475 56 32 60. Bank: Rabobank 17 41
85 375. Deze kunstwerken zijn een geweldige herinnering aan uw eigen pelgrimstocht door uw uniek en eigen profiel.
Vraag informatie.
Ultreia
Thom Kentgens

Den Bosch
Op 24 juli jl. werd de naamsdag van SintJacobus gevierd. Door Cerrit van der Ven
was een fraaie wandeltocht vanaf de St.jacobuskerk in Den Bosch naar de St.jacobuskerk in Den Dungen uitgezet. Om
half negen werd gestart, zodat de Mis in
Den Dungen om 10 uur kon worden bijgewoond. Bij deze kerk was inmiddels ook
een aantal fietsers gearriveerd, zodat met
zo'n twintig personen aan de Mis werd
deelgenomen, wat door de pastoor van
deze Jacobusparochie zeer op prijs werd
gesteld. Hij heette ons gezelschap dan ook
van harte welkom en ook tijdens zijn preek
vertelde hij de medeparochianen iets over
het bestaan van het Nederlands
Genootschap van Sint-Jacob. Na de Mis
werd bij Boer Coossens genoten van een
kopje koffie met iets erbij. Ook de pastoor
maakte tijd om hier even met de pelgrims
te kunnen praten. Thomas Sanders nam
vervolgens de fietsers mee om via een
mooie route naar de Jacobuskerk in Den
Bosch terug te keren. De wandelaars werden weer meegenomen door Cerrit, die vol
trots zijn Jacobsstok (handgesneden met
beeltenis van Sint-Jacobusen natuurlijk de
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schelp) aan ons toonde. Hij had deze staf
ook meegenomen tijdens de Nijmeegse
Vierdaagse, die overigens door nog meer
van de aanwezigen was uitgelopen.
Teruggekeerd in Den Bosch werd het terras
van De Keulse Kar opgezocht, waar ook de
fietsers spoedig arriveerden. Onder het
genot van een drankje werd teruggekeken
op een geslaagd evenement, dat zeker
voor herhaling vatbaar is. Op zondagm~iddag 23 oktober a.s. zal in de jacobuskerk
aan de Hinthamerstraat de najaarsbijeenkomst worden gehouden. Ons regio~lid
Peer van de Ven zal ons dan zijn verhaal
doen over zijn tochten naar Santiago. Ook
zal de collectie routegidsen uit de genootschapsbibliotheek te raadplegen zijn. De
leden ontvangen nog een uitnodiging voor
deze middag.
Nelly en Rony de jong

Regio Groningen-Drenthe
Klei-camino door het 'Crunneger Laand'.
Op zaterdag 11 juni jl. stond een groep
van negentien personen om klokslag 9 uur
bij Sportcomplex Kardinge gereed om een
stukje van het Groninger Jacobspad te
lopen. Eenieder werd door organisator
Thom Oosterhof bij name welkom geheten. Er waren ook leden uit het Friese op
deze wandeling afgekomen. De route voor
deze klei-camino was gekozen uit het in
eigen beheer uitgegeven geschrift
'Jacobspad, een pelgrimage van Uithuizen
naar Groningen (V.V.)' van de hand van
Thom Oosterhof en Jan van der Zee. We
liepen van Kardinge naar Ten Boer en bezochten onderweg de restanten van de
kloosters in Garmerwolde, Thesinge en Ten
Boer. Aan de buitenkant van de kerk in
Carmerwolde (Xllle eeuw) was duidelijk te
zien dat het deel had uitgemaakt van een
groter kloostercomplex. In Thesinge werden we in de voormalige kloosterkoorkerk

PAGINA 135

IACOBSSTAF

-

2005

ontvangen met koffie, waarna we uitgenodigd werden om de zolder te bezoeken.
Daar is het ruim 300 jaar oude uurwerk van
de kerkklok te zien, dat nog dagelijks door
een aantal Thesingers wordt opgewonden.
Op de zolder was ook een oude balk uit
1644 te zien met een vermanende tekst uit
Jesaja: "Verheft uwe stemme als een basunet en vercondicht minen volcke hare overt~redinge,en den huijse lacobs hare sonden" (Jes. 58:l). We waren zichtbaar
onderweg op Jacob's pad. In Thesinge bezochten we vervolgens de smederij met
museum, waar voorbeelden van orthopedisch schoeisel voor paarden werden getoond en de smid zijn vakwerk demonstreerde. Verder lopend door het prachtige
Groninger landschap, kregen we gelegenh~eidom, al wandelend door het bos bij Ten
Bloer, te mediteren met behulp van een
tekst van Loes Marijnissen die zich goed als
eten mantra liet zeggen:

