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St.-lacobus in de gelijknamige kerk
aan de Parkstraat te Den Haag
(foto: Judith Boon)

ENIGE REFLECTIES OVER DE BETEI(EN1S
VAN DE GANS EN DE SCHELP
JOOST

KUITENBROUWER
(met grote dank aan mijn Taoïstische leermeester Juan Li)

De gans heeft in de Franse en Spaanse taalfamilies twee verschillende aanduidingen. De oudste is afkomstig uit het Indogermaans en is in het Frans boven
komen drijven met woorden als 'lioie', 'liauch' en 'Iiouche'; het Spaans equivalent ervan is 'oca'.
Een tweede stam is verwant aan het woord 'hamsa' in het Sanskriet en luidt in
het Spaans: 'ganso, gansa, anso, aja'. Het Franse equivalent is 'jars', het Engelse
'goose', het Duitse 'Ganz'. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa vliegt
dus in naam van deze heilige vogel: om de bescherming van de voorouders te
vragen die de gans vereerden? Ook onze Hanzesteden danken hun naam aan
de gans. En overal op onze weg naar Santiago komen wij ganzen tegen.
De gans als heilig symbool is oud en wijdverbreid. De Egyptische hiëroglief voor
de troon van Horus is een gans; de zonnegod werd in de Egyptische traditie
voorgesteld als een gans. Evenals de zon werd immers deze vogel beschouwd
als uit het vroegste ei te zijn geboren.
Ganzen werden gezien als boodschappers tussen hemel en aarde; zij zijn qua
heiligheid het equivalent van kraanvogels in China, Japan en Afrika. In de
Taoïstische traditie in China werd het proces van energietransformatie op oude
prenten als volgt afgebeeld: de wijze wordt ten hemel gedragen door een
kraanvogel. Of wordt hij ten hemel 'opgenomen' door de liefdesenergie van het
heelal?
Wanneer in vroeger tijden een koning werd gekroond, werden vier ganzen losgelaten om hen naar de vier hoeken van de wereld te laten vliegen (of naar de
vier windrichtingen, van waaruit ooit de goddelijke energie de wereld tot leven
wekte). In het Altaigebergte in het oude Rusland werd de gans gezien als de
vogel die de verloste zielen vanuit de hel terugbracht naar het leven.
Kelten bewoonden de streken, door welke op de tweeënveertigste breedtegraad de voorchristelijke inwijdingsweg loopt die later werd 'gedoopt' tot de
christelijke pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. De gans was in hun
ogen een boodschapper van de andere wereld; om die reden mocht het dier
ook niet worden gegeten. In tijden van oorlog was de gans het symbool van
bescherming; in de ijzertijd kregen in Centraal-Europa krijgers een gans mee in
hun volgende leven. Voor de Kelten werd de gans symbool van de ingewijde, de
beschermer van het volk. Toen de oude Keltische cultuur plaats moest maken
voor het christendom, werd de gans een occult en vaak onbegrepen symbool,
dat alleen nog voortleeft in talloze namen van plaatsen, bergen en rivieren

waar de pelgrim heden ten dage overheen of doorheen trekt.
Dat begint al in de buurt van laca, waar we door het Valle de Anso trekken. Dan
komen we over de Rio Oja (waaraan de Rioja-streek haar naam te danken
heeft), verderop over de Rio Oca. Hier ligt in de ganzenbergen (Montes de Oca)
een bergtop die Pico de Piedraja wordt genoemd, een ganzerikenrots dus in de
buurt van Ocon. Voorbij Astorga passeren we El Ganso, voorbij Lalin El Paso de
Oca, en tenslotte de ganzenpas bij Noya en Padrón. Het zijn vaak nauwe passen
die als het ware poorten vormen in de initiatieweg naar het verre westen. Het is
frappant dat al deze ganzenplaatsen langs de dubbele rij sterren liggen die
langs de axis van de voorchristelijke weg van oost naar west lopen, met als
eindpunt Cabo Fisterra.
Het sterrenbeeld Cygnus (gans) ligt aan het begin van deze weg; het kan zijn
dat dit punt werd gezien als dat van de Hemelse Gans. Een van de grootste
sterrenwolken ligt precies in het hart van de Cygnusconstellatie; deze wolk
straalt een zachte glans uit.
Nader ingaande op de zin van het symbool van heilige vogels zoals dat van de
gans, ontdekken wij dat vogels in de oudste wijsheidstradities altijd al werden
gebruikt om de verbinding van de geest van de mens aan te duiden met zijn
oorsprong: de hemel, het goddelijke. Bij inheemse Amerikaanse volkeren werden bepaalde vogels vereerd omdat zij 'zo dicht bij de hemel kunnen komen'.
In veel oude tradities bestaan transformatieve oefeningen waarbij de aarde
(zware of seksuele energie) wordt omgezet in een fijnere, creatieve energie die
wordt gezien als de poort tot een vrij en licht bestaan. Een van de kenmerken in
sommige tradities (zoals in de Boeddhistische Tibetaanse) is het vermogen tot
vliegen en opstijgen wanneer het lichaam licht is geworden. In de christelijke
traditie wordt in de iconographie een heilige dikwijls voorgesteld als een witte
duif.
De gans is het alchemistisch oersymbool van het innerlijke omvormingsproces
waarin wij als mens verwikkeld zijn. Het woord 'materie' - verwant aan het
Latijnse 'mater' - heeft een Sanskrietwortel, die geen toestand maar een proces
aanduidt. Geen mens is al voltooid, allemaal zijn wij in deze wereld onderweg;
wij zijn niet wat wij zijn, wij zijn bezig in een eeuwig proces om materie te
transformeren tot schoonheid, kracht en kennis. Op deze weg is de dood
slechts een doorgangsstation, een keerpunt.
Reeds bij de druïden, die bij voor-Keltische volkeren de dragers van wijsheid
waren, gold de ganzenpoot als een sacraal symbool. De afbeelding vertoont
overeenkomsten met de drietand van Poseidon (de beschermer van Atlantis en
de god van de zee), maar ook met het chrismon (een wiel met zes spaken of
een zespuntige ster, zoals op de pelgrimsweg te zien is op het timpaan van de
kathedraal van Jaca). Het gebruik van dit chrismon in en op de vroege heiligdommen laat zien hoe bouwers en kunstenaars in de sacrale architectuur dit

symbool gebruikten als een geheime vorm van onderlinge communicatie. Wij
zouden de verbazingwekkende continuïteit van het gebruik van deze heilige
vorm kunnen zien als een onbewuste hommage van mensen aan hun vroege
voorouders en hetgeen hun zeer dierbaar was. De overeenkomst tussen de
vorm van de afdruk van de ganzenpoot en een schelp verklaart wellicht ook
waarom de schelp het heilige symbool werd van de pelgrim. De ganzeriken
werden schelpdragers, de Santiago-verering is de meer recente christelijke versie van de aloude ganzenverering. Van Lug naar San lago, van gans naar schelp,
het zijn maar een paar passen.

Elders in dit nummer (zie blz. 54) wordt al een routebeschrijving van de pelgrimsweg vanuit Vézelay gerecenseerd. Van boekhandel Pied a Terre te
Amsterdam vernam ik dat ook de FFRP, de organisatie die verantwoordelijk is
voor de langeafstandspaden in Frankrijk, nieuws op dit vlak te melden heeft.
Men kondigt namelijk voor deze zomer een route aan van Namen naar Nevers
onder de titel Sentier de St.jacques, la voie de Vézelay (Namur - Nevers). De prijs
van deze topoguide, met als referentienummer 654, is nog niet bekend. Een verlenging naar de Pyreneeën valt te verwachten, aldus Fokko Bos van Pied à
Terre. Wellicht wordt er ook een stukje meegenomen van de GR 652 (van
Gourdon, bij Rocamadour, over Agen naar La Romieu; voor een beschrijving
hiervan zie topoguide 652).
Het Noord-Franse traject van dit nieuwe Sentier de Stjacques kan als alternatief
dienen voor de GR 14 (Bouillon - Bar-Ie-Duc), een pad dat al geruime tijd niet
meer onderhouden wordt en waarvan de topoguide reeds enkele jaren uitverkocht is.

MEDEDEUNGEN
Uit Compostela. Revista de la Archicofradia Universal del Apóstol Santiago
23 (2001) de heilige jaren in deze eeuw: 2004 - 2010 - 2021 - 2027 - 2032 2038 - 2049 - 2055 - 2060 - 2066 - 2077 - 2083 - 2088.
Een melding van een nieuwe gite d'etappe langs de GR 65: Enclos dYEscoubet,
32800 Eauze-en-Armagnac (Gers, Frankrijk), a * * (0) 5 62 09 93 03.

SINT-IACOBSAPPEL

Het afgelopen jaar werd er in Groningen veel aan de weg getimmerd wat
Jacobus betreft. Je komt hem geregeld tegen in namen van kerken, scholen,
poorten, wegen, noem maar op. Zijn nieuwste aanwinst heet: SintJacobusappel, ontworsteld aan de vergetelheid! Sint-Jacobus, patroon van de
appelboeren? Dat zou je bijna gaan denken. Het zit anders in elkaar gelukkig.
Een zekere lohann Hermann Knoop, pomoloog (boomvruchtkundige)en gewezen hovenier van de Oranjes te Leeuwarden schreef in 1758 zijn 'Pomologie, of
Kennisse der Vrugten', een standaardwerk over fruitrassen in Nederland, waarin
hij gewag maakt van de Sint-Japiksappel.Volgens auteur: 'een tamelykgrote,
gladde, langwerpige vrugt. Zyn Koleur is wit, en aan de eene zyde zomtyds een weinig
roodbloesend. Zyn vlees is zagt, vol-sappig en van een aangename rynsagtige
smaak'. Knoop beoordeelt deze Jacobusappeltot de middenklasse.
De hedendaagse pomoloog Auke Kleefstra uit Aldeboarn werd gevraagd naar
deze appel en... zijn antwoord was positief! Zes jaar geleden trof Kleefstra op
zijn zoektochten zo'n appelboom aan in Hulshorst. Een reeds honderdjarige
boom. Met behulp van het enthout daarvan staat er nu een jong boompje in
zijn collectie te pronken! Enkele jaren geleden is de respectabele honderdjarige
ten offer gevallen aan een storm en omgewaaid... Als Auke Kleefstra niet op
zoek was gegaan, áls hij niet in Hulshorst was beland, áls... De wegen, letterlijk
en figuurlijk, van Jacobuszijn ondoorgrondelijk, hij laat zich niet graag in de
vergetelheid onderschoffelen!
Het zou jammer zijn als dit oeroude Sint-Japiksappeltje,rijp omstreeks 25 juli,
met de voor ons zo specifieke naam verloren ging. Gelukkig zijn er tijdig jonge
exemplaren gekweekt die inmiddels vrucht dragen. Piet van der Schoof wil de
Sint-Jacobsappelopnieuw introduceren. Wie dus graag dit zoetzuur zomerappeltje uit eigen tuin wil plukken, kan deze 'Jacobus' laten enten. Er is keuze uit
hoogstam à fl. 65 of laagstam à fl. 35. In het najaar kunnen de boompjes worden afgeleverd. In de prijs is een toeslag voor productiekosten verdisconteerd.
Ook wordt er een project in India mee gesteund. Bestellen kan door overmaking van een aanbetaling van fl. 20 op bankrekening 104478829 t.n.v. P.J.M.
van der Schoof te Emmen (tel. 0591-618045).
Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit Kerk en milieu 12:l (2001) 13.

Peter Witschi, Wandern auf dem jakobsweg. Vom Bodensee zum
Vierwaldstättersee (Herisau: Appenzeller Verlag, 1998) 144 blz.,
ISBN 3-85882-210-8, ringband, prijs Sf 38.
Langzamerhand raken ook uitgaven bekend die de
route langs de Zwitserse Jakobuswegenbeschrijven. Dit ringbandje (14x21~1cm) lijkt qua uitvoering op de bekende deeltjes 'Sintlakobs
Fietsroute' van Clemens Sweerman C.S. Het boekje
is rijk geïllustreerd met mooie kleurenfoto's en,
over de hele pagina, reproducties van stafkaarten
(schaal 1:25.000). Deze uitgave geeft gedetailleerde wegbeschrijvingen van Rorschach naar
Brunnen. Ook wordt informatie gegeven over de
geschiedenis en de geografische ligging van de
route. Verder vindt U in smalle gele kadertjes
gegevens over het openbaar vervoer, hotels (pensions), toeristische informatie en dergelijke buiten
de grote plaatsen. Zeer aan te bevelen!

STEPHANVAN MEULEBROUCK

Jean-Charlesen Monique Chassain, Itineraire de pelerin de Saint-jacques sur la
voie historique de Vézelay. De Vézelay à Saint-jean-Pied-de-Portpar Bourges et
Nevers en 36 étapes (Ze druk; Vézelay: Association des Amis de Saint-Jacquesde
la Voie de Vézelay, 2001) xix blz. inleiding, 108 blz. routebeschrijving, 115 blz.
kaarten, ISBN 2-906030-55-4, losbladig met plastic foedraal, prijs FF 150
(£ 2237) plus FF 50 (£ 7,62) verzendkosten. Te bestellen: bij de Association
des Amis de Saint-Jacquesde la Voie de Vézelay, place du Champ de foire (hôtel
Compostelle), 89450 Vézelay, tel. 00 33 (0)3 86 33 28 63. Internet: wwwarnissaint-jacques-de-cornpostelle.asso.fr, ook voor verdere verkoopinformatie en
aanvullingen/correcties op de gids (klik op 'Ses activités' of 'Dernières nouvelles'; zie ook de beschrijving van de website door Ed Boon op blz. 62 van dit
nummer). Voor verkoopinformatie raadplege men ook Hetty SpijkstraLagerweij, tel. 0317-313799.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik vind dit gidsje één van de
meest waardevolle bijdragen in jaren. Eindelijk is er een serieus alternatief voor
voetpelgrims die, komend uit het Noorden, bij Vézelay rechtsaf willen slaan
richting Limoges in plaats van door te lopen naar Le Puy om daar de CR 65 op
te pikken. Pelgrims op de via Lemovicensis, de weg van Limoges, waren voorheen aangewezen op eenvoudige boekjes zoals uitgegeven door de Britse of
Vlaamse Genootschappen. Hoe waardevol deze werken ook waren, erg compleet waren ze niet. Goede kaarten ontbraken en de gekozen route was niet
altijd even plezierig om te lopen (ik spreek uit ervaring: vier dagen achtereen
op de drukke en gevaarlijke D933). Ter plekke uitzoeken waar de voetpaden
lopen is in de praktijk onbegonnen werk en eigenlijk leek mij de via
Lemovicensis dan ook eerder geschikt als fietsroute. Maar dankzij de inspanningen van jean-Charles en Monique Chassain kunnen lopers nu ook ten volle
genieten van deze gevarieerde route. Een Nederlandse vertaling door Hetty
Spijkstra-Lagerweijzal naar verwachting deze zomer gereed zijn, samen met de
derde druk van de Franse editie.
Als het even kan volgt deze gids de historische jacobsweg, zonder de wensen
van de huidige pelgrim uit het oog te verliezen. Grote delen van de middeleeuwse route liggen nu immers onder het asfalt van de levensgevaarlijke N151
of de D933. Waar mogelijk wordt dus over onverharde paden en rustige weggetjes gepelgrimeerd. De samenstellers benadrukken evenwel dat het gaat om de
weg naar Compostela en niet persé om de meest pittoreske paadjes. Daarmee
onderscheidt men zich van de FFRP, de organisatie die verantwoordelijk is voor
de langeafstandspaden in Frankrijk (en die overigens ook een routebeschrijving
van de via Lemovicensis voorbereidt; zie daarover ook blz. 52 in dit nummer).
Concreet: deze Vézelay-gids schuwt het asfalt niet maar vermijdt gelukkig
zoveel mogelijk de doorgaande wegen. Dat is heel handig (en veilig!) op bijvoorbeeld het traject tussen La Charité-sur-Loire en Bourges of in Les Landes.
Aan werkelijk alles is gedacht. Bij iedere etappeplaats staan nuttige adressen en
eventuele voorzieningen vermeld, inclusief het adres van de plaatselijke pastorie! Voor de achtergrondinformatie is een uitvoerige literatuuropgave samengesteld. Uitsneden van de Franse stafkaart (1:50 000) vormen het kaartmateriaal.
De uitvoering in een losbladig systeem is voor de boekhandel een ramp maar
voor de pelgrim een zegen: je neemt alleen het noodzakelijke mee en wat je
onderweg niet meer nodig hebt stuur je gemakkelijker naar huis, zonder de
gids te hoeven slopen. Om het gebruikersgemak te completeren is zelfs een
plastic foedraal meegeleverd. Is er dan echt niets op dit juweeltje aan te merken?
Nou vooruit dan, twee schoonheidsfoutjes: de laatste tien kilometers voor
St.]ean-Pied-de-Port zijn niet in kaart gebracht en de druktechnische uitvoering
laat hier en daar te wensen over. Met het trekken van de 'streep' over de kaart-