Bent u geïnteresseerd en wilt u de Wheelie gratis een
weekend testen! W i j lenen hem graag aan u uit! Neem
contact met ons op voor een afspraak.
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Me verbinden met mezelf
Niet alleen met het grote
Maar ook met het kleine
Niet alleen met het vreugdevolle
Maar ook met het verdrietige
Niet alleen met het gevende
Maar ook met het vragende
Me verbinden met mezelf
De mens die ik ben
Zo kwamen we aan in Ten Boer waar we de
Kloosterkerk bezochten. Daar nam een
deel van de groep afscheid om met de bus
terug te keren naar 'Stad'. De andere
groepsgenoten liepen over de dijk langs
het Eemskanaal terug naar Groningen. Het
was een prachtige en goede dag geweest.
Mededeling: de zand-camino over het
witte nonnenpad bij Marum (Drenthe)
wordt gelopen op zaterdag 17 september
(i.p.v. 10 september).
Thom Oosterhof
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De Bibliotheek van het Genootschap
Sinds jaar en dag beschikt het Genootschap over een eigen bibliotheek. Deze
ontstond door schenkingen van leden,
door abonnementen op de tijdschriften
van de buitenlandse zusterorganisaties en
door aanschaffingen. Ook werden boeken,
die als recensie-exemplaar aan de redactie
van de Jacobsstafwerden toegezonden, na
bespreking aan de bibliotheek toegevoegd.
Lange tijd was de collectie ondergebracht
bij de Openbare Bibliotheek in Maastricht.
Toen het Genootschap in 2003 kon beschikken over een eigen huis, het Huis van
Sint-Jacobin Utrecht, is besloten de bibliotheek daar onder te brengen en toe te vertrouwen aan de zorg van de Ledenservice.
Sindsdien zijn er drie ontwikkelingen te
melden: openstelling, aanschaffingen en
catalogisering.

Openstelling
De bibliotheek is opengesteld voor de
leden van het Genootschap en de bezoekers van het Huis van Sint-Jacob.Wie op
zoek is naar specifieke informatie over
Santiago, over steden, bruggen, spiritualiteit of andere onderwerpen, kan tijdens
de openingstijden in Utrecht terecht. Er
wordt dan vooral gebruikgemaakt van de
deelverzameling 'routegidsen'. Vooral
mensen die een andere route willen gaan
dan de Camino Francés, zijn ge'interesseerd
in de voor die route beschikbare gidsen. Er
wordt overigens niet uitgeleend, aangezien
dit te ingewikkeld is en teveel kosten met
zich meebrengt.

Aanschaffingen
De bibliotheek wordt uitgebreid. In de begroting van het Genootschap is in 2004 en

2005 een behoorlijk bedrag opgenomen
om de bibliotheek uit te breiden. Het aankoopbeleid behelst dat de bibliotheek:
a) alles verwerft wat in de Nederlandse taal
over Santiago en gerelateerde onderwerpen wordt gepubliceerd. Het aankoopcriterium is hier de Nederlandse taal;
b) alle routegidsen aanschaft in het Duits,
Frans en Engels, alsmede de Spaanse gidsen over de Spaanse wegen en de
Portugese gidsen over de Portugese
wegen. Het aankoopcriterium is hier het
mogelijke nut voor onze leden;
c) wil beschikken over relevante en praktische publicaties, zoals landkaarten, accommodatiegidsen (hotels, campings, jeugdherbergen) en woordenboeken. Het
aankoopcriterium is hier het praktisch nut
bij het informeren van de bezoekers;
d) muziek-cd's, video's en dvd's over de
tocht naar Santiago aanschaft. Het criterium is hier de Nederlandse origine.
Bovendien worden aan de bibliotheek eigenaardigheden toegevoegd, zoals een
Jacobus-kwartet uit Le Puy, speldjes en
vaantjes uit andere landen. Mogelijk sluimert hier een beginnend Santiagomuseum?

Catalogisering
Bij de overdracht van de bibliotheek was
een literatuurlijst beschikbaar waarop alle
aanwezige titels in alfabetische volgorde
genoemd werden. Nu de bibliotheek meer
dan 500 titels telt, is het noodzakelijk om
een betere rubricering te maken. Sinds
2004 zijn Nelly en Rony de Jong gestaag
bezig de aanwezige boeken en tijdschriften
in te delen naar rubrieken, zoals 'routegidsen', 'reisverslagen', 'architectuur', 'spiritu-
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aliteit' en 'legenden'. Waar nodig bestaat
een subrubricering, bijvoorbeeld naar
'lopen', 'fietsen' en 'ander vervoer'. Alle titels worden beschreven en ondergebracht
in een database. Naar verwachting zal het
mogelijk zijn om in de tweede helft van
2005 een nieuwe, goed ingedeelde, catalogus te maken van deze unieke bibliotheek.
Om de leden te informeren over de groei
van de bibliotheek, zal voortaan regelmatig
een overzicht van nieuwe aanwinsten worden gepubliceerd. Een eerste lijst verscheen al in de Jacobsstaf 65. Hieronder
volgt de lijst van aanschaffingen vanaf ongeveer 1 november 2004. Achter een aant a l titels staat vermeld 'schenking'.
Daarmee willen we niet alleen aangeven
dat we zuinig met het budget omspringen,
maar ook dat we erg gelukkig zijn met de
uitbreiding van de collectie door middel
van schenkingen. Leden die kleiner gaan
wonen, kastruimte tekortkomen of gewoon een genereus gebaar willen maken,
zijn hierbij van harte uitgenodigd om publicaties die voor de bibliotheek van belang
kunnen zijn, aan ons over te dragen. Naast
typische Santiagoboeken, zouden we ook
graag beschikken over een Bijbel, een
Bosatlas en woordenboeken Engels, Frans,
Duits en Portugees. Meer informatie kunt u
krijgen bij het Huis van Sint-jacob, tel. 030231 5391 (Bram van der Wees).

Nieuwe aanschaffingen
Routegidsen
Frankrijk
Chemin de Saint-lacques de Genève au Puyen-Velay. Beknopte gids in Frans en Duits
van deze aanlooproute naar Le Puy. Geen
routebeschrijving, maar veel onderdak-
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adressen e.d.
Chemin de Saint-lacques par Saint-AntoineIXbbaye. Beknopte gids in Frans en Duits
van de route van Arles. Geen routebeschrijving, maar veel onderdakadressen e.d.
Sur Ie chemin de Saint-Gilles. La voie
Regordane. Uitg. Lepère Editions. Deze gids
beschrijft de route van Le Puy naar Nimes,
en legt zo de verbinding met de weg van
Arles. Met kaarten.
St.lacobs Fietsroute, deel 1, Haarlem - Tours,
vierde druk 2001, Pirola, (Schenking).
St.]acobs Fietsroute, deel 2, Tours Pyreneeën, derde druk 2000, Pirola,
(Schenking).

Spanje
Ghia del Camino de Santiago a caballo.
Javier Pascual. Een prachtige, zeer informatieve gids voor hen die de camino te paard
willen afleggen. Bij de CSJ is een Engelse
vertaling beschikbaar.
La Via de la Plata. Alonos en Rodriquez. Ed.
Everest. Uitgebreide, uitstekende ge'illustreerde gids, met kaarten, beschrijvingen, achtergronden, plus losse kaart.
El Camino de Santiago por la Costa ó Camino
del Norte. Angel Conzalez. Ed. Everest.
Fraaie, uitgebreide gids van de Ruta del
Norte, met kaarten, routebeschrijvingen en
achtergrondinformatie.
Guia da Peregrinacao Sagrada. Anna Sharp.
Portugese gids van de Camino Francés.
Beschrijving, kaarten, achtergronden.
(Schenking).
Der Spanische lakobsweg. Ulrich Wegner.
Uitg. Dumont. Uitgebreide Duitse gids van
de Camino Francés. Kaarten, beschrijvingen, achtergronden.
El Camino de Fisterra. Manoel Santos en
Onofre Sanaté. Ed. du Cumio. Kleurrijk
gidsje van de route naar Fisterra, geen beschrijving, wel achtergronden en adressen.
Nordspanien: lakobsweg Alternativroute.
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Michael Kasper. Outdoor-gids van Stein
Verlag. Interessante Duitstalige heldere beknopte gids over de alternatieve wegen
van de Ruta del Norte naar de Camino
Francés.
Ruta del Camino Fonséca. Luis Antonio en
Miguel Quintales. Amaru Ediciones. De
route van Salamanca naar Santiago, 475
km. Mooie gids, kaarten, tekeningen, beschrijvingen.
Walking the Via de la Plata. Ben Cole en
Bethan Davies. Pili Pala Press. Heldere,
maar eenvoudige gids over de weg van
Sevilla naar Santiago.
The Camino Inglés. Beknopte Engelse gids
van deze route. Uitgave van de
Confraternity of Saint James.
Los Caminos del Norte. Beknopt overzicht
van alle noordelijke routes. Uitgave van de
Confraternity of Saint James.

-
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gen. Achterbanklectuur.