jes is namelijk de onderliggende informatie soms niet meer duidelijk te zien. In
de praktijk maakt het echter niet zoveel uit, routebeschrijving en de bijna voltooide signalering 'in het veld' moeten duidelijk genoeg zijn (alleen in de laatste drie departementen is de via Lemovicensis nog niet bewegwijzerd).
Met de publicatie van deze sublieme gids zijn drie van de vier grote pelgrimswegen in Frankrijk voor wandelaars beschreven. Nu nog de via Turonensis! Wie
volgt?
Román Hereter (red.), Aeroguia del Camino de Santiago (Barcelona: Editorial
Planeta, S.A., 1998) 383 blz., ISBN 84-08-02403-5, paperback.
'Wat zullen wij eens verzinnen om ook een graantje mee te pikken van de
markt voor pelgrimslectuur' zal de uitgever van deze gids gedacht hebben. Zo
kwam men op het originele idee de camino francés vanuit de lucht te fotograferen en de route daarop in te tekenen. Daarmee ontstond, aldus de tekst op de
achterflap, 'een onmisbaar onderdeel van de uitrusting van de pelgrim'. Iedere foto beslaat ca. 4
km. Behalve de pelgrimsweg zijn ook de andere
belangrijke verkeersaders ingetekend. Tevens
staan de belangrijkste voorzieningen (refugio's,
winkels, banken etc.) met symbolen aangegeven.
Voor het boek zou kunnen pleiten dat het voorziet
in een leemte, die wordt veroorzaakt door de
voortdurende afwezigheid van fatsoenlijk kaartmateriaal in gidsen over de camino francés.
Maar zou je met dit boek in de hand minder snel
de weg kwijtraken dan met een van de traditionele camino-gidsen? Ik weet het niet. Een foto-opname in vogelvlucht is toch minder duidelijk dan een
getekende kaart met loodrechte projectie. Mijn
grootste bezwaar is echter van subjectieve aard:
dit boek geeft teveel geheimen ineens prijs. Het
landschap wordt in een klap 'verraden', terwijl je het toch moet bewandelen of
-fietsen om het in al zijn facetten te kunnen doorgronden. Ik wil helemaal niet
in één oogopslag kunnen zien hoe de komende vier kilometer eruit zien, maar
dat aan den lijve ervaren, voetje voor voetje, en me bij iedere bocht laten verrassen. Daar komt nog bij dat, eenmaal de pelgrimstocht gelopen, het doorbladeren van deze aeroguia je herinnering behoorlijk kan vertroebelen. Voor je het
weet kun je alleen nog maar op je pelgrimstocht terugkijken met de blik van
een piloot.
Nee, geef mij dan toch maar de bestaande camino-gidsen. Cartografisch

mogen ze dan beroerd zijn, maar in combinatie met de gele pijlen onderweg
leiden ze je toch wel naar Santiago.
Camiños Portugueses de peregrinación a Santiago. Lisboa - Santiago. Xunta de
Galicia. Conselleria de cultura, comunicación social e turismo (z.p., z.j. [1999])
399 blz., ISBN 84-453-2559-0, paperback.
In het kader van het heilig jaar 1999 verscheen deze Galicisch-Portugese coproductie. Het boek is geschreven in het Galicisch, een taal die ergens tussen het
Portugees en het Spaans in staat. Dat klinkt ingewikkeld maar met een beetje
beheersing van het Spaans is de tekst goed te begrijpen.
De titel is enigszins misleidend: behalve de hoofdroute, van Lissabon via
Coimbra, Porto en Pontevedra, worden er namelijk ook twee binnenlandse
varianten beschreven. Beide passeren Ourense en zijn eventueel te gebruiken in
combinatie met de Via de la Plata. Allereerst is er een route vanuit Viseu, ten
noordoosten van Coimbra. Daarnaast loopt er een 'camiño leonés' van
Alcafiices (net over de Spaanse grens, ten westen van Zamora) via Bragança.
Deze oostelijke routes lijken aantrekkelijker dan de kustroute, die nooit ver
afwijkt van snelwegen en drukke steden. Pelgrims op de camiño leonés wordt
geadviseerd om niet alleen te reizen en om tent, slaapzak alsmede proviand
voor vier dagen mee te nemen. Dat klinkt veelbelovend!
De tekst bestaat in essentie uit een opsomming van etappeplaatsen, hun
bezienswaardigheden en eenvoudige routebeschrijvingen. Prachtige foto's zijn
er in overvloed maar goed kaartmateriaal laat staan informatie over onderdak
of ravitaillering ontbreken. Voeg daarbij het lijvige formaat en het wordt snel
duidelijk dat we hier niet te maken hebben met een praktische gids voor onderweg, maar eerder met een mooi plaatjesboek ter oriëntering vooraf, wellicht
handig als aanvulling op de (schaarse) andere literatuur over de Portugese
Jacobswegen.

HERHAALDE OPROEP
De redactie ontvangt regelmatig in eigen beheer uitgegeven pelgrimsverslagen. Soms willen lezers van dit blad deze boekjes bestellen, hetgeen via
de reguliere boekhandel dan niet mogelijk blijkt aangezien het geen officiële uitgaven betreft. De redactie verzoekt daarom eenieder, die zijn of
haar verslag inzendt, te vermelden of en zo ja hoe het betreffende werk
besteld kan worden.

DE STENEN BRUG
Aan deze kant knikken
geld en gezelligheid
naar de kinderhoofdjes
van de grijze brug, buigend
naar het midden van de Roer,
meer stenen dan water.
Vol goede bedoelingen
als riviertje voorbijgelopen
door de heilige Jacobtot
in Santiago de Compostela,
meer schelpen dan stenen.
De leilinde voert mij
barrevoets in monnikspij
naar lotgenoten op het plein,
de overkant van schelpen en stenen.

De dichter, Hanneke Eggels, zei in een interview: 'Ik ben geïnteresseerd in verrassende elementen in de cultuur en laat me inspireren door wat ik in het landschap aantref. Dat kan een wegkruis zijn, een kapel, een brug. De Stenen Brug
bijvoorbeeld vindt zijn aanleiding in de bekende brug in Roermond, die naar
Voorstad St.-Jacob voert, maar het heeft met zijn verwijzing naar de pelgrimage
naar Santiago de Compostela een veel breder perspectief. Alle gedichten in de
bundel hebben een betekenis die het lokale gegeven overschrijdt. Het zijn
gedichten uit Limburg, niet over Limburg'.
Op verzoek van de redactie gaf zij nog de volgende toelichting: 'Zoals de architect Pierre Cuypers eind negentiende eeuw heen en weer pendelde tussen zijn
geboorteplaats Roermond en Amsterdam, zo pendelde ik in omgekeerde richting tussen Amsterdam en Midden-Limburg,de geboortegrond van mijn voorouders. Als een pelgrim die een queeste maakt, zwierf ik door deze contreien,
waarbij mij de aanblik van de Stenen Brug onmiddellijk trof met zijn historische
betekenis voor pelgrims naar Santiago de Compostela en andere reizigers door
het leven. Dit inspireerde mij tot het maken van een cyclus van vier gedichten,
"Rijksmuseum" en "Muze van het Museumplein", "Afscheidswals" en "De

Stenen Brug", geboren en getogen als ik ben in Amsterdam naast het
Concertgebouw met het uitzicht op de tempel der kunst door de Limburgse
Cuypers gebouwd en thans woonachtig in de buurt van Roermond vlak bij de
oude pelgrimsroute. Vandaar dat ik door medewerkers van het Rijksmuseum
werd uitgenodigd tijdens hun open dag op 22 oktober jl. deze cyclus voor te
lezen en toe te lichten'.
De gedichtenbundel De weiden van Elske, waarin 'De Stenen Brug' is opgenomen, is eind mei verschenen bij Van Spijk Art Projects (ISBN 9062152681), prijs
f 25,OO.

ZEG HET LUID: LEVE HET SINT-IACOBSI<RUISKRUID!

Deze uitroep stond te lezen in dagblad de Gelderlander, waarin Romke van de
Kaa, kweker en hovenier, een vlammend pleidooi hield voor deze schitterende
wilde plant. Met zijn betoog was ik het roerend eens, temeer daar deze plant,
met de voor ons zo'n welbekende naam, op de nominatie staat om uitgeroeid
te worden op voorstel van paardenliefhebbers... Waarom dan? Omdat Sintjacobskruiskruid zo slim is zich door middel van een gif te verdedigen tegen,
onder andere, zoogdieren die hem als een smakelijk hapje wel zien zitten! Met
name paarden kunnen van dit gif heel ziek worden. Zij lopen van nature met
een grote boog om deze plant heen, zo die al in de wei mocht voorkomen. Het
wordt een andere zaak als een paard hooi te eten krijgt dat van bermen of het
talud van dijken afkomstig is, want dat zijn nu
juist plekjes waar onze
jacob graag groeit en
bloeit! Ook hooi zal wel
in diverse prijsklassen te
koop zijn.
Op zanderige grond,
vooral in de duinen,
bloeit het Sintjacobskruiskruid met
grote tuilen van kleine
goudgele bloemetjes,
die wat weg hebben van
kamille maar dan in het
geel, in juli (wanneer de

(foto:josé

feestdag van zijn naamgenoot valt) en augustus. In de Flora, nog uit mijn
schooltijd, staat dat de plant tweejarig is, maar daarna als vaste plant door het
leven kan gaan. Vlinders komen graag op bezoek, speciaal het roodzwarte SintJacobsvlindertje, dat graag zijn eitjes aan hem toevertrouwt. De vrolijk geelzwarte, als Vitesse-fans uitgedoste, rupsjes, trekken zich niets aan van het gif in
de plant, zij kunnen er wél tegen!
Mochten paardenliefhebbers hun zin krijgen, dan is óók deze vlinder tot uitsterven gedoemd ... Dat kunnen wij als Jacobus-fanstoch niet toelaten? Trek met
z'n allen op ten strijde! Laten we op onze wandel- of fietstochten speuren naar
deze moedige Jacob en dan, zo tegen het eind van de zomer, zijn zaadpluisjes
verzamelen om ze in eigen tuin te zaaien. Wie weet staat er dan over twee jaar
deze gele ode aan Jacobus in vele Nederlandse tuinen te bloeien!

POSTE RESTAN TE

Op de voorjaarsvergadering in Putten kwam de vraag naar het hoe en waarom
van poste restante-adressen weer eens aan de orde. In Praktisch pelgrimeren,
een uitgave van ons Genootschap, werd deze wijze van onderweg post ontvangen ook al behandeld (op blz. 44-45). Omdat niet iedereen dit boekje in zijn
bezit heeft wil ik dit systeem in het kort nog eens uitleggen.
Het is in de eerste plaats van belang om alle misverstanden in de gebruikte achternaam te vermijden. Gebruik dus, indien u met iemand anders pelgrimeert, de
eenvoudigste achternaam. Zo lieten wij tijdens onze pelgrimstocht de post
bezorgen op naam van mijn echtgenote Janneke Mulder, en wel zoals die naam
in haar paspoort staat. Spel daarbij de achternaam voor alle zekerheid met
hoofdletters en zet eventuele tussenvoegsels helemaal achteraan. Zo zag het er
dan bijvoorbeeld uit (voor resp. België, Frankrijk en Spanje):
MULDER, Janneke Marlies
Poste restante
Bureau de Poste
Bruxelles
België
MULDER, Janneke Marlies
Poste restante
Hôtel de Postes
St.Leonard-de-Noblat (87 Haute-Vienne)
France

MULDER, Janneke Marlies
Lista de correos
Oficina de correos
Villaviciosa (Asturias)
España
Dit systeem werkte prima: nooit is er post zoekgeraakt, in kleine noch grote
plaatsen. Wanneer de post wordt verstuurd naar een grote plaats met meerdere postkantoren, dan arriveert de zending automatisch op het hoofdpostkantoor. Informeer ter plaatse dus even waar u dit kantoor kunt vinden.
Achter de Franse adressen lieten we voor alle zekerheid departementnummer
en -naam vermelden, achter de Spaanse adressen de naam van de autonomia
(de 'deelstaat'; al deze gegevens zijn m.b.v. een goede atlas of kaart gemakkelijk te achterhalen). Het weglaten van de postcode bleek nooit een probleem;
overigens beginnen de Franse postcodes steeds met de departementnummers.
Tot dusver de adressering. Ook het versturen verdient aandacht. Stel daarom
van tevoren een contactpersoon aan en overleg deze een lijst met poste restante-adressen en de vermoedelijke aankomstdata. Wijzigingen kunnen onderweg
altijd nog doorgegeven worden. Laat uw familie, vrienden en bekenden de post
sturen naar deze contactpersoon. Ruim voor de afgesproken data (houd rekening met een bezorgtijd van ca. vijf dagen) stuurt deze de post gebundeld in een
grote, stevige envelop naar het betreffende poste restante-adres. Laat de briefschrijvers als afzender uw huisadres gebruiken. Mocht de envelop onderweg
scheuren, dan wordt de inhoud t.z.t. in elk geval bij u thuis bezorgd.
Door de post per keer gebundeld te laten versturen voorkomt u dat poststukken verspreid worden en zoekraken in het postkantoor van bestemming. Het
bundelen heeft ook een financieel voordeel. Weliswaar is bij de Belgische en
Spaanse posterijen de poste restante-dienst gratis, maar hun Franse collega's
brengen hiervoor een bedrag in rekening van 3 franc (dus ca. 1 gulden) per
poststuk. Daarbij doet het formaat of gewicht er niet toe! Bij een zending van
zo'n 20 of meer kaarten en brieven, wat bij ons regelmatig voorkwam, scheelt
dat dus een aanzienlijk bedrag in uw krappe pelgrimsportemonnee. Daarmee
kunt u bijvoorbeeld de aankoop financieren, via de ledenservice, van Praktisch
pelgrimeren.

DE VIRTUELE PELGRIM
ED BOON

FRYSLAN BOPPE
Ook op internet zijn er genoeg jacobalia te vinden. Laat ik beginnen met de
laatste nieuwe Jacobus-sitedie mij is aangereikt: de webside (Fries voor website)
van het Jabikspaad, een samenwerkingsverband tussen de regio Friesland van
ons Genootschap en de werkgroep Langeafstandspaden van het Nivon, regio
Noord. Het initiatief voor deze side berust bij de 'Ried fan de Fryske Beweging'.
Het adres is www.jabikspaad.nl (eigenlijk hoort er geen .nl maar .fr te staan,
maar dat i s nog niet doorgedrongen tot de Stichting Internet Domeinnamen
Registratie; bovendien is .fr helaas al vergeven aan het Franse deel van het
internet).
De site ziet er heel goed uit. Behalve mooie foto's en goede verhalen vindt men
er kaartjes met routebeschrijvingen en aanvullende, toeristische, culturele en
kunsthistorische informatie: over de verkrijgbaarheid van de wandel- en fietsgids, wat er in iedere plaats te beleven is, historische achtergronden, de betekenis van pelgrimssymbolen, flora en fauna op de route, praktische tips, een
bestelscherm voor een W-arrangement, actuele informatie en diverse relevante links naar andere sites. En dit alles in het Fries en het Nederlands.
Kortom: een doordachte site, met een eenvoudig doch duidelijke vormgeving
(daar gaat het tenslotte om) en een gedegen, actuele inhoud. Ook het gebruikersgemak is goed, hoewel de pagina's 'Flora en Fauna' en 'Historie' iets korter
hadden gekund.
HET FRANSE GENOOTSCHAPVAN VEZELAY

Tijdens de laatste ledenvergadering van 17 maart jl. ben ik in contact geraakt
met een aantal leden van de Franse Association des Amis de Saint-lacques de la
Voie de Vézelay. Zij hebben een wandelgids van de Vézelay-route uitgegeven
welke elders in dit nummer (zie blz. 54) gerecenseerd wordt. Hetty SpijkstraLagerweij is van plan een Nederlandse vertaling te verzorgen en ik heb haar
beloofd middels deze rubriek de belangstelling daarvoor te peilen.
Geïnteresseerd in een Nederlandse uitgave van de gids? Stuur dan een e-mail
naar vezelay@santiago.nl of laat het via de gewone post weten aan het redactiesecretariaat.
De Association is ook op internet te vinden: www.arnis-saint-jacques-de-compostelle.asso.fr. Ook al spreek je geen Frans dan kun je toch vinden wat je
zoekt dankzij de duidelijke navigatiebalk bovenin. Te zien zijn onder andere
doelstelling en statuten van de Association, een inschrijfformulier, informatie
over de pelgrimage en de route, een bibliografie, koppelingen naar andere

sites, laatste nieuwtjes en een overzicht van activiteiten.
De site is snel, duidelijk en biedt volledige informatie voor de pelgrim. De vormgeving is rustig en klassiek (ik geef het toe, een vreemde omschrijving in de
snelle wereld van het internet) en de pagina's zijn geschikt voor weergave op
klein beeldscherm, hoewel je dan wel lang moet bladeren bij lange pagina's.
Een minpuntje: als je op de foto's klikt op de aparte fotopagina moet je daarna
niet het venster 'sluiten' maar op de 'back-knop' klikken. Verder is het gebruikersgemak uitstekend.
ONZE EIGEN SITE: HOE MOET HET VERDER?

De website van het Nederlands Genootschap (www.santiago.nl) is nog lang
niet af. We kunnen er veel meer van maken: niet alleen een veredelde brochure
voor aspirant-leden, maar ook en vooral een informatiebron voor de circa 3000
leden van ons Genootschap. Om Lopend stilstaan van Ricky Rieter te citeren: het
Genootschap moet niet stilstaan maar meegaan met de tijd. In dit geval betekent dat: meegaan in het informatietijdperk. De nieuwe media zijn immers niet
meer weg te denken uit onze maatschappij. Ik wil niet zeggen dat we virtueel
moeten gaan pelgrimeren, maar we kunnen wel via internet nuttige en onmisbare informatie voor Santiago-gangers aanbieden.
Neem nu de toestand rondom mond-en-klauwzeer. Een Genootschapslid vroeg
zich af of deze ziekte nog consequenties had voor het pelgrimeren over het
Franse platteland. Het bestuur zei daarop: zet het antwoord op die vraag maar
in delacobsstaf, dat is immers het informatiekanaal voor de leden. Maar wat
heeft het voor zin om in een kwartaalblad te berichten over een ziekte waarvan
het verloop en de verspreiding van dag tot dag radicaal kunnen veranderen?
Bovendien zou het op dat moment nog zeker twee maanden duren voor het
volgende nummer moest verschijnen. Uiteindelijk is het bestuur toch overstag
gegaan en is de betreffende informatie op de nieuwspagina van de site
geplaatst.
Met betrekking tot de storm die eind 1999 over Frankrijk raasde kunnen we ons
iets soortgelijks voorstellen. In een soort Virtuele Jacobsstaf (eventueel alleen
voor leden, waarbij de leden door middel van hun lidmaatschapsnummer toegang kunnen krijgen) kan actuele informatie beschikbaar gesteld worden. Voor
niet-leden kan dergelijke informatie vrij eenvoudig worden afgeschermd.
Nu leven er bij sommigen bezwaren tegen het aanbieden van dergelijke informatie via de site. Het Genootschap, zo redeneert men, is er immers alleen voor
de leden. Bovendien is de website er in eerste instantie alleen om niet-leden de
weg naar het Genootschap te leiden. En dit beleid zou doorkruist worden wanneer ook niet-leden praktische informatie kunnen aantreffen op de website.
Okay, maar welke hinder ondervinden het Genootschap en haar leden daarvan?
Dat er om logistieke redenen (gebrek aan mankracht) geen uitbreiding van de

website komt is nog te billijken, maar principiële redenen zijn moeilijk aan te
voeren. Toen de website in het leven werd geroepen* werd er nog gesteld: 'De
site is in eerste instantie bedoeld om potentiële leden de weg te wijzen naar
ons Genootschap (...). In een later stadium, als de reacties gepeild zijn, zal bekeken worden of de site uitgebreid moet worden.' Dat moment is onderhand aangebroken, lijkt me. Wellicht kan hierover in een algemene ledenvergadering
eens gedebatteerd worden.
Ik hoop met dit artikel een discussie te hebben ontlokt. Uw reacties kunt u sturen via www.santiago.nI/reacties of naar het redactiesecretariaat.
*

Stephan van Meulebrouck, 'Van het net geplukt', delacobsstaf 42 (1999) 75-77, aldaar 75.

HERHAALDE OPROEP
Hlerhaalde oproep van de werkgroep spiritualiteit: omdat er aan ons gevraagd is nog
eens een feestelijke dag te organiseren willen we onderzoeken hoeveel belangstelling
daarvoor bestaat. We denken aan 4 november, de dag na de najaarsvergadering in
Baarn. Het programma bestaat uit logeren
in het Nivonhuis of de jeugdherberg, gezamenlijke avondmaaltijd op 3 november,
wandeling en viering op 4 november. De
kosten voor de overnachting en maaltijd
komen voor eigen rekening (ca. fl. 70,=). Als
u hiervoor belangstelling heeft of overweegt
o m als het zover is deel te nemen, wilt u dan
nu reageren. We sturen een definitieve uitnodiging aan de leden die nu hun belangstlelling kenbaar maken. Reageren:
1. per post, J. Matthijsen, Geerdinkhof 35,
1103 PP Amsterdam;
2. per telefoon: 020 - 6996173;
3. per e-mail, ps.baaijens@hccnet.nI
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kaarten en gidsen voor actieve vakanties

Singel 393
1021 WN Amsterdam
tel. (020) 627 44 55
f m (020) 620 89 96
E-mail info@piedaterre.nl
Internet www.piedaterre.nl

DE IACOBSSTAF IUBILEERT!
TERUGBLIK

Het vijftigste nummer van deJacobsstaf ligt nu voor u. Tijd om terug te zien. De
Jacobsstaf is in de eerste plaats een verenigingsorgaan. Dit bepaalt voor een
deel de inhoud: aankondigingen en verslagen van de landelijke ledenvergaderingen en de regionale bijeenkomsten, bestuursmededelingen en niet te vergeten de ontboezemingen van de voorzitters. En nog zoveel meer. Maar daarnaast bevat het blad van het begin af aan korte of langere artikelen over
wetenswaardigheden over en langs de weg naar Santiago de Compostela, over
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen of voorwerpen van beeldende kunst,
over verschenen boeken, enzovoorts. Het is een bont geheel: voor elk wat wils.
Van spiritualiteit (met een eigen werkgroep binnen het Genootschap) tot vragen als: hoe verwijder je een teek? (nr. 45). Hoezeer het blad bij de tijd is: er is
een internetrubriek.
Terugbladerend moeten toch in de eerste plaats de vele artikelen van Mireille
Madou met ere worden genoemd. Er is - t o t halverwege jaargang 11 - geen
nummer waarin zij niet over belangrijke zaken van geschiedenis, kunst en cultuur haar deskundig licht liet schijnen. En wie onder de laatste lichting leden
daar geen weet van heeft, die leze het interview met haar in nummer 20. Of hij
of zij leest haar boeken: Camino de Santiago (besproken in nummer 5), Het verhaal van de heilige Jacobus (besproken in nummer 11) en De weg naar Santiago
de Compostela (waarover in nummer 43).
Simpelweg het aantal vermeldingen in de drie registers naar auteur tellend zijn
er een aantal auteurs die de kroon spannen (Mireille Madou, de ongekroonde
koningin, buiten beschouwing latend). In de eerste vijf jaargangen (1989-1993)
zijn Wim Bettonvil en Koos van der Werff de koplopers. Van Paul de Vaan zijn in
deze periode dertien gedichten opgenomen. In het tweede register, over de
periode 1994-1998, wordt onze huidige redactrice José Wienk veel genoemd. In
deze jaargangen werden van Ruud Harmsen linosneden opgenomen. Ook in
het recente register (1999-2000) werd José veel genoemd. In het kader van dit
nummer moet haar serie 'Retabels ontdekken en ervan genieten' (nrs. 44-46)
worden genoemd.
JACOBALIA

In dit jubileumnummer bespreken de leden van de redactie en enkele andere
leden van het Genootschap een jacobalium naar eigen keuze. In de voorafgaande nummers zijn er al vele besproken, althans genoemd. Reeds in de vroegste
jaargangen werd gepubliceerd onder de titel Jacobalia in Nederland. In nummer
1 maakt Mireille Madou melding van een lijst van 200 ]acobusvoorstellingen in
Nederland in zowat alle takken van de beeldende kunst en daterend van de 14e

tot de 2Oe eeuw, gemaakt door een Leidse projectgroep.
Wat zijn nu eigenlijk jacobalia? Mireille Madou spreekt in haar genoemd artikel
van 'de sporen die de cultus van Sint Jacobus in de beeldende kunsten heeft
nagelaten'. Daarmee is een eerste omlijning van het begrip gegeven: objecten
van kunst in Nederlands openbaar bezit die in relatie staan tot de heilige
Jacobus en de bedevaart naar Santiago de Compostela. Zo zijn enkele criteria
aangegeven. Objecten: dat zijn natuurlijk in de eerste plaats relieken, maar ook
afbeeldingen van Jacobus en zijn bedevaartgangers (zoals schilderijen, muurschilderingen, beelden, boekverluchting) en aan Jacobus gewijde kerken en
kapellen. Die objecten moeten aan een zeker kwaliteitscriterium voldoen. In de
eerste plaats het criterium van de originaliteit, dat wil zeggen geen afbeeldingen (foto's bijvoorbeeld) van de tot de jacobalia te rekenen objecten. En evenmin prullaria, waaraan de toeristenindustrie zo rijk is. Wellicht is de eis dat het
kunst moet zijn te zwaar aangezet. De bedoeling zal desalniettemin duidelijk
zijn. Nederlands openbaar bezit: dit criterium lijkt op het eerste gezicht duidelijk,
er moeten immers grenzen getrokken worden. Maar de geografische grens is
willekeurig. De indeling in landsdelen was in de Middeleeuwen en daarna vaak
heel anders. Pas na het Weense Congres en de scheiding met België in de 19e
eeuw heeft Nederland zijn huidige grens gekregen. Het is een jubileum van het
Nederlands Genootschap; wij beperken ons dus tot voorwerpen die in het
hedendaagse Nederland aanwezig en (min of meer) toegankel* zijn (de oorsprong kan derhalve elders liggen). Een tijdsgrens is niet getrokken, want die
zou altijd willekeurig zijn: gisteren is al verleden tijd en dus historie. De oudste
jacobalia zijn natuurlijk de vermeende overblijfselen van Jacobus zelf: daarom is
hier nogmaals opgenomen de armreliek van Jacobus in Roermond, waarvan in
nr. 8 is vermeld dat het een onderarm van de heilige bevat en dat navraag in
Santiago in Spanje het bericht opleverde dat dit deel ontbreekt bij de reliek in
Spanje. Maar een glas-in-loodraam uit 1957, nu in Zwijndrecht (zie nr. 25), een
gevelplastiek van de Haarlemse beeldende kunstenaar Eric Claus uit 1995 (nr.
28), het kunstwerk van Henk Rusman uit 1998, dat het begin van het
Jabikspaad markeert (nr. 37) of het schilderij van Jacobus Maior in de
Gummaruskerk in Steenbergen (in hetzelfde nummer) zijn niet minder waardevol als de oude pelgrimstekens, waarover Willy Piron schreef (nr. 46).
Als we deze werkomschrijving hanteren dan is een eerste verzameling van jacobalia te vinden in de uitgave van zes dubbele postkaarten ter gelegenheid van
het tweede lustrum van het Genootschap. Koos van der Werff gaf een toelichting in nummer 31. Het zijn vijf afbeeldingen van Jacobus: twee houten beeldjes, een schilderij, een kusplankje van ivoor en een miniatuur; de zesde kaart is
een gravure van twee rustende pelgrims. Al deze voorwerpen zijn in Nederlands
bezit. Dezelfde auteur vroeg aandacht in een serie artikelen in de nrs. 3-9 voor een
andere, maar zeer belangrijke reeksjacobalia: de afbeeldingen in handschriften.

jacobalia bij uitstek zijn de Jacobusparochies. In het eerste nummer is daarvan
een lijst opgenomen: 26 in totaal. En in vele nummers daarop volgend zijn kerken en kapellen genoemd of besproken, te beginnen in de nrs. 2 en 5 de St.Janskathedraalin 's-Hertogenbosch (waar, zoals Wim Bettonvil vermeldt, meer
jacobalia te vinden zijn dan in de St.-Jacobaldaar), en als laatsten de kapel van
het voormalige St.-Jacobsgasthuis in Nijmegen (nr. 41), de fraaie afbeelding van
de St.-Jacobskapel in Galder op het omslag van nummer 43 (en in nr. 42 een
tekening); in nummer 44 was Vlissingen aan de beurt.
De vraag rijst dan: zijn er in Nederland ook Jacobusbedevaarten?Het antwoord
op deze vraag is eenvoudig na te slaan in het driedelig handboek
Bedevaartplaatsen in Nederland.' Daarin wordt alleen Franeker genoemd. Er zijn
ook nog enkele 'gediskwalificeerde' bedevaartplaatsen; ik noem Calder (waarover in nr. 18) en Roermond (vgl. nr. 43).
Maar naast kerken en kapellen kunnen ook andere gebouwen, zoals gasthuizen
verbonden met de bedevaart naar Santiago de Compostela, en de resten of herinneringen daaraan, tot de jacobalia gerekend worden. In een groot aantal
nummers werd geschreven over 'Jacobus in ...', en dan volgt de naam van een
stad of dorp; in nr. 1 was dit het Jacobsgasthuis in Haarlem (een boekbespreking).
Het aantal afbeeldingen van Jacobus Maior (beelden in steen, hout of ander
materiaal; in handschriften, op schilderijen of op papier, enz.) en de visuele verwijzingen naar de bedevaart naar Santiago de Compostela zijn ontelbaar. In nr.
8 wordt wel een zeer bijzonder geval genoemd: het beeldje op het graf van pelgrim Leo Jansen in Laren.
Tenslotte zijn er meer algemene verwijzingen naar de bedevaart, die slechts in
hun context verwijzen naar de tocht naar Santiago de Compostela; of hier nog
sprake is van jacobalia moet van geval tot geval bezien worden. Als voorbeeld
kan dienen het kunstwerk van Annet Teunissen, afgedrukt als omslag van nummer 48. Hierbij moet nog wel opgemerkt worden dat het origineel briljanter
van kleur is. Wat hiervan zij, de afbeelding geeft goed weer waar het om gaat:
bidden met de voeten, want dat is toch een goede typering van de bedevaart.'
Bidden: een christelijk ritueel. In het eerste nummer van dejacobsstaf is een
intentieverklaring van het bestuur opgenomen. Het is een blad van het
Nederlandse genootschap, en Nederland is een pluriforme samenleving, zij het
met een grotendeels christelijke grondslag. Deze pluriformiteit is ook een kenmerk van ons blad. Om met de woorden van het bestuur te spreken: wie het
religieuze element er in wil zoeken zal het ongetwijfeld aantreffen; wie dit niet
of niet in eerste instantie doet zal ook veel van zijn of haar gading vinden.

DE KEUZE IN DIT NUMMER

Aan de leden van de redactie en enkele anderen is gevraagd elk een bij voorkeur Nederlands jacobalium te kiezen met daarbij een korte toelichting op het
voorwerp en de keuze. Allen hebben daaraan gevolg gegeven. Het resultaat: is
een bont geheel van jacobalia: gevarieerd naar periode en voorwerp. Aan sornmige jacobalia is al eerder in ons blad aandacht geschonken; het bestuur maakte het echter mogelijk nu een kleurenfoto te plaatsen. Tegengeworpen kan worden dat er typen van jacobalia ontbreken (zoals fresco's en boekillustraties), dat
van de gekozen typen fraaier, ouder of interessanter exemplaren bestaan. Dit
alles is juist, maar - het wordt met nadruk herhaald - het gaat om persoonlijke
keuzes.
TER VERONTSCHULDIGING

Het ledenbestand is sterk wisselend; niet veel lezers van dejacobsstaf zullen de
eerder verschenen nummers (te beginnen in 1989) in hun boekenkast hebben
staan. Wetenswaardigheden waaraan vroeger aandacht werd geschonken kunnen heel wel nog eens ter sprake worden gebracht. Het klinkt als een verontschuldiging bij voorbaat, en dit is het ook: het is niet alles nieuw wat in dit
nummer van de jubilerendejacobsstaf wordt geboden. Elke verwijzing naar een
eerder nummer is een eerbewijs aan de auteur daarvan. En voor degenen die
wel al heel wat afleveringen op de plank hebben liggen: de drie door de zorg
van Herman Stokmans verschenen en onmisbare registers kunnen verwijzen
naar de vele jacobalia die hier niet worden genoemd.
De redactie

Noten
1 P.J. Margry en C.M.A. Caspers red., Bedevoortplootsen in Nederland. 3 dl. I. Noord- en MiddenNederland (Amsterdam en Hilversum 1997); 11. Noord-Brabant (Amsterdam en Hilversum 1998).
III. Limburg (Amsterdam en Hilversum 2000).