Onderdak
Guide des Auberges de leunesse en France,
2004. Overzicht van de Franse jeugdherbergen.
Camino de Santiago: Campings. Kleurrijke
Nederlandstalige brochure van de carnpings langs de Camino Francés. Uitg.
Spaans Verkeersbureau.
Cúia oficial de Hoteles y Campings del
Camino de Santiago. Uitgegeven door het
Spaans Bureau voor Toerisme. Geeft in eien
aantal talen (behalve het Nederlands)
enige achtergrondinformatie over cde
Camino. Een alfabetische opsomming v,an
hotels en campings maakt het zoeken naar
een gewenst onderkomen gemakkelijk miits
men beschikt over een eigen routekaart.

Geschiedenis en Cultuur
Portugal
The Caminho Portugués. Beknopte Engelse
gids van de Portugese route. Uitgave van
de Confraternity of Saint James.

Overige landen
Der Munchner lakobsweg. Monika Hanna.
Uitg. LangenMueller. Fraaie Duitse gids
over de pelgrimsweg van München naar
de Bodensee.
Auf dem lacobsweg durch Österreich. Peter
Lindenthal. Uitg. Tyrolia-Verlag, InnsbruckWien. Bijzonder fraai uitgevoerde routegids
van oude pelgrimswegen die vanuit
Tjechië en Slowakije van oost naar west
door Oostenrijk lopen. Het is een verzameling van wandelingen die zo veel mogelijk
de meest oorspronkelijke routes volgen.

Algemeen
Saint-jacques-de-Compostelle. Petit Cuide
122. Aedis. Kleine, kleurrijke brochure, 8
pagina's, te koop langs de Franse snelwe-

Het lied van Roeland. Vertaald door Ard
Posthuma. Atheneum-Polak & V'an
Gennep. Nederlandse vertaling van dit beroemde 'chanson de geste', het beginpunt
van de Franse letterkunde, over de slag bij
Roncesvalles in 778 waar de achterhoede
van het leger van Karel de Grote door een
handvol Basken in een hinderlaag werd
overvallen.

Legenden en spiritualiteit
Erich Baierl: "Da sprungen due huener zu
haut ab dem spiesz...". Die Legende des
Galgen- und Huhnerwunders des hl.
Jakobus mit besonderer Berücksichtiguing
der Tradition Frankens. Prachtig ge'illustreerd boekje waarin enkele Jacobuslegenden verhaald en toegelicht wordern.
A la sombra de los Templarios. Rafael
Alarcón H. Uitg. Ediciones Martinez Rocca,
S.A. Beschrijft de esoterische inspiraties en
betrokkenheid van de Orde der Tempeliiers
met de pelgrimsroute naar Santiago. Het
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boek is in het Spaans geschreven.

Steden
Roncesvalles. Fermin Miranda en Eloisa
Ramirez. Ed. Everest. Kleurrijke toeristische
gids van het plaatsje Roncesvalles.
(Schenking)..
Gúia de turismo cultural en Castilla y Léon.
Toeristische informatiegids over de stad
Léon en omgeving in het Spaans.
Uitgegeven door het Bureau voor Toerisme
van de Juntade Castilla y Léon.

Kaarten
Mapa Turistico del Camino de Santiago.
Schaal 1:500.000. Ed. Everest. Toeristenkaart van de Camino Francés, met weergave van refugio's, campings, etc.
Map of the Pilgrim's Way to Compostela.
Gobierno de Navarra. Kaart van de Camino
Francés, met accommodatie-overzicht van
de plaatsen in Navarra.
De Camino Francés, vijf meter lange kaart
van de Camino, waarop vrijwel alle gehuchten, dorpen, steden, bezienswaardige
plaatsen en heiligdommen staan vermeld.
Uitg. Vlaams Genootschap van Santiago de
Compostela. (Schenking).
France Grande Randonnée. Overzicht van
GR'Sin Frankrijk. FFRP 903 (Schenking).

Muziek
Naar Santiago. Duizend jaar Pelgrimsmuziek. Kleinkoor Ootmarsum o.l.v. Frans
Heijdemann. Uitg. NGSJ. Leuke cd met
zingbare pelgrimsmuziek.

Verslagen
In slakkengang op pelgrimstocht. Ben
Nimmo. Uitg. BZZTôH. Verslag van de
negen maanden durende tocht van
Canterbury naar Santiago.
Niet naar Santiago en weer terug -- La
Grande Randonnee. Hans Rottier. Verslag
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van een anderhalf jaar durende wandeling
naar Saint-Jean-Pied-de-Porten weer terug.
Dreaming Santiago. Bas Boorsma. Uitg.
Indico. Beschrijft op bondige wijze in het
Engels de ervaringen van het pelgrimeren.

cd-rom
El Camino hacia la Meta. Fraaie meertalige
cd-rom met veel informatie over de plaatsen langs de Camino Francés. (Schenking).

Diversen
Freiburger Spielleyt: Pilgerwege. Programma van Konzert mit Lichtbilde, 4 juni 2004,
Aescg (D). Bevat liedteksten. (Schenking).
Set ansichtkaarten met afbeelding van
postzegels van het Año Santo 2004.
Uitgave
van
Spaanse
Posterijen.
(Schenking).
Revers-speld van Les Amis du Chemin de
Saint-Jacques des Pyrenées-Atlantique.
(Schenking).

Pied
a
terre
kaarten en gidsen voor actieve vakanties.

Singel 393
l012 WN Amsterdam
tel (020) 6274455
fax (020) 620 89 96
E-mail i~$o@piedaterre.nl
Gelegen in het centrum, achter het Spui.
Tramlijnen 1 , 2 of 5.
Open: ma - vr 10.00 - 18.00 uur
za 10.00 - 17.00 uur
koopavond: donderdags van
april tím augustus 18.00 - 2 1.00 uur

Globale catalogus: www.piedaterre.nl
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Werkgroepen
Spiritualiteit
Bij gelegenheid van de jaarvergaderingen
van het Nederlands Genootschap van St.Jacob komt de werkgroep spiritualiteit bij
elkaar. Zo ook op 19 maart jl. Aan de hand
van teksten genomen uit Klein Pelgrimsboek, teksten voor onderweg van Herman
Andriessen (Kok, Kampen 1992) kon ieder
iets over zijn of haar leven overwegen. Het
was een zeer levendige bijeenkomst. Zelf
koos ik heel spontaan voor de tekst Avond
op pagina 20, vooral het gedeelte:
Zo vindt de avond een vrede
Die de dag niet vermoedt nu de sterren
verschijnen
En melkwitte regen de maan ons nu toezendt,
De stemmen nu dooft en het licht.
Wij gaan in in een andere wereld:
Opstijgende dromen; woorden nooit gesproken;
Verloren verlangen hervonden
En ruimten verkend die gesloten, diepten
Die verborgen bestonden, omziend
Naar woorden die wachtten nog in het
duister.
Mijn gedachten gingen uit naar die avonden dat ik pelgrimsherbergier mag zijn in
de herberg NOSRepos in Augy sur Aubois,
région Centre in midden-Frankrijk. Gezeten
op het terras in complete duisternis met
een koepel van prachtig helder Melkwegsterrenlicht boven mij en de pelgrims gespannen. De gedachten komen in mij op:
herberg doet denken aan her-bergen. Niet
in de zin van opgeborgen is netjes, neen.
Mensen die vermoeid zijn, een stuk van
hun (1evens)weg hebben afgelegd, kloppen hier aan om weer geborgen te worden, geborgenheid te vinden. De herberg

is de plek waar men geborgen is tegen
weer en wind, tegen de gevaren van de
duisternis en de kwade machten van de inatuur, het lichaam opfrist, hart en ziel vrersterkt om met nieuwe krachten de volgende dag zijn of haar weg t e hernemen. De
herberg biedt zo de bescherming van de
burcht uit verloren tijden. (Als we het
Centraal station van Utrecht uitlopen zien
we meerdere aanduidingen van borch~t=
burcht). Ik vraag me af of dit de werkelijke
burcht is die mensen zoeken. Waar vinden
mensen de eigenlijke borg, in wie zijn we
echt geborgen? In het boek Psalmen zien
we vaker dat God als de echte burcht Ibeschouwd wordt: Psalm 9,lO: Daarom is de
Heer een burcht voor de bedrukte; Psalm
46,8: Een burcht is ons de God van Jacob;
Psalm 59,lO: want God is mijn burcht;
Psalm 62,3: Hij is.mijn burcht, ik zal niet te
zeer wankelen; Psalm 94/22: de Heer was
mij tot een burcht, de rots mijn toevlucht;
Psalm 144,2: mijn vesting, mijn burcht en
mijn bevrijder.
Zou Luther tot de gedachte zijn gekomen
dat God zijn eigen burcht is op basis van
deze Psalmen toen hij gevangen zat in de
Wartburg, schiet door mijn hoofd. En waar
Bach dan weer die prachtige compositie
aan heeft gewijd? Zijn de pelgrims wan
tegenwoordig Godzoekers? Zijn zij op weg
om zichzelf te leren kenen, te vinden wie
hun ware zelf is of is er meer dat ze beweegt? Als de mensen geschapen zijn naar
Gods beeld en gelijkenis, dan word ik van
de tegenwoordige mens niet altijd even
vrolijk. Veel kwaad gebeurt aan mensen
door mensen. Zou dat weer een reden zijn
voor pelgrims om op weg te gaan? Zouden
wij geraakt door het kwaad van onze tijd
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op weg gaan om God te zijn voor elkaar,
om een vaste burcht voor elkaar te vormen? Om de echte bevrijder voor elkaar te
zijn? Zou pelgrimeren ons dan toch hiertoe
kunnen aanzetten? Gedachten die mij
terugvoeren naar de
herberg. Hier mogen
i \ k ;.i,/c-." ? " l - de mensen zijn wie