2 Vgl. Egon Mielenbrink, Beten mit den FuRen. Über Geschichte, Frömmigkeit und Praxis von

Wollfohrten (Kevelaar en Dusseldorf 1993).

CAN TIGAS DE SANTA MARIA

Als muziekman van ons Genootschap heb ik gekozen voor een bijdrage voor
het Jacobalia-project betrekking hebbend op de Cantigas de Santa Maria. Deze
Cantigas (er bestaan nog andersoortige) zijn opgenomen in twee middeleeuwse
manuscripten, geschreven tijdens de regering van Alfons X 'De Wijze' (12211284); zij behoren tot één van de grootste collecties van sololiederen sinds
mensenheugenis (427 in totaal). Ook zijn zij rijk geïllustreerd met afbeeldingen
van de onderwerpen, waar de liederen over gaan. Vaak treedt daarbij de heilige
Jacobus op als intermediair tussen Maria (de Moeder Gods) en de pelgrim wanneer deze laatste uit handen van duivels, rovers en ander addergebroed gered
moest worden. De illustratoren uit die tijd wisten ook uitstekende striptekeningen te maken (zie het essay van Mireille Madou op blz. 145 van jaargang 5,
nummer 20, van delacobsstaf).
Aan het hof van Alfons X wemelde het van troubadours, minstrelen en muzikanten uit alle windrichtingen. Ook de meest uiteenlopende muziekinstrumenten uit eveneens alle windrichtingen werden daar gehanteerd, zoals een afbeelding uit Cantiga 320 laat zien. Zeer veel Cantiga-bladzijden hebben illustraties
van muziekinstrumenten in kleur!
Vele van de Cantigas de Santa Maria zijn op
CD verschenen, uitgevoerd door een keur vai
zangers en muziekgroepen van naam, zoals
Anonymus 4, Hesperion XX o.l.v. Jordi Savall,
Esther de Lamandier, Joel Cohen e.a.
Wanneer U over een internetaansluiting
beschikt kunt U de volledige discografie met
betrekking tot de Cantigas de Santa Maria en
wat Engelstalige artikeltjes plus een groot
aantal gekleurde plaatjes daarbij (laatstgenoemde vanuit Japan!) bekijken op
www.rnedieval.org/ernfaq/cornposers~cantigas.html. Anderszins kunt U discografische
gegevens vinden over de muziek met betrekking tot de Camino de Santiago, en
in dit geval de Cantigas de Santa Maria, in enkele oude nummers van de
lacobsstaf, respectievelijk op blz. 70 ev. van jaargang 5, nummer 18 en op blz.
184 van jaargang 8, nummer 32.

Om bij gelegenheid van de vijftigstelacobsstaf een kaleidoscoop samen te stellen van regionale jacobalia stuurt de redactie zijn redacteuren op zoektocht.
Ook mij, die meer naar woorden taalt maar beelden daarom niet schuwt.
pcobalia' is een woord dat geurt naar voorbije tijden, terwijl we met ons
genootschap op weg naar het derde lustrum nog pas in de jaren van de puberteit zijn aangeland. Die tweespalt geeft richting aan mijn queeste: het gezochte jacobalium moet iets eigentijds zijn in een oude bedding, iets nieuws waarin
het verleden spreekt. Dat het daarenboven regionaal moet zijn, dat is in ons
Rijk van Nijmegen niet teveel gevraagd. Het resultaat ziet U op de foto hiernaast, waarbij ik U enige toelichting niet wil onthouden.
Het achtergronddecor op de foto wordt gevormd door de Jacobskapel, die deel
uitmaakte van het Jacobsgasthuis dat in of rond 1438 werd gesticht door priester Hendrick van Hovelwieck. Dit versteende stukje geschiedenis kunt U vinden
in de oude stad, achter de Hezelstraat richting Waal. Zoals de naam al zegt,
was het gasthuis oorspronkelijk een opvanghuis voor pelgrims naar Santiago en
als zodanig een voorloper van de talloze refugio's die we heden ten dage vooral
in Spanje aantreffen. Aan het gasthuis was ook een 'beyert' verbonden, waar
pelgrims op een warme haard, een bord eten en een slaapplaats werden
getrakteerd. In de loop der jaren heeft deze opvang zich uitgebreid tot nazorg
voor burgers van de stad, die ziek en berooid vanuit Santiago in hun vaderstad
terugkeerden. Zo verbreedde de functie van gasthuis zich geleidelijk van gastenopvang tot armenzorg en ziekenzorg, waarbij de Zwarte Zusters met hun
opvang van de pestlijders een anonieme maar onvergetelijke heldenrol speelden. Toen Nijmegen moest capituleren voor Prins Maurits en in de Zeven
Verenigde Provinciën werd ingelijfd, werd de katholieke godsdienst verboden
en verloor het Jacobsgasthuis naam en functie.
Op de voorgrond ziet U een romaans gestileerde pelgrim, compleet met staf en
kalebas en geleid door de hand Gods. De afbeelding is een linosnede van Ruud
Harmsen, die in 1988 als pelgrim van Beuningen naar Compostela trok en in de
jaren erna zijn ervaringen op die tocht in een reeks linosneden uitbeeldde. De
linosnede hangt normaliter in de gebedsruimte van de kapel op de eerste verdieping. Het laatste jaar zijn de banden tussen jacobskapel en het pelgrimage
weer inniger aangehaald.

(foto: Henk van
Kooten, Nijmegen)

EEN GULDEN LEGENDE

Het verhaal is bekend.' Twee pelgrims naar Santiago de Compostela treffen
elkaar, waarbij de een de ander weet over te halen zijn genitaliën af te snijden
en zo de dood te vinden: hij had immers de nacht voor het vertrek doorgebracht met een jonge deerne, zonder zulks te biechten. Alleen zo zou hij nog
het eeuwige leven kunnen verwerven. Zo
gezegd, zo gedaan.
Op een schilderij van Cornelis Cornelisz. uit
het begin van de zestiende eeuw (nu in het
Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden)
staat de ontmoeting afgebeeld; het fragment is hierbij afgedrukt.* Het is de duivel
die de pelgrim in verzoeking bracht.
Gelukkig grijpt de echte Jacobus in en hergeeft de pelgrim het leven.
De Legenda aurea3, waaraan het verhaal
mogelijkerwijs door de schilder is ontleend,
is geschreven door Jacobus de Voragine
(ca. 1228-1298), in zijn laatste levensjaren
aartsbisschop van Genua. In het boek verzamelde en ordende hij heiligenlevens (met
ongeveer 150 legenden). De Legenda aurea
was een wijd verspreid boek, ook in de
Nederlanden. In het Leidse klooster Lopsen
was tegen het einde van de 15e eeuw een
exemplaar aanwezig. Het boek had invloed
op de kunstenaars die de legenden afbeelden.
Het is een 'gulden verhaal', maar waarom hier onder de jacobalia opgenomen?
In de Middeleeuwen en daarna waren verleidingen onderweg onmiskenbaar; zo
hield de priester bij het overhandigen van de pelgrimsstaf de pelgrim voor:
Ontvang deze stok als steun bij de vermoeienissen van de lange bedevaartweg,
opdat ge de hinderlagen van de duivel zult overwinnen en in alle rust het heiligdom van Sintjacobus zult bereiken (..J5
Maar nu? De uitnodiging om bij bar en
boos weer op de aangeboden lift in te gaan? Dit mag geen bezwaar heten op
een langeafstandswandeling, ook als het einddoel Santiago de Compostela is.
Maar als een compostela wordt gevraagd? Er is behoefte aan een ethiek van de
tocht, aan een discussie over de normen en waarden van de pelgrimage!

Noten
1 Zo niet, een uitgebreide versie is te vinden bij jan van Herwaarden, 'Het "boek van Sint Jacobus"',
in: ibid., red., Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld (Utrecht
1985) 67-90, aldaar 81-83; op p. 71 is een ander schilderij afgebeeld.
2 Het schilderij is opgenomen in Fernando López Alsina, 'Santiago de Compostela: Pelgrimsroutes.

heiligen en tomben', in: Wim Blockmans, red., De kracht van het geloof. De wording van Europa

,

(Hilversum en Weert 1992) 73.
3 Marijke Carasso-Kok, 'Een goed geordend verhaal. Jacobus de Voragine en de Legenda aurea', in:
Anneke B. Mulder-Bakker en Marijke Carasso-Kok red., Gouden legenden. Heiligenlevensen heiligen-

,

verering in de Nederlanden (Hilversum 1997) 27-48.
4 Peter van Dael, 'De Legenda aurea en de beeldende kunst', in: Mulder-Bakker, Gouden legenden

89-108.
5 P.-A. Sigal, 'Pelgrims als bijzondere groep in de samenleving', in: Van Herwaarden, Pelgrims door
deeeuwen heen 148-186, aldaar 153.

IACOBUS MAIOR IN OUDE WETERING

We schrijven het jaar 1890 als pastoor Jacobusvan 't Rood al 18 jaar leiding
geeft aan de parochie Sint Petrus' Banden te Roelofarendsveen. Op 5 augustus
van dat jaar gaan enkele parochianen uit Oude Wetering op bezoek bij Mgr.
Bottemanne, bisschop van Haarlem, om de mogelijkheden te bespreken voor
een eigen parochie. Half september gaat er nog een brief uit naar de bisschop
waarin pastoor Van 't Rood te kennen geeft ook een schenking te willen doen
als deze parochie binnen zijn levensdagen klaar zal zijn. Pastoor Van 't Rood
overlijdt echter al op 4 mei 1891. De bisschop benoemt de kapelaan tot bouwpastoor. Een boerderij langs de Wetering wordt voor f 13.000,= aangekocht, de
kerk werd op de muren van de boerderij opgebouwd. Het koetshuis wordt
omgebouwd tot pastorie. De nieuwe pastoor, Koopman, kiest als patroonheilige: Sint Jacobusde Meerdere. De parochie bestaat dan uit 315 zielen. Op 22
oktober 1893 wordt de kerk geconsacreerd. In de jaren zestig van de 2Oe eeuw
begint het oude kerkje aan de Wetering bouwvallig te worden, waarop een aantal parochianen geldinzamelingen houden. Een nieuwe Jacobusde Meerderekerk wordt op 6 september 1966 door Mgr. Jansen geconsecreerd.
En dan...! 9 februari 1969, de kerk is nauwelijks 2 112 jaar oud als hij volledig in
vlammen opgaat. 'Geslagen maar niet verslagen', diezelfde avond is er al een
bedrag van f 10.000,= ingezameld. De doordeweekse vieringen en plechtigheden worden over diverse locaties verdeeld. Met man en macht wordt er

gewerkt aan een nieuwe, identieke kerk. Op Eerste Pinksterdag 1970 wordt
deze in gebruik genomen.
Op 11 juni 1989 wordt op grootse wijze het 40-jarig priesterfeest van pastoor
Mussert gevierd. De pastoor gaat op zoek naar iemand die een eigentijds beeld
van Jacobusvervaardigen kan, een jacobalium waarover de kerk tot dan toe niet
beschikt had. Hij kiest voor Cerard Héman uit Rotterdam. Het beeld is dus
ongeveer 12 jaar oud, gemaakt van gips en hout en beschilderd in felle kleuren.
Er is bewust gekozen voor de kleur rood omdat Jacobusde eerste apostel was
die de martelaarsdood stierf. Serene voorstellingen van Jezus en de apostelen
Petrus, Jacobusen Johannestijdens de gedaanteverwisseling op de berg Tabor
en dezelfde personen in de Hof van Olijven sieren het erachter hangende
paneel. Ook de vredesduif ontbreekt niet, hij vliegt over het hoofd van de apostel heen. In Jacobus' nek, in de plooien van de mantel, hebben kleine vogeltjes
hun beschutting gevonden.

BROEDERSCHAPSVAANDEL

1

De Middeleeuwse samenleving van Den Bosch kende vele verenigingen met
allerlei verschillende doeleinden. Er waren ambachtsgilden, schutterijen en vele
broederschappen, waarvan de exclusieve 'Illustre Lieve Vrouwenbroederschap'
wel de bekendste is. Zo bezat 's-Hertogenbosch in het begin van de 15e eeuw
al een Broederschap van St.-Jacob, opgericht door en voor Bossche en andere
pelgrims op doortocht naar Santiago de Compostela.
Na zijn bedevaart neemt de pelgrim zijn gewone plaats in de gemeenschap
weer in, maar dat belet hem meestal niet nog uitdrukking te geven aan zijn verering van 'zijn' heilige. Daarbij speelt ook het verlangen rond de figuur van de
heilige een grote familie te vormen met allen die met veel ontberingen de
lange weg hebben afgelegd, die nodig is om hun beschermer een gunst te vragen of hem te bedanken. Vandaar de oprichting van broederschappen. Opname
in een broederschap maakt het mogelijk het effect van de bedevaart te verlengen, zelfs tot over de grenzen van de dood heen, want gestorven broeders kunnen rekenen op de gebeden van alle leden van hun broederschap. De activiteiten van een broederschap, omschreven in de statuten, richten zich vooral op
drie punten: samenleven in een geest van naastenliefde, aanzitten aan de jaarlijkse feestmaaltijd en deelnemen aan religieuze plechtigheden. De feestdag
van de broederschap, meestal op 25 juli of de zondag erna, kent drie hoogtepunten: de mis, de processie en de algemene ledenvergadering gevolgd door
een feestmaal. De processie is een plechtig ogenblik voor de leden van de broederschap, die zich als groep aan de andere bewoners van stad of dorp tonen en
heel even de bedevaart opnieuw beleven. De medebroeders onderstrepen hun
eigenheid door het dragen van hun pelgrimstekens en hun pelgrimsattributen.
Veel broederschappen bezitten een ere-palster (pelgrimsstaf), waarvan het uiteinde versierd is met een beeldje van St.-Jacob. De ere-palster wordt meegedragen aan het hoofd van de processie evenals de banier van de broederschap,
waarop eveneens St.-jacob is afgebeeld. De afgebeelde banier hangt in de St.Iacobskerk in 's-Hertogenbosch.
Geraadpleegde bronnen:

J. van Herwaarden (red.), Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld
(Utrecht 1985); mondelinge mededelingen van de gids van de St.-Jacobskerk te 's-Hertogenbosch.

JACOBUS IN DE BETUWE

Op 24 mei 1888 werden kerk en altaar van de toen nieuweJacobuskerk in het
Betuwse Valburg geconsacreerd. De parochie was al gesticht in 1832. De huidige kerk heeft een voorganger uit 1802, een eenvoudig zaalkerkje met een klein
torentje. De architect van de nieuwe kerk was de bekende Alfred Tepe (18401920) die vooral in het Aartsbisbom talrijke kerken bouwde. Voorbeelden zijn
de Martinuskerk aan de Arnhemse Steenstraat en de enorm grote kerk van
Schalkwijk, direct aan de spoorlijn Utrecht - Den Bosch. 'De ontwerpen voor kerken, groot of klein - u zegt het maar - lagen in zijn bureaula; hij kon ze op verzoek zo te voorschijn halen', zo vertelde mij de emeritus pastoor van Valburg,
G.J. Scholten, vanaf 1964 pastoor te Valburg.
Afgezien van een uit lindehout gesneden gepolychromeerd neogotisch
Jacobusbeeld, gedateerd eind 19e eeuw, had de Valburgse kerk weinig aan
Jacobalia te bieden. In 1949 kwam daarin een verandering door het aanbrengen
van een glas-in-loodraamvan de glazenier P. Barten. Een kleurrijk maar eenvoudig raam, waar de schelpen aanduiden dat het om de patroon van de parochie,
de heilige Jacobus, gaat. Dit Jacobusraam heeft als buurman een afbeelding
van de heilige Christoffel, eveneens in 1949 gemaakt door Barten. Beide ramen
bevinden zich in de donkerste hoek van de kerk en komen helaas wat minder
tot hun recht. Maar ook zo'n bijna verborgen raam past in onze jubileumverzameling van Jacobalia. Valburg ligt nu niet direct op een bekende route naar
Santiago. Volgens pastoor Scholten komt er toch een enkele pelgrim voorbij die
dan zijn weg vervolgt bijvoorbeeld naar Zeeland in Noord-Brabant, waar ook
een Jacobuskerkstaat.
Wil je als wandelende pelgrim rond 25 juli in Santiago aankomen, dan start je
in april. Als je dan zo'n onverwacht rustpunt in de bloeiende Betuwe aantreft,
kan dat in die eerste dagen een stimulans zijn om verder te gaan: ultreia!