opschuiven. We kijken onze ogen uit en
vragen ons hardop af voor wie dit alles bestemd is. Krijgen we concurrentie in 'onze'
refugio? We kunnen het ons niet goed
voorstellen: hier moet een heel ander prijskaartje aan hangen.
Patxi: "Iedereen kan
.l r' :
d-L
- -1';
hiervan qebruikma-

heten worden omwille van wie ze zijn,
op krachten komen
en weer op weg gaan naar... Mijn wens is
dan dat zij op hun beurt weer de ander
mogen herbergen.
René Heinrichs

een overnachting,
gasten voor een
weekendje."
Ook
een langer verblijf van twee of meer weken
is mogelijk. Groepen ook die bijvoorbeeld
meerdere appartementen tegelijk betrekken. Hoewel nog niet officieel geopend,
zijn de eerste gasten al ontvangen! We
staan op de eerste verdieping en lopen
naar binnen. Links een ruime kookgelegenheid met zogezegd alles erop en eraan,
rechts een eettafel met ruim plaats voor
vier personen. Even verder een zithoek met
TV en links daarvan een doorgang, met
tegen de wand een eenpersoonsbed, naar
een royale tweepersoons- slaapkamer. Als
we vol lof reageren op wat we zien, zegt
Patxi dat de zolderverdieping veruit de
mooiste is! Bij gebrek aan een aanwezige
sleutel kan hij ons die nu niet laten zien. We
geloven hem op zijn woord. Roncesvalles.
je komt er als pelgrim op weg naar
Santiago. je kunt er voor veertien dagen
hospitaleren. je kunt er in beide hostels
overnachten. Vanaf heden kun je er ook
voor kortere of langere tijd je vakantie
doorbrengen in een superieur appartement tussen de 'vieja molino' (de huidige
WV) en de kloosterkerk. Voor nadere inlichtingen: Casa Sabina 00 34 948 76 00
12. Het is maar dat je het weet.
Pablo en Bea Antón, Johanvan den Boom
Hospitaleros tweede helft april 2005
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Herbergen
Nieuw appartementencomplex in
Roncesvalles in bedrijf
Het is de derde week in april 2005.
'Nummer 102' staat er op de deur. We
staan op de eerste verdieping. We kijken
onze ogen uit. Hier werden tot 2002 de
pelgrims ondergebracht: de oude refugio.
Nu zijn er de eerste zes appartementen opgeleverd. Een totale metamorfose. Onder
de vlag van het klooster en in beheer bij
'Casa Sabina' verrijzen daar 24, vier- tot
zespersoons appartementen. Stap voor
stap, om in pelgrimstaal te spreken.
Beneden treffen we een brede gang over
de hele lengte van het gebouw, met een in
steentjes ingelegde vloer. Vloerverwarming
ontbreekt niet. Patxi, ons welbekend, vertelt dat aan die gang ontmoetingsruimten
en bar gepland staan en dat er naast de
massief houten trappen ook een lift zal
komen voor mindervaliden en ouderen. Nu
is de gang nog gedeeltelijk afgesloten. Bij
oplevering deze zomer van de volgende
appartementen zal die afscheiding verder
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Zoekertjes
Vrouw (60 jr.) zoekt reisgenoot voor wandeltocht Nederland - Santiago in het
voorjaar 2006. In overleg voorbereidingen treffen en trainingstochten ondernemen. Mieke Huson, tel. 0348 43 25 39.
Te koop t.e.a.b.: 2-pers. fietstent MRS
Velo. Gebruikt van Nederland naar
Santiago. Tel. 0478 58 41 09.
Vrouw (48 jr.) zoekt wandelmaat (vrouw)
voor eind maart 2006 vanuit Kampen
(Overijssel) naar Santiago. Reacties naar
e-mail h.tan45@hetnet.nl
Twee sportieve vrouwelijke zestigers willen in 2006 vanaf Nederland naar
Santiago lopen. Zijn er heren die met ons
willen lopen?Vertrekdatum in overleg. Email h.meerveld9@chello.nIof dejongebea@chello.nl
Te koop aangeboden: pakezel op wielen
Wheelie, één keer gebruikt naar Santiago
vanuit Vézelay. € 275. Reactie naar
Maxvanliempt@home.nl of tel. 0736 12
59 14.