I
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Met dank aan pastoor Scholten voor de verstrekte informatie, gebundeld in het gedenkboekje
Parochie van St. jacobus de Meerdere te Volburg 7832-1982.

(foto: ]os Mllijlan

ROERMONDS RELIEK

Onder de jacobalia neemt een reliek van de heilige jacobus de Meerdere de eerste plaats in: het is de meest directe relatie met jacobus die denkbaar is, een
stukje van zijn lichaam.
In de Middeleeuwen was een reliek een kostbaar bezit. Nu nog dient officieel
elk altaar van een reliekschat te zijn voorzien om daarop de mis te mogen
lezen. In Roermond, in de uit de 16e eeuw daterende St.-jacobskapel van de St.Christoffelkathedraal, is zulk een reliek aanwezig. Via een daartoe strekkende
opening in de muur (een 'hagioscoop') is de reliek ook voor voorbijgangers te
zien.
De reliek bestaat uit een armgedeelte van de heilige; in de reliek te Santiago de
Compostela ontbreekt dit gedeelte! De eerste bisschop van Roermond na het
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853, mgr. Paredis,
heeft een verklaring afgegeven dat de reliek sedert onheuglijke tijden in
Roermond aanwezig was. Het document is hieronder in een verkleinde vorm
afgedrukt.
RELIEKHOUDER

De bijzondere waarde van de relieken werd in de Middeleeuwen tot uitdrukking
gebracht door de reliek te vatten in een kostbaar omhulsel. Zo is ook de reliek
in Roermond in een reliekhouder geplaatst. Nu is deze bijzonder, om verschillende redenen.
In de eerste plaats is er sprake van een armreliek. Volgens Henk van Os (in de
catalogus bij de tentoonstelling De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de
Middeleeuwen) wil een armvormige schrijn zeggen: hier is de heilige actief aanwezig. Het is ook om een andere reden een 'sprekende' reliekhouder, omdat
het de inhoud weergeeft. Aangezien men de reliek ook werkelijk wilde kunnen
tonen, werd in de arm eerst iets als een deurtje gemaakt. Om de zichtbaarheid
te vergroten werd vervolgens - zo schrijft Van Os - de schrijn in de late
Middeleeuwen transparant, zodat iedereen de reliek gewoon kon zien zonder
dat ze uit hun houder werden gehaald: het ostensorim. Hiervan is nu sprake in
Roermond.
Bijzonder is ook de functie van de hand. Veelal maakt die een zegenend gebaar.
De Roermondse reliekhouder heeft echter een bijl in de hand. Het 'sprekend'
karakter wordt hierdoor nog versterkt: Jacobus de Morendoder!
TERUGBLIK

Aan 'Roermond' werd in delacobsstaf al eerder aandacht geschonken, zo door

J. Kluytmans in het nummer van december 1990 (bladzijden 153-155). Zie ook voor andere details - het nummer van september 1999 (bladzijde 135).
De regiovertegenwoordiger van Limburg, Theo van der Linden, was zo vriendelijk gegevens aan te dragen en te bemiddelen bij het verkrijgen van de foto,
waarvoor hartelijk dank.

(foto: Rob K i t d o o r ,
Roernaond)
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IACOBUS IN ZEDDAM

Dit plaatsje in de Liemers bezit in zijn Sint-Oswalduskerk een in hoog reliëf
gesneden houten retabel. Niet zomaar eentje van dertien in een dozijn, maar
een Antwerps retabel uit 1510 - 1515. Dat het uit Antwerpen komt bewijzen een
vijftiental aangebrachte 'handjes', het keurmerk van het Antwerpse SintLucasgilde. Het is een van de weinige bewaard gebleven laatmiddeleeuwse
altaarstukken in ons land.
Er zijn enkele
opmerkelijke
dingen te zien
aan dit kwalitatief hoogstaand
beeldhouwwerk.
Het retabel
bestaat uit een
houten bak
waarin zich de
gebeeldhouwde
panelen bevinden. In het midden de
Kruisiging met
daaronder twee
kleine paneeltjes, de
Annunciatie en
de Geboorte.
Het linker
paneel stelt de
Kruisdraging voor en het rechter het 'Vertrek naar het Graf'. Dit 'Vertrek' komt
maar hoogstzelden voor, meestal is dit de plaats voor de Bewening of de
Graflegging. 'Vertrek naar het Graf' geeft het tijdstip aan net tussen de
Bewening en de Graflegging in. Volgens 'kenners' is de uitbeelding van het
Vertrek naar het Graf ouder dan de Graflegging.
Waar blijft Jacobus nu? Dat is óók weer iets aparts! Alle apostelen staan opgesteld in de hollijsten die de panelen gedeeltelijk omgeven. Normaliter treffen
we hierin, onder andere, scènes aan die de sacramenten uitbeelden. Jacobus
staat als één van de 'grote vier' rechts in de hollijst van het Kruisdraging-paneel.

(foto's: josé Wienk)

Verder met de boog mee:
Johannes, Andreas en Petrus.
Jacobus is gekleed als pelgrim
met schelp op de breed gerande hoed en pelgrimsstaf in de
hand. Er piept nog juist een
klein stukje voet onder zijn
kleed vandaan. Alle Apostelen
hebben een banderol in de
handen waarop waarschijnlijk
hun naam heeft gestaan. Bij
de restauratie in 1890 door de
gebroeders Endlich uit
Ernmerich i s de toenmalige
witte verf afgeloogd. Zij hebben ook de beschilderde zijluiken geleverd.
Er valt nog iets bijzonders te
zien achter het kruis van de
Kruisiging. Daar heeft Judas
zich net opgehangen aan een
boom en de duivel is er als de
kippen bij om zijn ziel mee te
nemen. Je moet het weten,
anders zie je het niet. Verder
zien we in het beeldige
Geboortepaneel het kindje op
zijn moeders slip liggen. Het
lijkt of het slaap gekregen
heeft van alles wat er allemaal
over zijn retabel verteld is, het moet er vreselijk van gapen!
Als u wandelend of fietsend langs deze kerk gaat, is na afspraak de heer
Huntink bereid de kerk voor u te openen, tel. 0314-651959. Meer informatie
vindt u in het boekje 'Het Retabel van Zeddam', dat achterin de kerk verkrijgbaar is voor f1.10,00.

DE ST-JACOBSKAPEL IN NIJMEGEN
TEDVAN GALEN
De St.-Jacobskapel, gelegen niet ver van de Waalkade in de benedenstad van
Nijmegen, maakte ooit deel uit van een St.-Jakobsgasthuis, dat hoogstwaarschijnlijk werd gesticht in 1438. De kapel was in de 17e eeuw in gebruik als
glasblazersatelier, en heeft daarna nog lang 'Glashuis' geheten.
Na enkele eeuwen gebruikt te zijn voor allerlei doeleinden als koeienstal,
opslagplaats voor turf, hooi en huurkazerne, is het te danken aan stadsarchitect
ir. Deur, dat het kapelgedeelte van het grotendeels vervallen gebouw in 1965
werd gerestaureerd. Vanaf dat moment is de kapel weer in gebruik als gebedsruimte, waarbij ze eerst jaren vreemd ging onder het vaandel van SintGeertrudis alvorens in 1998 weer onder patronage van Nijmegens oudste
patroonheilige, jacobus, gesteld te worden (vgl. ook delacobsstaf 41, p.20).
Sinds 1999 bekommert zich een groepje enthousiaste vrijwilligers om de kapel,
die in dat jaar weer herdoopt werd tot zijn oorspronkelijke naam. De 'Stichting
Vrienden van de St.-jacobskapel' streeft naar een optimale benutting van de
kapel als ontmoetingsplaats voor in Santiago geïnteresseerden, vertrekplaats
voor pelgrims (de kapel heeft een eigen stempel), als ruimte voor maandelijkse
oecumenische vieringen en als tentoonstellingsruimte voor kunstenaars.
Het adres van de Stichting Vrienden van de St.-jacobskapel: Glashuis 6, 6511 CR
Nijmegen, tel. 024-36 00 425.

D. IONGE S. IACOB

De gevelsteen op onze woning van de apostel jacobus hoort niet oorspronkelijk
op onze woning maar is pas na vele omzwervingen (apostelen eigen) op de
Eewal58 (Leeuwarden) terechtgekomen, een schenking van Museum het
Princessehof.
De gevelsteen is één van oudste in onze stad. Een onbekende opdrachtgever
heeft de heilige in de zestiende eeuw laten houwen uit een blok zandsteen voor
een pand in de nabijheid van het toenmalige Sint Jacobs Gasthuis. De steen
heeft vervolgens diverse panden in de Leeuwarder binnenstad gesierd om uiteindelijk in de archieven van het Museum terecht te komen en, omstreeks
1960, vandaar uit dus geschonken aan dit pand. Ons huis staat in Leeuwarden
inmiddels dan ook bekend als de 'jonge jacob'.
jacobus staat in een nis, zijn hoofd wordt bekroond met een jakobsschelp bij
wijze van een gewelf. De bebaarde, blootsvoetse heilige is gehuld in pelgrims-
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kleding en houdt een pelgrimsstaf in zijn rechterhand. Onder de linkerhand
houdt hij een boek geklemd, waarschijnlijk de bijbel. Door deze attributen is
het duidelijk dat het gaat om een afbeelding van Jacobus de Meerdere. Deze
Jacobusvoorstelling past niet helemaal in de beeldtraditie van de heilige als pelgrim omdat de gebruikelijke veldfles is verwisseld voor het eerder genoemde
boek, een attribuut waarmee beelden van lacobus wel vaker zijn uitgerust. De
toevoeging 'jonge' is niet helemaal duidelijk, die zou kunnen wijzen op het tot
uitdrukking willen brengen van de maker van het feit dat JezusJacobus en zijn
broer Johannes bij het meer van Galilea had opgeroepen om de vissersnetten te
laten rusten en zich aan te sluiten bij diens gevolg, dus 'jong' bij wijze van een
nieuwe richting.
Dit is ZO ongeveer de informatie die ik heb over onze gevelsteen. Ons huis heeft
dus, historisch gezien, eigenlijk niet zo heel veel te maken met de heilige
Jacobus, behalve dan dat het Sint Jacobs Gasthuis ook vlakbij ons huis heeft
gestaan en dat ons huis tot de oudste huizen van Leeuwarden behoort, 1609
om precies te zijn. Inmiddels gerestaureerd maar met behoud van alle, tijdens
de restauratie nog aanwezige, authentieke elementen, zoals oude plafonds die
onder diverse nieuwe plafonds tevoorschijn kwamen, kleine, scheve kamertjes
met de nog met de hand uitgebeitelde balken, een spiltrap dwars door het hele
huis met 400 jaar voetstappen uitgesleten op de treden etc. Een ongemakkelijk, inefficiënt huis maar waarop we vanaf de dag dat we het te koop zagen
staan verliefd werden, niet in de laatste plaats om de prachtige gevelsteen van
de jonge jacob.
U bent altijd welkom voor een kop koffie en een extra blik op huis en gevelsteen.

IACOBUS IN EEN MONSTRANS

In het Liemers Museum te Zevenaar (geopend: zondag en dinsdag t / m vrijdag
14 - 17 uur) is dit werkstuk van jan Geldolfs Hoghenzoon uit ca. 1520-1540 te

(foto's: losé Wie,"k)

vooraan, met aan zijn zijde Antonius met het varken. Alle beeldjes zijn schitterend uitgevoerd. Duiden zij op de patroonheiligen van de onbekende schenkers? Of kan er een andere aanvaardbare verklaring zijn?
De monstrans is afkomstig uit de Andreaskerk te Zevenaar, dat tot 1816 Kleefs

gebied was. Door toedoen van hertog Johan II van Kleef, die Zevenaar in 1487
stadsrechten gaf, werd deze kerk door paus Leo X op 28 september 1521 van
kapel tot parochiekerk verheven. Of genoemde monstrans vanaf die datum
reeds aanwezig was, moet nog uitgezocht worden. Er kan ook een ándere verklaring zijn voor onze Jacobus. In die tijd zwaaide hertog Johan II de scepter
over dit gebied. Zijn vaderjohan I van Kleef (1448-1481) ondernam een tocht
naar het verre Galicië*. Niet voor Jacobus, maar om rijn zuster Agnes naar haar
koninklijke bruidegom Don Carlos de Viana te begeleiden. We schrijven 1438
als de grote stoet scheep gaat om voet aan wal te zetten op de Noord-Spaanse
kust. De bruiloft vindt plaats en er wordt flink gefeest! Na enige dagen verveelt
johan zich en besluit Galicië te verkennen en zo ook eens 'na den gude sent
jacob in Galicien to reysen'. De bedevaart sluit hij af op een devote wijze. Hij
neemt afscheid van zijn zuster en keert naar huis terug. Agnes bleek een grote
stimulans voor de kunst van de Zuidelijke Nederlanden in Navarra te zijn. Zij
stierf reeds op 26-jarige leeftijd en ligt begraven in Pamplona.
Misschien speelde dit familiedrama wel een grote rol bij de devotie tot Jacobus
ten tijde van hertog Johan ll. Wie weet gaf hijzelf wel de opdracht tot het
maken van deze bijzondere monstrans. Tot er zekerheid bestaat, zal het in
nevelen gehuld blijven...
*lnforrnatie welwillend verstrekt door de heer Wirn van Heugten.

EEN STARTPLAATS VAN DE PELGRIMAGE IN HAARLEM
K0 VAN LEEUWEN
Ook al heet het al jaren officieel Rosenstock Huessyhuis, aan de gevel van het
monumentale pand in de Hagestraat, waarin vroeger oude mensen en weeskinderen werden verzorgd door de zusters Franciscanessen, prijkt nog steeds de
gevelsteen met oude naam: Sint Jacobs Godshuis.
Het vroegere Sint jacobs Godshuis - en het Rosenstock Huessyhuis nog steeds is de plaats waar voor veel Nederlanders de pelgrimstocht naar het Spaanse
Santiago de Compostela begint. Voor sommigen geldt het als een 'officiële'
startplaats van deze voettocht van meer dan 2200 kilometer; de pelgrims krijgen daar ook een officieel stempeltje voor.
Op 25 juli is de feestdag van de heilige Jacobus de Meerdere. Naar, hem werd
het Sint Jacobs Godshuis genoemd. Jacobus, die naam klinkt eenvoudig, maar
in het Spaans lijkt het of hij opeens vleugels krijgt: Santiago!
Het Haarlemse St.-jacobsgilde, dat in vroeger tijden het Godshuis in de
Hagestraat beheerde, had als doel de verbreiding van de verering van St.-Jacob,

waarbij gastvrijheid werd geboden aan pelgrims die op hun moeilijke, lange
reis, Haarlem passeerden. Die gastvrijheid wordt uitgebeeld op een langwerpige gevelsteen, die totdat St.-Jacob in de Hout kwam, het pand in de Hagestraat
sierde. Op die steen zien we Jacobus met zijn pelgrimsstaf in het midden, pontificaal uitgedost, terwijl hij gastvrij de linkerhand uitstrekt naar een pelgrim die
binnenkomt. In een hoek links zit een gezelschap bedevaartgangers knus om
het haardvuur. Een fraaie steen, die vermoedelijk uit de vijftiende eeuw stamt.
Nog steeds zit het velen niet lekker dat die steen nu ontbreekt in het pand in de
Hagestraat. Tegenwoordig is hij onwrikbaar ingemetseld in de regentenkamer
van het bejaardentehuis in de Hout.
Gevelsteen van
het voornnalig
St.jacobsgodsihuis,
Haa8rlem
(foto: Michiell von
Eugen, Amsterdam)

IN MEMORIAM PETER JAS

De maand april begon voor ons Genootschap met het droevige bericht dat
Peter Jas, oud-hoofdredacteur van dit blad, op 28 maart 2001 plotseling, maar
rustig thuis, is overleden.
Peter Jas, geboren op 2 januari 1930, kwam door zijn dochter in contact met
Mireille Madou, één van de leden van het eerste uur. Vanaf het begin waren
Peter en zijn vrouw Mieneke betrokken bij het Genootschap. Vele keren gingen
ze samen op Jacobswegen. In de buurt van Jaca vonden zij een hondje langs de
weg: Jago, die nog steeds deel uitmaakt van de familie. Peter heeft de redactie
van dejocobsstaf van Annet van Wiechen en Frank Claessen overgenomen in
1992. Hij begon met nummer 13, geen best nummer voor bijgelovigen, en eindigde bij nummer 41 in 1999. Peter heeft moeite noch tijd gespaard om van 'de
Staf' een blad van hoge kwaliteit te maken. Zijn zoon Diederik was voor hem
een goede steun bij het ontfutselen der geheimen aan de computer. De huidige
redactie heeft veel te danken aan het werk van Peter ]as en gaat in zijn voetsporen door.
Enkele leden van de redactie woonden zijn uitvaartplechtigheid bij.
Rust in vrede, Peter!
Onze gedachten gaan uit naar Mieneke en haar kinderen.

VAN DE VOORZITTER
WIE IS LID VAN HET GENOOTSCHAP?

Voorbeeld 1: is in 1990 lid geworden, heeft in 1991 de route gelopen en blijft
de bijeenkomsten bezoeken omdat hij geïnteresseerd is gebleven in de Camino
en nog graag over zijn tocht praat.
Voorbeeld 2: is vorig najaar lid geworden, heeft afgelopen voorjaar de tocht
gefietst, heeft nu het gevoel dat het doel bereikt is en zegt daarom het lidmaatschap op, zo niet dit jaar dan toch volgend jaar.
Waarom deze hypothetische gevallen? Omdat ze typisch zijn voor de categorieën leden in ons Genootschap. Het bestuur vraagt zich regelmatig af of het
voldoende tegemoet komt aan de behoeften van de verschillende groepen.
Voorbeeld 1 heeft immers een ander verwachtingspatroon van landelijke vergaderingen en van delacobsstaf dan voorbeeld 2. Extreem gesteld komen er op de
landelijke vergaderingen nieuwe leden om informatie op te doen en mensen
die al langer lid zijn en die informatie willen geven. Beide groepen moeten
elkaar kunnen ontmoeten en voor beiden moet de dagindeling aantrekkelijk zijn.
De programmaonderdelen Pelgrimsparade, Spiritualiteit en Zingen zijn voor
alle bezoekers aantrekkelijk en herkenbaar. Daarentegen worden de werkgroepen Pelgrimeren en Uitrusting vooral bezocht door nieuwe leden, die daar informatie zoeken. Helaas blijkt vaak dat door een overwicht aan ervaren pelgrims
er een nogal chaotische sfeer ontstaat. Daarom stellen we voor dat in beginsel
deze werkgroepen open staan voor leden die op zoek zijn naar informatie en
hun vragen beantwoord kunnen krijgen door een beperkt aantal deskundigen.
Deze kunnen zich bij het bestuur opgeven. Het bestuur zal dan een keuze
maken opdat de werkgroepen goed bemand zijn. Deze opzet is uitgeprobeerd
op de laatste landelijke vergadering in Putten.
Het is de bedoeling om naast de werkgroepen steeds als alternatief een interessante diavoorstelling, lezing of wandeling te organiseren. Als u daarvoor suggesties hebt, hoor ik die graag van u.
Laatste nieuws uit het bestuur: de ledenservice heeft helaas de eigen ruimte in
Utrecht moeten opgeven en is verhuisd naar Vleuten. Als er een nieuw postbusnummer komt, kunt u dat lezen in het colofon van delacobsstaf en op de website.
Als dit nummer verschijnt ben ik waarschijnlijk al weer terug uit Zwitserland,
waar ik een deel van de Jacobusroute van Rorschach naar Genève, via het
Vierwoudstedenmeer, gelopen heb. Informatie hierover heb ik, behalve uit boeken, ook van het Internet kunnen plukken. Het lijkt me een hele mooie route!
Katrina van den Berg
Vossenstraat 7
3817 WH Amersfoort

KORT VERSLAG VAN DEALGEMENE LEDENVERGADERING, ZATERDAG 17 MAART 2007,
DE AKER, PUTKN

Na opening door de voorzitter en het jaarverslag van de secretaris wordt het
jaarverslag van de ledenadministratie kort toegelicht. Het blijkt dat ca 53 % drie
jaar of minder lid is, en dat ca 70 % ouder is dan 50 jaar. Het financieel jaarverslag geeft aanleiding tot een korte discussie over met name portokosten. De
voorzitter licht toe dat reeds alle moeite wordt gedaan om de portokosten te
gaan verlagen, vooral door meer gebruik te maken van dejacobsstaf. Op voorstel van de kascommissie wordt de penningmeester décharge verleend voor het
beheer van de penningen en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
De kascommissie plaatst nog de volgende opmerkingen: scheiding van beheer
van de penningen en de ledenadministratie, en meer en meer machtiging per
automatische incasso te verplichten. De voorzitter bedankt de kascommissie
die bereid is deze taak nog een jaar te verrichten. Als reservekascommissielid
meldt zich aan de heer Christ van Vroonhoven uit Brunssum.
Er ontspint zich nog een korte discussie over de verandering van de aard van
het ledenbestaand, van 'broederschap' naar 'service en dienstverlening'. Dat
rechtvaardigt de verhoging van het entreegeld, van F 10,- naar €10,- (per 1 april
as.). Deze verhoging en het voorstel om met ingang van 2002 de contributie te
verhogen tot £17,50 wordt per acclamatie aangenomen.
Omdat geen tegenkandidaten zijn aangemeld zijn de aftredende bestuursleden
Margriet Blokland en Frans Brons beide herkozen.
De rondvraag brengt weer het bekende gemengde pakket van vragen, vaak
met hun antwoorden. Een korte greep: hoe kom je aan post-restante-adressen
(ze staan in de rode Guides Michelin) en mag je je ook aansluiten bij een andere
regio (ja, maar wel graag een berichtje naar beide regiocontactpersonen en
naar secretariaat binnenland).
Voor de pelgrimsparade waren zes aanmeldingen. Er blijkt nog tijd voor extra
bijdragen.
's Middags waren er de gebruikelijkeworkshops. Tot slot trad het Cenootschapskoor
'El Orfeón' op, met 'Tous les matins nous prenons Ie chemin', het pelgrimslied
uit Conques.
Er waren 409 deelnemers waarvan 55,9 % lid is geworden na 1 januari 1999.
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KORTE SAMENVAmING VAN HETJAARVERSLAGVAN DE BESTUURSSECRETARIS OVER
HETJAAR 2000

Onze vereniging groeit nog steeds. Eind 2000 waren er ongeveer 3000 leden.
Een netto groei van 447 leden (17%). In 1999 kwamen er netto 322 leden bij
(14%). Circa een kwart van de 3000 leden is in 2000 lid geworden. Er zijn 697
pelgrimspassen aangevraagd (345 voor lopers, 352 door fietsers), maar slechts
94 (1999: 164) in geleverd. Voor het besturen van zo'n grote vereniging zijn
altijd vrijwilligers nodig die enige tijd wat (bestuurs-)taken op zich willen
nemen. Het aantal en de aard van onze leden is één van de aspecten waar het
bestuur zich het afgelopen jaar mee heeft bezig gehouden. Hoe moet een vereniging met 3000 leden, in volle groei, worden bestuurd, door vrijwilligers. En
dan, er zijn twee soorten leden. De ene soort zoekt informatie om op weg te
gaan naar Santiago, de andere soort is naar Santiago de Compostela geweest
en is gegrepen door de spirituele, meditatieve, culturele, historische en sportieve aspecten van deze tocht. Die laatste soort blijft vele jaren lid. Het
Genootschap wil opkomen voor de behoeften van beide soorten. Daarbij zijn de
regiocontactpersonen belangrijk. Zij zijn het directe contact met de leden. Het
bestuur streeft naar een goed contact met de regiocontactpersonen. Het jaar
begon dan ook met een ontmoeting tussen regiocontactpersonen en bestuur.
Eind 2000 hadden alle 16 regio's een regiocontactpersoon. In 2000 werd voor
het eerst voor regioactiviteiten een budget beschikbaar gesteld. In voorbereiding is een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement om de
positie van de regiocontactpersonen te versterken en formaliseren.
Een samenbindend element is dejacobsstaf. De nieuwe redactie is nu een vol
kalenderjaar operationeel. En met veel succes. Het jaar werd afgesloten met
een ontmoeting tussen redactie en bestuur. Daar werden afspraken gemaakt
over inhoud, kwaliteit, kosten en aantal pagina's. In de jaarvergadering werd
het redactiestatuut goedgekeurd. Door vermelding van deadlines en verschijningsdata kan rekening worden gehouden bij de publicatie van regio- en
Genootschapnieuws.
Samen wandelen is ook een bindend element. Veel regio's organiseren wandeltochten of wandelweekends. Ook zijn regio's bezig met het onderzoek naar en
het uitzetten van wandelpaden met een historische achtergrond. Zo werd in
Friesland het labikspaad officieel geopend in aanwezigheid van onze voorzitter.
Op advies van de kascontrolecommissie is het bestuur uitgebreid met een
tweede penningmeester. Daarmee telt het bestuur acht leden. Waar mogelijk
wordt geautomatiseerd. Voor de continuïteit moet soms een beroep worden
gedaan op externe krachten. Om die reden is de ledenadministratie uitbesteed.
Het afgelopen jaar waren de problemen rond de 'ledenservice' zodanig dat
onderzocht is of dat ook elders kon plaats vinden. Gelukkig konden die proble-

men worden opgelost door de vorming van een groep vrijwilligers rond het
bestuurslid dat met deze taak is belast. Er is een vaste locatie gevonden, een
postbus geopend en de informatie naar nieuwe leden gestandaardiseerd.
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar acht keer en er waren twee algemene ledenvergaderingen, één in het centrum des lands in Putten, en één in
Noord-Holland, georganiseerd door de regio Noord-Holland boven het IJ.

REGIO'S
N.B. Zoals overeengekomen tijdens de bijeenkomst van de regiocontactpersonen op zaterdag 20 januari jl. zullen de regioverslagen voortaan maximaal 400
woorden omvatten. Langere bijdragen zullen door de redactie worden ingekort.

REGIO AMSTERDAM
Wat een dag! 25 leden van het Genootschap vieren het 10-jarig bestaan van de
regio Amsterdam. We hebben gepraat en geluisterd, gewandeld en gefietst,
gegeten en gedronken. Iedereen die er bij is geweest bewaart een goede herinnering aan het tweede lustrum van de regio Amsterdam. We kijken verlangend
uit naar de volgende bijeenkomst: vrijdag 12 oktober a.s. om 20.00 uur bij
Madeleine Sweet, Sumatrakade 145 (op het Java-eiland).

REGIO NOORD-HOLLAND BOVEN HET IJ
ALKMAAR - ZATERDAG 31 MAART 2001 (DEEL I)

Wel 100 geïnteresseerden (leden en introducés) ontmoetten elkaar in
't Trefpunt te Alkmaar.
Wij herdachten in stilte Inge Kuyper-Admiraal uit Heiloo, die op 12 maart j.1. op
32-jarige leeftijd is overleden. Zij maakte de tocht naar Santiago met haar vader.
Het wel en wee van de pelgrims uit de regio stond centraal. Al eerder hadden
enkele leden over hun plannen verteld. Nu horen we hoe ze hun tocht ervaren
hebben. Fred Barella uit Uitgeest liep ieder jaar een gedeelte van de route naar
Santiago, als invulling van zijn vakantie. Dat was hem goed bevallen. Hij wijst
ons op een artikel in het blad Kerk en Milieu: 'Op zoek naar de St.-Jacobsappel',
een hervonden appelboom, daterend uit 1758. De appel is rijp omstreeks 25

juli. Een kopie van het artikel is bij hem verkrijgbaar (Melis Stokelaan 14 1911 SL
Uitgeest).
Bij jacques Melker, Hans Mannes, Ger en Lida Koning ontstond het idee om naar
Santiago te lopen al 12 jaar geleden. Vorig jaar brachten ze hun plan in praktijk.
Op 8 april 2000 zijn ze vanuit Dax gaan lopen. Het was een goede keus daar te
beginnen. Want je went dan al aan het klimmen en dalen voor je over de
Pyreneeën trekt. In een humoristisch verslag met veel persoonlijke ontboezemingen vertelt jacques over hun tocht. De stemming in de groep was perfect.
Ze vulden elkaar aan, waren plooibaar en genoten van de kleine dingen. Voer
voor psychologen, aldus Jacques. Maar zelf raakte hij in een depressie. In Estella
kwam hij voor de keus te staan: stoppen of doorgaan. In de kapel van Irache
luisterde hij naar muziek. Daar begon de ommekeer. Iedere twijfel verdween,
dus ultreia, doorgaan.
Jan Pijbes liep van Castricum via Vézelay en Le Puy naar Santiago. Kort voor zijn
vertrek las hij het volgende advies: 'Elke kilo die je thuis laat is meegenomen',
een advies dat ligt in het verlengde van het armoede-ideaal uit de regel van
Augustinus: 'Het is beter weinig nodig te hebben dan veel te bezitten.' Hij heeft
zijn rugzakgewicht teruggebracht tot 12 kg en is op 10 april 2000 vertrokken.
De aankomst in Santiago viel tegen. Hij liep door naar Finisterre. Zijn pen werd
een grotere vriend dan zijn fototoestel. Jan las gedeelten voor uit zijn boek,
getiteld '57 Ontmoetingen'. Wij genoten van zijn verhalen, boeiend en in
mooie taal geschreven. Hij hoopt het uit te geven. Wordt vervolgd.

REGIO BOLLENSTREEKIRljNLAND
VERSLAG BIJEENKOMST OP ZATERDAG 70 MAART 2007

Er zijn een flink aantal nieuwe leden gekomen: deze twaalf nieuwe gezichten
krijgen alleen al door het voorlezen van het verslag van de vorige keer een
goede indruk van hetgeen hen te wachten staat. Daartoe uitgenodigd vertellen
zij hun beweegredenen voor hun lidmaatschap van ons Genootschap en voor
hun tocht te voet of per fiets naar Santiago.
Met woord en wederwoord komt meteen van alles ter sprake wat 'nieuwe' pelgrims zo al bezig houdt: zoals al dan niet vertrekken vanuit eigen kerk, met de
zegen van de pastor of van de dominee (die daar blijkbaar ook in wil voorzien);
voorts ook: ga je alleen of beter in een groep(je)? Een en ander leidt (later in
de lunchpauze) tot vorming van diverse groepjes wandelaars en fietsers, die
elkaar informatie verschaffen over routes, benodigdheden enz.
Daarna doen Nelia Musters en Gerard Ticheler verslag over de vorderingen van
de 'regio-wandelgroep' op het Pelgrimspad. De laatste paar keren is er steeds

een weekend (zaterdag t / m maandag) gewandeld vanuit een centraal (overnachtings)punt. Dat vereist wel enige organisatie van vervoer naar beginpunt
en vanaf eindpunt, maar dat blijkt nooit een probleem, mede doordat een
wegens een handicap niet mee-wandelend groepslid met haar auto bij het eindpunt staat en chauffeurs naar het beginpunt brengt. Eind maart gaat de groep
(steeds 20 personen) weer in een weekend in drie etappes lopen van
Roosteren naar Schin op Geul.
Bij de 'pelgrimsparade' vertelt Martin Visser over zijn tocht per 'handbike'; daarbij werd hij geplaagd door technische pech en toen die verholpen was door de
hittegolf (juni 2000). Hij besloot in Chartres te stoppen, overigens met het
vaste voornemen, zijn tocht naar Santiago (mogelijk in 2001) voort te zetten.
Na de pauze komt Siep Zeinstra uit Regio Friesland aan het woord: hij zal ons
vertellen over het 'Jabikspaad'. Een werkgroep van vrijwilligers (o.m. uit de
'Ried van de Fryske Beweging') samen met Platform L(ange) A(fstand) W(andelpaden) heeft dat pad verkend, aangelegd en bewegwijzerd met bordjes waarop, in geel op blauwe ondergrond, de Friese wulk. Het pad loopt van St.Jacobiparochietot Hasselt (boven Zwolle): voor wandelaars 150 km, voor fietsers 130 km. Door het plaatsen van een monument in St.-Jacobiparochie,waarop de namen van vele plaatsen op weg naar Santiago (die andere St.-jacobusparochie!) zijn de inwoners nu op de hoogte van het bestaan van die pelgrimstocht.
De bijeenkomst wordt afgesloten met het inmiddels traditie geworden 'Café
Saint-Jacques'.Onze volgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 13 oktober
2001.