Overnachtingsmogelijkheid (+ maaltijd)
voor pelgrims die vanuit Vézelay naar
Santiago reizen. Direct aan deze route
met lagere tarieven voor pelgrims:
"Moulin des Eaux Vives" Chambres et
tables d'hôtes, Moulin Foulon 36200
TENDU, tel. 00 33 (0) 2 54 24 39 28.
Sponsoractie d.m.v. voettocht van Raalte
naar Santiago voor Antoon van Noije, die
een kindertehuis heeft met 50 aids besmette kinderen in Sao Paulo. Zie

Gevraagd: oude nummers van de
Jacobsstaf (nr. 1 - 52). leder nummer is
welkom. Herman Gresnigt, 6ovenst:eweg
30, 6585 KD Mook, 024 696 22 17:, herman.gresnigt@wxs.nl
Gezocht: het boek van Hans Annink; "Een
late pelgrim op de melkweg" (Is iin de
boekhandel niet meer verkrijgbaar)). Bas
Brouwer, tel. 036 549 92 44.
Wie informatie wil hebben over de
Camino Ingles van Ferrol naar Santiago
kan contact opnemen met Irma
Schotsman, tel. 01 80 55 17 02.
Naar Santiago lopen op rustige én natuurpaden. Ik zoek iemand die al met een
GPS de route of delen hiervan gelopen
heeft en mij informatie kan verstrekken.
Reacties: verbrugge-eijkemans@home.nl
In mei 2006 wil ik de camino vanaf de
Spaanse grens fietsen. Ik zoek een of
twee medefietsers, man of vrouw, diie bij
voorkeur een bescheiden kennis hebben
van de Franse en/of Spaanse taal. Ik ben
een zeer vitale 80-plusser op wie !men
kan vertrouwen. A. van der Starren, Het
Kant 21 3, 3995 GZ Houten, tel. 030 639
35 51.
In het voorjaar 2006 wil Corry Feeristra
fietsen naar Santiago. Zij zoekt een enthousiaste vrouw rond de 60 die met
haar wil meegaan, onder het motto
'afstand nemen van vele drukke jaren en
bezinning op een nieuwe levensfase'. E-
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mail cwfeenstra@freeler.nIof tel. 0594 51
46 48.

* Wie kan mij helpen aan een Neder-

Irma Schotsman, tel. 0180 55 17 02, zou
informatie over de Portugese camino
zeer op prijs stellen, waarvoor bij voorbaat dank.

landstalige wandelroute door Frankrijk
(niet over drukke wegen en door grote
steden)? I.M. van der Wal, tel. 01 72 61
45 89.

Agenda
17 september
24 september
8 oktober
15 oktober

15 oktober
16 oktober
20-23 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
12 november
12 november
19 november
25 november
Il december

25 december

21 januari 2006
18 maart
18 maart
2 april

13 mei
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regio Groningen-Drenthe: zand-camino (het witte nonnenpad)
wandeling pelgrimsgroep Nijmegen
regiobijeenkomst BollenstreekIRijnlandin Hillegom
regio Rotterdam: wandeling van 09.00 tot 12.30 uur; bijeenkomst van
13.00 tot circa 17.00 uur Locatie: Natuurbezoekerscentrum Klein
Profijt in Oud-Beijerland
regiobijeenkomst Noord-Holland benoorden 't IJ
regiobijeenkomst Utrecht-ZuidJRivierengebied
VII Congreso internacional de Asociaciones Jacobeaste Ponferrada
regiobijeenkomst Amsterdam (pelgrimsparade)
najaarsbijeenkomst Noord-Holland benoorden 't I]
regiobijeenkomst 's-Hertogenbosch
najaarsvergadering Nederlands Genootschap in Roermond
wandeling pelgrimsgroep Nijmegen
regio Limburg: werkgroep fietserslwandelaars in de refugio's van
Houthem St. Cerlach en St. Christoffel Roermond
regio Groningen-Drenthe: huiskamerbijeenkomst(documentaire 'In de
Palm van haar hand', van en door Leo Baeten)
investituur 3 broeders, Broederschap St.-Jacob te Roermond en inwijding gerenoveerde 1Se-eeuwse Jacobuskapelaan de Kathedraal in
Roermond, aanvang 12.15 uur
kerstviering 125-jarigJubileumKoninklijk Roermonds Mannenkoor met
medewerking van Broederschap St.-jacob, uitzending via Eurovisie,
aanvang 23.00 uur, Kathedraal Roermond
wandeling pelgrimsgroep Nijmegen
regiodag Limburg, Katoenen Dorp in Roermond
wandeling pelgrimsgroep Nijmegen
feestelijke Landelijke Pelgrimsmis en individuele zegen met aansluitend
gezellige samenkomst, aanvang 12.15 uur, Kathedraal Roermond,
graag vooraf aanmelden bij regio Limburg, 0475 46 12 35 danwel
benbrader@hetnet.nlof info@stjacobspad.nl.
wandeling pelgrimsgroep Nijmegen

Adressen regiocontactpersonen
Amsterdam

1000 t/m 1119
1160 tlm 1199
1300 t/m 1399
1420 t/m 1439
NH benoorden 't IJ 120 t/m
440 t/m

Midden Nederland 200 t/m
400 t/m
600 tlm
Bollenstreek
2000 t/m 21 99
Rijnland
2300 t/m 2499
Den Haag

2200 t/m 2299
2500 t/m 2799

Rotterdam

2800 tlm 3399

Utrecht-Z /
Rivierengebied

3400 t/m 3599
3900 t/m 4299
4300 t/m 4799

Breda - Tilburg

4800 t/m 5199

Den Bosch

5200 t/m 5499

Eindhoven/
Helmond

5500 t/m 5799

Limburg

5800 t/m 6499

Arnhem/
Nijmegen

6500 t/m 7099

Oost-Nederland

7100 t/m 7799
8000 tlm 8299

Groningen/
Drenthe
Friesland

7800 tlm 7999
9300 t/m 9999
8300 tlm 9299

Herman Holtmaat, Wouwermanstr. 20 111, 1071 LZ Amsterdlam
h.holtmaat@wxs.nl
Esther van Doorn, Westervenne 243, 1444 WL Purmerend
0299 43 83 61, emvandoorn@hetnet.nl
Jan Louter, Dorpstraat 65, 1689 ER Zwaag
0229 23 65 12, jan.louter@planet.nl
Adrie Dik ,Oude Hoeverweg 1, 1817 BL Alkmaar
0725 12 80 67, dik.waayer@worldonline.nl
Fons Boink, Oude Arnhemseweg 373, 3705 M] Zeist
030 699 02 12, boink.ngsj@casema.nl
Nelia Musters, Polderpeil 176, 2408 RH
Alphen ald Rijn, 01 72 43 04 39, ticheler.musters@freeler.nl
Gerard Ticheler
Cees Rooijackers, Vondelstraat 136, 251 3 EX Den Haag
070 360 24 42, marie.cees@wxs.nl
Jan Galjé, Archimedesstr. 31, 251 7 RP Den Haag, 070 363 814 31
Aart en Mieke Ligthart, Bermweg 264, 2906 LH Capelle a/d Ijssel
01 0 458 23 65, aartenmieke@tiscali.nl
Bram van der Wees, Poortstraat 83, 3572 HE Utrecht
030 273 23 00, bram@vanderwees.com
Teo Verwoerd, Hendrick Potlaan 8, 3411 VL Lopik, 0348 55; 40 27
Arno en Dianne Melis, Doeldreef 25, 4724 BL Wouw
01 65 30 27 88, zuidwestnederland-santiago@home.nl
Maria van Hassel- Maas, Heuvelbrink 1, 481 2 GN Breda
06 42 07 98 13, mariposabreda@hotmaiI.com
Nelly en Rony de Jong, Elzenstraat 59, 5306 XK Brakel
0418 67 19 66, rony.de.jong@hccnet.nl
Bart Leemrijse, Pasteurlaan 57, 5644 ]B Eindhoven
040 21 1 94 12, lurf@wanadoo.nl
Tinus lansen, Vennekerhei 33, 5508 VB Veldhoven, 040 253 09 61
Thom Kentgens, Ireneweg 7, 6065 EC Montfort
0475 35 00 22, info@stjacobspad.nl
Harrie Maessen, Zuidsingel 60, 6051 CJ Maasbracht, 0475 416 12 35
Huub Amkreutz, Lambertistraat 8, 6461 ]K Kerkrade, 045 53:5 39 80
huub@amkreutz.com
Greet Udink, Rembrandtweg 22, 7004 AD Doetinchem
0314 34 29 80, greetudink@ilse.nl
Wolter van der Zweerde, Riemsdijkstraat 17, 6701 BC Wageningen
031 741 53 89, wolter.van.der.zweerde@hetnet.nl
Gé Westgeest, Ganzenmarkt 22, 7631 EN Ootmarsum
0541 29 33 51, gwestgeest@hetnet.nl
Gerrie te Nijenhuis, 0545 29 43 17, gerardkonings@hetnet.nil
Thom Oosterhof ,Mozartstraat 31, 9722 EB Groningen
050 525 51 44
Willy Winkels, De Terp 4, 9073 HW Marrum,
0518 41 17 72, willy.winkels@wolmaiI.nl
Jan Opdam, De Hare 15, 8375 GE Oldemarkt,
0561 45 16 91, j.opdam@hccnet.nl,