+

REGIO DEN HAAG
VERSLAG VAN EEN WANDELING OP 76 DECEMBER 2000

Zoals inmiddels wel genoegzaam bekend zal zijn, is de regio Den Haag enige
jaren geleden begonnen een Jacobsroutete ontwikkelen tussen RotterdamNoord en Amsterdam, als zijtak van het Pelgrimspad. Als St.-]acobsgenootschap
leek het logisch deze route langs diverse jacobalia te laten lopen. Onderzoek
naar deze jacobalia is moeizaam en reacties op de diverse vragen die over de
eventuele aanwezigheid zijn gesteld bleven uit. Een kleine en fanatieke kern
heeft echter een route weten te ontwikkelen van Rotterdam-Noord tot ruim
boven Leiden. In april liepen wij in dat kader van Delft naar Schiedam en op
zaterdag 16 december vertrok er een groep van zo'n 40 leden uit deze regio,
doch ook enkele van daarbuiten van Den Haag richting Delft.
De route loopt langs diverse historische plekken. De eerste stop is in de Kerk

van Jacobusde Meerdere aan de Parkstraat, waar de heer Rosenberg een interessante voordracht houdt over de parochie en het gebouw. Na dit exposé gaan
we verder, onder andere via het Haagse Bos en langs het paleis Huis ten Bosch
naar Voorburg, waar de organisatoren, Coby Croïn en Judith en Ed Boon, ons
trakteren op een Spaanse mandarijn. De tocht is 25 kilometer lang, dus we
moeten wel doorlopen willen we voor donker Delft bereiken. De weg gaat verder over het landgoed Rustoord aan de Vliet en langs de grote weg Den Haag Utrecht en het Prins Clausplein. Via Nootdorp, het terrein van psychiatrisch centrum Craeyenburg en langs een boerenvaart trekken we richting Delftse Hout.
Vanwege de enorme regenval van de afgelopen dagen is het hier zeer drassig,
maar toch alleszins goed begaanbaar. Inmiddels zien we toren van de Oude
Delft al aan de horizon liggen. De route voert ons langs de enige horecagelegenheid die zo'n grote groep kan herbergen. Hier zingtludith Boon zonder
begeleiding het recitatief Frondi tenere en de aria Ombra mai fu. Een medewandelaar van buiten de regio zingt nog een Baskisch lied dat hij nog heeft
geleerd in zijn studententijd.
We maken we een kleine omweg om Delft op een leuke manier vanuit de
Delftse Hout te kunnen inlopen. Over de Singel en de Kantoorgracht komen we
Delft binnen en dringen dieper door via een pas gerestaureerd hofje. Langs
diverse grachtjes komen we bij een café dat is gevestigd in een historisch pand.
In die warme ambiance spreken we nog even de dag door en trekken de conclusie dat deze zeer geslaagd kan worden genoemd.

REGIO MIDDEN-NEDERLAND
]ACOBUS TER DUINEN

Medio februari zijn we met ruim dertig leden neergestreken in het duin tussen
Overveen en Katwijk. Schitterende wolkenpartijen, zon, zand, helmgras, wijde
blik, stilte, zilte lucht, rollende golven en een kabbelende nog net hoorbare
bron in de duinen. Een loerende buizerd, klapwiekend en dan weer zwevend op
thermiek, op zoek naar een prooi. Onder hem loopt een mengeling van bekende
en nieuwe gezichten. Aankomende pelgrims en rotten in het vak. Vruchtbare
uitwisseling van inspirerende gedachten en persoonlijke belevenissen. Dat
maakt deze tochten zo boeiend!
Humor. Onderweg, aan tafel en op zaal 15, waar iemand, door korreltjes rietsuiker op de lippen van een snurker te strooien, dat irritante geluid wist te smoren. Een waardevolle refugionale tip want, pelgrims ver van huis plegen vaak te
ronken. Erratum voor Praktisch Pegrimeren. Genoeg ingrediënten om het traditionele wandelweekend van Regio Midden-Nederland, voortreffelijk georgani-

seerd door Karin, Inge, Monty en Hajo, te doen slagen. Met dank van ons allen!
Het prille van de zondagochtend werd voor sommigen die hunkerden naar de
vloedrand wreed verstoord door gebarricadeerde deuren. Eenmaal los, zien en
voelen die levensgenieters voor het ontbijt meer dan zij vermochten te zoeken.
De tweede wandeldag is aangenamer. Nog net geen dansende muggen in de
warme zonnestralen. Merkbare extra drukte te voet en op de fiets. Een bosje
gele krokussen, welliswaar op een zuidhellinkje, lonkt al naar een vroege lente.
Op het eindpunt in Katwijk ronselt iemand medestanders voor nog eens 13 kilometer zuidwaarts over het strand. Heeft hij Scheveningen gehaald door het
rulle zand? Wellicht gesterkt door en mijmerend over al het goede, dat hij deze
dagen beleefde. De rest neemt roerend afscheid. Met dank voor elkaars aangenaam gezelschap, gaat ieder zijns weegs, de waardevolle belevenissen koesterend.
'De eerstvolgende bijeenkomst van de regio zal zijn op zaterdag 22 september.
Iedereen die tot nu toe bij deze bijeenkomsten i s geweest krijgt automatisch
een uitnodiging. Willen regioleden die 3 weken voor deze datum nog geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch interesse hebben in regioactiviteiten,
even met mij (Hanny Pouderoyen) kontakt opnemen. Ook zou ik graag iets
horen van die leden die in 2001 de tocht ondernemen.'

REGIO UTRECHT-ZUID/RIVIERENCEBIED
Een zestiental leden uit de eigen en aanpalende regio's verzamelt zich op zaterdag 7 april in café 'De Utrechtse Poort' in Woerden. De kennismakings- en bijpraatgesprekken gaan uiteraard veelal over de pelgrimage. Een aantal aanwezigen heeft de camino francés of andere routes al een of meer malen gelopen.
Anderen zijn bezig met de voorbereiding en gaan de komende maanden op
pad, te voet of per fiets. Herman gaat over 10 dagen vertrekken in Granada en
loopt via Toledo, Ávila, Zamora en Orense naar het einddoel.
Om ook de fietspelgrims niet te vergeten is er voor vandaag een fietstocht
georganiseerd. Tevoren zijn er voor sommigen fietsen gehuurd bij de stationsfietsenstalling. En ondanks dat de treinen tussen Utrecht en Gouda vandaag
niet rijden is iedereen erin geslaagd met de fiets op het punt van vertrek te
komen.
En route! Enige verwarring in het begin over de te volgen weg. De Oude Rijn
begeleidt ons tot Harmelen, waar we even van het rechte pad moeten wijken
vanwege werkzaamheden aan de spoorbrug. We slaan rechtsaf door de polder
naar Montfoort waar we de Hollandse IJsseloversteken en voor de stadspoort
naar rechts de kade volgen. Later op de smalle dijk langs de Ijssel moeten we

vaak achter elkaar gaan rijden. Vandaag mag er weer vee vervoerd worden en
dat is te merken aan de grote veewagens die ons passeren. Ook zien we vaak
roodwitte linten die de toegang afsluiten tot boerderijen vanwege MKZ.
Na anderhalf uur staan we voor de heksenwaag in Oudewater. Er is absoluut
geen reden de vrouwelijke deelnemers daaraan te wagen. Het etablissement er
tegenover is een bezoek meer waard. Sommigen genieten van een sopa de
porro of chocolate. Anderen gebruiken een spekpannenkoek om 'de moraal' op
te vijzelen. Theo geeft de voorkeur aan pane con dos crocettas. En ondertussen
gaat het gesprek door: 'Zeg, hoe hield jij die honden van je lijf?', 'Hoeveel dagmarsen is Pamplona van St.]ean-Pied-de-Port?' Dat soort vragen. En altijd is er
wel iemand in het gezelschap die er een antwoord op weet.
Janneke en Stephan leiden alles in goede banen en weten ons met zachte drang
weer op de fiets te krijgen voor het laatste stuk langs de Lange Linschoten
terug naar Woerden. Een plotselinge hagelbui doet iedereen naar de regenkleding grijpen maar even plotseling is het weer droog. In Woerden voor het station nemen we afscheid van elkaar, niet eens zo erg moe maar wel voldaan.
Buen Camino en tot ziens!

REGIO ZUIDWEST-NEDERLAND
Zaterdag 3 februari vond een regiobijeenkomst plaats in de Volksabdij in
Ossendrecht. Ruim zeventig mensen namen deel aan deze dag die voor een
belangrijk in het teken stond van de spiritualiteit en de historie van de Camino.
René Heinrichs, aalmoezenier bij de Koninklijke Luchtmacht, ging als openingsspreker in op de vraag hoe de pelgrim de tocht geestelijk kan ervaren en verwerken. Hij kon dit doen omdat hij pastor is en de Camino zelf aan den lijve
heeft ervaren. Hij wist te vertellen dat een langere tocht zijn sporen kan nalaten in de persoonlijkheid van de pelgrim, zoals dat door een ingrijpende
gebeurtenis ook het geval kan zijn: hij of zij staat anders in het leven dan daarvoor, en dat zonder het zich te realiseren. Hij benadrukte dat de pelgrim hiermee rekening moet houden, omdat anders bij thuiskomst sprake kan zijn van
onbegrip in de naaste omgeving. Hij raadde iedereen - die zonder zijn of haar
partner een langere pelgrimstocht onderneemt - aan om alvorens op weg te
gaan zich samen met de partner voor te bereiden op de Camino. En bij terugkeer samen alles nog eens op een rij te zetten zodat sprake kan zijn van overbrugging van de kloof die door de tijd en de soms ingrijpende erva'ringen kan
zijn ontstaan.
's Middags nam de Benedictijner pater Nico Wesselingh de culturele en
geschiedkundige achtergronden van de Camino voor zijn rekening. Voor een

ademloos gehoor vertelde hij over pelgrimages in de oudheid en zoals die zich
in oudere godsdiensten al manifesteerden. Via pelgrimstochten in India en
lapan en de bedevaarten naar Mekka passeerde het begrip pelgrimage in relatie
tot verschillende godsdiensten de revue. En van daaruit trok hij in het tweede
deel van zijn referaat de lijn door naar de christelijke pelgrimages om te eindigen in Santiago. Hierdoor plaatste hij het begrip 'pelgrimstocht' behalve in een
historisch ook in een multicultureel perspectief. Hij vertelde het allemaal met
een mengeling van grote gelijkmoedigheid, eenvoud, lichte humor en persoonlijke betrokkenheid. Persoonlijke betrokkenheid omdat hij tot zijn grote spijt
zelf nooit in staat was geweest de pelgrimstocht naar het graf van de Heilige
Jacobuste maken. En nu was het de last der jaren die het hem verbood. Hij
maakte zijn toehoorders ervan bewust dat zij als pelgrim deel uitmaken van de
wereldwijde gemeenschap van mensen die zich pelgrim weten.

REGIO LIMBURG
IN MEMORIAM MART HULS (7933 - 2000)

Op 20 maart 1995 werd de Stichting Pelgrimswegen &Voetpaden (SPV) officieel in het leven geroepen. Grote gangmaker en eerste voorzitter was Mart
Huls uit Margraten: een gedreven wandelaar en overtuigd pelgrim. Met zijn leidinggevende capaciteiten organiseerde hij t a l van wandelingen. Binnen de SPV
was zijn kennis over de Limburgse (religieuze) volkscultuur van grote betekenis.
Onder zijn leiding kreeg de Stichting steeds meer bekendheid vanwege de organisatie van pelgrimstochten en de publicatie van wandelboekjes. Twee jaar
geleden werd Mart getroffen door een ernstige ziekte, die hij met groot optimisme en enorme wilskracht leek te overwinnen. In de zomer van 1999 ondernam Mart zelfs nog een pelgrimstocht vanuit Rome naar Jeruzalem. De terugkerende ziekte noodzaakte hem deze tocht af te breken. Op 8 november 2000
overleed Mart Huls. Hij begon daarmee aan zijn laatste pelgrimage naar het
eeuwige Jeruzalem.
GERARD JAN MARIE LAUGS (7928 - 2007), JOURNALIST/SCHRIJVER

Op 16 januari 2001 namen we afscheid van een markante persoonlijkheid. Jan
was initiator en oprichter van de Broederschap van St.-Jacobus de Meerdere te
Roermond. Tevens leverde hij door zijn boekwerk Tante Bet - een schets over
een Limburgse krant - een financieel belangrijke ondersteuning aan de renovatie van de Jacobskapel in de kathedraal te Roermond. Alhoewel Jan geen lid van
ons Genootschap was, droeg hij de Jacobusvereringeen warm hart toe. In zijn
zo kenmerkende humoristische wijze van schrijven en spreken wist hij zijn

omgeving te inspireren en zo zijn doel te bereiken. Dankbaar nemen wij
afscheid van hem.
REGIODAG IN HET KATOENEN DORP TE ROERMOND, 3 MAART 2001

Welgeteld 126 leden konden genieten van een zeer geslaagde bijeenkomst. Er
werd onder andere besproken hoe we tot een sterkere binding zouden kunnen
komen in de regio. Een middel daartoe is een nieuwsbrief, ieder kwartaal te
verschijnen. De regioleden wordt gevraagd hun ervaringen, berichten, wetenswaardigheden bekend te maken aan de regiocontactpersonen- ook een bericht
van vertrek op pelgrimage - zodat alles vervat kan worden in deze brief. Ook
streven we naar een medisch uurtje op de regiobijeenkomsten, waarbij algemene vragen beantwoord zullen worden door een arts. Willen de leden dan wel de
vragen opsturen c.q. doorbellen naar de heer Kentgens. Ook zal er bij de volgende bijeenkomsten gezorgd worden voor mentors voor de leden die daar
behoefte aan hebben ter voorbereiding op hun eerste tocht. Tot ziens op de
volgende vergadering op 10 november aanstaande, zelfde plaats. Ultreia.

REGIO NIJMECENIARNHEM
ACTIEVE PELGRIMS GEVRAAGD

In de regio NijmegenlArnhem wordt verder overlegd over de samenwerking
met de 'Vrienden van delacobskapel'. Er is een start gemaakt met initiatieven
als het komen tot een St.-jacobsroute door Nijmegen, en samenwerking bij een
jaarlijkse traditie van het gezamenlijk vieren door de 'Vrienden' en regioleden
van de St.-jacobsdagl Nijmeegse regio-ontmoetingsdag, dit jaar op zondag 24
juni. Volgend jaar is het plan om de St.-jacobskapel van mei t/m september elke
zondagmiddag van 13-17 geopend te houden. Ten noorden en ten zuiden van
de regio zijn er een beschrijvingen van een St.-jacobs-pelgrimsroute; van
DoesburglDierentot Venlo ontbreekt er zo'n beschrijving. Er zijn regelmatig
tentoonstellingen in de kapel, zoals van beeldend kunstenaars Ruud Harmsen
(De Annunciatie, 1413-1614)en Barbara Blum (Het Onze Vader in de wereld,
12 mei- 3 juni). Voor de bemensing van de hier genoemde activiteiten en initiatieven worden ACTIEVE PELGRIMS gevraagd. Leden die zich actief willen inzetten voor de regio enlof de St.- jacobskapel wordt verzocht contact op te nemen
met één van onderstaande adressen.
Ook dit jaar weer is er elke Ze zondag van de maand een viering in de kapel. Op
enkele van die dagen houdt 's middags een pelgrim zijn verhaal. Op l0juni is
dat Erik van Bronswijk, om 14.00 en 15.00 uur.
In maart is een groepje regioleden bij elkaar gekomen om zich te beraden over

nieuwe initiatieven in de regio. Daar is o.a. uitgekomen dat er eind
oktoberlbegin november een rondwandeling wordt georganiseerd vanaf station Arnhem.
PROGRAMMA ST.jACOBSKAPE1 NIJMEGEN24 JUNI 2007; TEVENS REGIO-ONTMOETINGSDAG

11:30 - Viering in de kapel
12:30 - Lezing door 'pelgrim' Gerard Stolker op de vertelzolder, Papengas 4
13:30 - Pauze: koffie en broodjes
14:15 - Ad Stadhouders: De Jacobsroute door de Nijmeegse benedenstad,
gevolgd door een wandeling van deze route.
16:OO - Sluiting
Kosten programma + route: f fl 7,50
Leden van de regio alsmede andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst/regio-ontmoetingsdag. Gaarne van tevoren aanmelden:
-Als regiolidllid van het Genootschap: schriftelijk bij uw regiocontactpersoon:
Ted van Gaalen, Krekelstraat 19, 6533 RB Nijmegen, a 024-3565043
- Overige belangstellenden: Stichting Vrienden van de St.-Jacobskapel,
Glashuis 6, 6511 CR Nijmegen, a 024-3600425

REGIO FRIESLAND
MIDDELEEUWSE KERKEN: HOOGTEPUNTEN VAN HET CHRISTENDOM

Onder deze titel bracht Gabriël Vriens 's avonds 27 maart in het Titus
Brandsmahuis te Leeuwarden met zijn deskundige lezing en prachtige dia's een
brok Middeleeuwen tot leven.
Een zevental kerken kwamen uitvoerig aan bod: van het eerste romaanse kerkje
van rond 820, via de Dom van Speyer, de Sainte-Madelaine te Vézelay, de Dom
St.-Georg en de gotische kathedralen van Chartres, Reims en Beauvais in de 13e
eeuw. Behalve de bouwkundige aspecten werd ook stil gestaan bij aanverwante
kunstuitingen en vooral ook bij de vraag wat de mensen bezielde. Na de lezing
werden D. Drost en S. de Graaf een goeie reis toegewenst. Zij vertrekken 17 juli
a.s. voor hun voettocht van Le Puy via laca naar Santiago de Compostela.
Een ieder ging zeer voldaan huiswaarts behalve de regiovertegenwoordiger die
een opkomst van 12 personen wel wat mager vond en nu zit met de vraag in
hoeverre het zin heeft volgend jaar weer zo'n bijeenkomst te arrangeren.

NADERE INFORMATIE WEEKEND-WANDELTOCHT HASSELT - HEERENVEEN

Tijden: vrijdag 7 september 2001. Start om 10 uur bij het kantoor van de VW in
Hasselt; zaterdag 8 september om 9 uur bij het kantoor van de V W in Blokzijl;
en zondag 9 september ook om 9 uur bij het kantoor van de VW in Wolvega.
Traject: het labikspaad van zuid naar noord in drie dagetappes van 25, 25 en
15 km.
De deelnemers dienen zelf hun overnachting te regelen. De eerste overnachting is in Blokzijl. Daar zijn verschillende campings, pensions en hotels (bijv.
pension Woud n 0527-291401, pension Westerhof n 0527-291893 en hotel Hof
van Senoy 0527-291708). De tweede overnachting van is in Wolvega met één
mini-camping en één hotel ( n 0561-618847). Goedkoper: hotel Spoorzicht in De
Blesse ( n 0561441616) en pension Van Schaik in Blesdijke ( n 05661441737).
Verzorging: er is een z.g. bezemwagen, tevens dienende voor bagagevervoer
en het verstrekken van dranken. De zorg voor het eten ligt bij de wandelaars.
Openbaar vervoer: op vrijdag is er een halfuursdienst van Zwolle naar Hasselt.
Op zaterdag is Blokzijl met openbaar vervoer voor 9 uur onbereikbaar! De dag
ervoor is er een l-uurs dienst vanaf Steenwijk. Op zondag is Wolvega goed
bereikbaar met trein en bus. Ook voor een eventuele terugreis van Heerenveen
naar Hasselt is er openbaar vervoer.
Kosten: naar schatting f 15,-, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Aanmelden is niet nodig. Men kan ook één of twee dagen meelopen.

BESTUURSVACATURES
Binnenkort zijn er vacatures in het bestuur. Als u bereid bent enige jaren
bestuurstaken, die in onderling overleg worden verdeeld, te verrichten,
wordt u vriendelijk verzocht dit kenbaar te maken aan Katrina van den
Berg, voorzitter, telefoon 033 - 465 06 23, of Frans Brons, bestuurssecretaris, telefoon 035 - 601 35 46, e-mail fransbrons@nl.packardbell.org
NB. In 2002 zijn Katrina van den Berg (voorzitter) en loop van der
Meulen (bestuurslid) aftredend en niet meer herkiesbaar.

l0 juni
Viering in de St.-Jacobskapel (Nijmegen), 's middags houdt een pelgrim, Erik
van Bronswijk, om 14.00 en 15.00 uur zijn verhaal.
24juni
'Vrienden' en regioleden van de St.-Jacobskapel/Nijmeegseregio-ontmoetingsdag.

21 juli
De regio Den Haag organiseert weer een wandeltocht van ca. 25 km.
Informatie en aanmelden bij: Coby Croïn (070) 386 87 26, Cees Rooijackers (na
10 juli) (070) 360 24 42 / marie.cees@wxs.nlof Iudith & Ed Boon (079) 361 20
12 / landlopers@planet.nl.Tevens zijn er plannen om op bezoek te gaan bij de
regio Nijmegen, wie hiervoor interesse heeft kan dit ook bij ons melden.

22 juli
St.-Jacobus-vesperom 19.00 uur in de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie.

7-9september
Weekend-wandeltocht langs het jabikspaad van Hasselt naar Heerenveen: vrijdag 7 sept. Hasselt - Blokzijl, 25 km, start om 10.00 uur bij de VW, zaterdag 8
sept. Blokzijl - Wolvega , 25 km, start om 09.00 uur bij de VW, zondag 7 sept.
Wolvega - Heerenveen, 16 km, start om 09.00 uur bij de W, bagagewagen
(bezemwagen) is aanwezig. Voor nadere informatie zie regioverslag van
Friesland.
22 september
Bijeenkomst regio Midden-Nederland.

29 september
Regio GroningenIDrenthe organiseert een Zand-Camino.

12 oktober
Regiobijeenkomst Amsterdam om 20.00 uur, Sumatrakade 145, Amsterdam.
13 oktober
Een voorbereidingsbijeenkomst voor Santiago-gangers in 2002 in de Volksabij
O.L. Vrouw ter Duinen te Ossendrecht. De kosten bedragen f 32,50 p.p. incl.
koffie, lunch en zaalhuur. Uiterlijk 1 september schriftelijk aanmelden bij Hub
Mooren, Hoogstraat 23,4611 MS Bergen op Zoom.

13 oktober
De regio Bollenstreek zal een bijeenkomst houden, evenals de regio UtrechtZuid/Rivierengebied.

27 oktober
Een veel gehoorde wens is om een terugkomdag voor pelgrims te organiseren.
Welnu, op deze datum vindt zo'n dag plaats op de Volksabdij te Ossendrecht.
Aantal deelnemers: maximaal zestien. De leiding van deze bijeenkomsten
berust bij drs. Rene Heinrichs, pastoraal-theoloog en werkzaam als aalmoezenier bij de NAVO-hoofdkwartierente Duitsland. Voor nadere informatie gelieve
zich te wenden tot: De Volksabdij, Ossendrecht, tel: (0164) 67 25 46 + fax:
(0164) 67 44 20.
3 november
Najaarsvergadering te Baarn.

3-4 november
Feestelijke bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep Spiritualiteit (zie
oproep op blz. 64)
10 november
Organiseert de regio Limburg een bijeenkomst in het katoenen dorp te
Roermond. Informatie bij Thom Kentgens (0475) 35 00 22.
17-18 november
Voorbereidingsweekend op de pelgrimage naar Santiago in de Volksabdij te
Ossendrecht. We starten op zaterdag om 10.00 uur en stoppen op zondagmiddag rond twee uur (in overleg met de deelnemers). Er is plaats voor een zestiental mensen, pelgrims in wording met familieleden. De kosten zullen rond de
honderd gulden bedragen (inclusief maaltijden en overnachting). Consumpties
tussendoor zijn voor eigen rekening.
Voor nadere informatie gelieve zich te wenden tot: De Volksabdij, Ossendrecht,
tel: (0164) 67 25 46 + fax: (0164) 67 44 20.
30 november
Regio GroningenlDrenthe organiseert een huiskamerbijeenkomst in refugio El
Sotano Amisioso.

ZOEKERTJES
0 Wandelmaatje(s) gezocht m/ v. In de periode van 74juli tot en met 7 september. Te
voet van de St-Pietersberg (Maastricht) naar Vézelay over verschillende GR'S.
Uiteindelijk wil ik naar Santiago de Compostela lopen. Wie heeft zin om mee te gaan?
Ik ben Brenda, 29 jaar HBO-niveau. je kunt mij bellen a 033 4722674 of e-mailen
brendavanek@hetnet.nI

O Pelgrimsvaantjes: wie belangstelling heeft (Fl. 72,50/stuk) kan bellen/schrijven
naar Fam. jeanne en Jan van Rest, Baarsstraat 9, 5706 Cj Helmond, a 0492-538595,
of nog makkelijker: het bedrag overmaken op giro 965429 o.v.v.:'Pelgrimsvaantje' +
naam en adres.
O Wij,jo janssen, Anky Luyuc en Agnes Oud, willen in september 2007 de Via de la
Plata lopen. Onze informatie is nog minimaal. Bij dezen een oproep aan de pelgrims
die al gelopen hebben of voornemens zijn te gaan lopen om ons hun ervaringen en
praktische informatie door te geven. Agnes M. Oud, Pastoor Stassenstraat 17,
5927 CR Venlo, a (077) 382 82 50, aam@oce.nl

U Wij zijn van plan in september 2001 naar Compostela te lopen met onze twee
honden,Wie heeft ervaring hoe onze viervoeters in Spanje zullen worden ontvangen?
Fam. H.SIoot, Les 4 Vents, F - 87230 Bussière Galant, Frankrijk; e-mail: L4VRITON@
aol.com

O Wilt u het bewijs hebben van uw wandel- of fietsprestatie naar Santiago de
Compostela, voorzien van het fraaie logo van het Genootschap in kleur op een houten
tegel, met uw eigen tekst (maximaal 7 75 lettertekens, incl. spaties) in een goudkleurig plaatje gegraveerd? Het zijn de laatste twee exemplaren en ze kosten f 36,- per
stuk. (incl. porto). Informatie + aanvraagformulier bijjudith Boon, (079) 361 20 72
of landlopers@planet.nl
O Wij zijn op zoek - ter voorbereiding voor een nieuwe voettocht naar Rome - naar de
wandelgids van Kummerley & Frey voor Gotthardroute van Olten naar Chiasso. Deze
is nl. uit de handel genomen. Gerrit en Adrie Dik,Oude Hoeverweg 1, 7877 BL Akmaar.
072-5128067, e-mail dik.waayer@worldonline.nl
O Noodkreet !!Op onverklaarbare wijze is de lijst, waarop de nieuwe zangers van ons
koor 'El Orfeón jacobeo' ingetekend hebben voor de muziekmap, verdwenen! Ik heb
dagenlang lopen zoeken, of heeft iemand die lijst per ongeluk in zijnl haar map
gevonden en weet hij of zij mijn adres niet? Dat is: Herman Stokmans,jachtlaan 259 F;
73 72 GP Apeldoorn, 055-3559209. Het erge is nl. ook dat die mappen van tevoren

aan mij betaald zijn ad f 6.-. Graag een levensteken richting mijn persoon, dan kan
het nog goed komen. De bladen heb ik al wel in veelvoud gekopieerd!

U Wie op vertoon van de reisbrief/pelgrimspasdelacobskapel in Galder wil bezoeken
(deze is altijd te bezichtigen) is welkom in de refugio van de fam. M. Oomes in
Ulvenhout, op 7 uur lopen afstand van de kapel. Een eenvoudige maaltijd behoort tot
de mogelijkheden als men t w g belt. Fam. M. Oomes, Vinkenbos 5,4857 EP
Ulvenhout, a (076) 565 72 77.
O Gezocht !!Hospitaleros/as! Wie heeft interesse? Ik heb een boerderij gekocht te
AUGY SUR AUBOIS, gelegen op de route van Vézelay naar St.Amand-Montrond.
Preciezer aangeduid gelegen op de weg van Sancoins naar St. Amand-Montrond (in
de buurt waarvan de prachtige abdij van Noirlac gelegen is). Op 7 juli hoop ik het pelgrimshuis te kunnen laten inzegenen. Op dit moment zijn de verbouwwerkzaamheden aan de gang. Medio augustus hoop ik het verblijf te kunnen openstellen voor de
pelgrims. In de periode van half augustus tot 4 september zal ik zelf de pelgrims
opvangen. In de periode daarna tot half oktober zou dat moeten geschieden door
hospitaleros/as. Informatie en aanmelding: René Heinrichs, Karmelietenstraat 72,
4647 KM Ossendrecht. .a 0164-674252 of zakelijk 0049-6308-993297.
O Pelgrimsweekends in een prachtig geleden boerderij in Uffelte (Drenthe) op 20 en
27 oktober 2007 en 77 en 78 maart 2002 (aankomst b.v.k. vrijdagavond). Voor pelgrims en zij die op weg willen gaan: praktische informatie en alle gelegenheid om
overje eigen gevoelens en de spirituele aspecten te praten. We wandelen een dag
langs het yabikspaad' en desgewenst op zondag in het prachtige natuurgebied rond
de boerderij. Uitgebreide informatie: Y Hontelé, p/a Dorpsstraat 76, 7975 AR Uffelte,
06-27 00 56 00, e-mail yvonnehontele@hetnet.nl
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OPROEP VAN DE REDACTIE
Zoals beloofd op de voorjaarsvergadering t e Putten doen w e hierbij een
laatste oproep aan leden die ooit een foto of diskette hebben ingestuurd.
Als u deze retour wilt kunt u contact opnemen met Judith Boon (adresinfo
binnenzijde omslag). Bij dezen wil de redactie tevens kopij-inzenders verzoeken o m op hun materiaal t e vermelden of men d i t retour wil.

Adressen regiocontactpersonen

Amsterdam (postc. 1100t / m m g -t- 1160 t / m 1199 + 1300 t / m 1399 + 1420 t / m 1439):
Janna Matthijsen, Geerdinkhof 35,1103 PP Amsterdam, a (020) 699 61 73,
e-mail: psbaaijens@hccnet.nl
Paul Roosendaal, Borgerstraat 58,1053 PVAmsterdam, a (020) 683 48 56
Noord-Holland boven het Ij (postcode 1120 t / m 1159 + 1440 t/m 1999):
Jan Louter, Dorpsstraat 65,1689 ER Zwaag, (0229) 23 65 12
Bollenstreek/Rijnland(postcode 2000 t / m 2299 + 2300 t / m 2499):
Cor van Tongeren, Rijnsburgerweg 4/F4,2215 RAVoorhout, a (0252) 23 11 47
Den Haag (postcode 2200 t / m 2299 + 2500 t / m 2799):
Cees Rooijackers, Vondelstraat 136,2513 EX Den Haag, (070) 360 24 42
e-mail: marie.cees@wxs.nl
Rotterdam (postcode 2800 t / m 3399):
Susan van Gink, Gordelweg 26c, 3036 AB Rotterdam, (OIO) 465 16 10
Aart en Mieke Ligthart, Bermweg 264,2906 LH Capelle a/d Ijssel, a (oio) 458 23 65
e-mail: aartligthart@hotmail.com
Midden-Nederland (postcode 1200 t / m 1299 + i400 t / m 1419 + 3600 t / m 3899):
Hanny Pouderoyen, Fazantenkamp 576,3607 DG Maarssenbroek,
(0346) 56 g1 33, e-mail: fazant@xsqall.nl
Utrecht-ZuidlRivierengebied(postcode 3400 t / m 3599 + 3900 t / m 4299):
JannekeMulder en Stephan van Meulebrouck, E. Zoudenbalchstraat 33,
3552 AK Utrecht, (030) 244 55 07, e-mail: svmeulebrouck@yahoo.com
Zuidwest-Nederland (postcode 4300 t / m 4799):
4364 BE Aagtekerke, a (0118) 58 21 51,
Huub Willems, Thibautstraat i,
e-mail: hub.willems@wxs.nl
BredalTilburg (postcode 4800 t / m 5199):
Theo Poell, Teilingen 33,4901 DA Oosterhout, a (0162) 43 14 46
e-mail: poelekes@hetnet.nl
's-Hertogenbosch (postcode 5200 t / m 5499):
Anne en Pieter Bult, Sluiskeshoeven 67,5244 CR Rosmalen, a (073) 521 92 26
EindhovenlHelmond (postcode 5500 t / m 5799):
Bart Leemrijse, Pasteurlaan 57,56441B Eindhoven, a (040) 211 9412
Theo van Pinxteren, Hutdijk 54,5583 XK Waalre, a (040) 221 40 12
e-mail: theovanpinxteren@wxs.nl
Limburg (postcode 5800 t / m 6499):
Thom Kentgens, Ireneweg 7,6065 EC Montfort, a (0475) 35 oo 22
Theo van der Linden, Graafschaploonstraat 12,6085 CA Horn, a (0475) 58 16 85
NijmegenlArnhem(postcode 6500 t / m 7099):
Ted van Gaalen, Krekelstraat19,6533 RB Nijmegen, -a (024) 356 50 43
e-mail: t.gaalen@hccnet.nl
Oost-Nederland (postcode 7100 t / m 7799 + 8000 t / m 8299):
Gé Westgeest, Ganzenmarkt 22,7631 EN Ootmarsum, a (0541) 29 33 51
GroningenlDrenthe (postcode 7800 t / m 7999 + g300 t / m 9999):
Thom Oosterhof, Mozartstraat 31,9722 EB Groningen, a (050) 525 51 44
Friesland (postcode 8300 t / m 9299):
Siep Zeinstra, Mr. P.J. Troelstraweg 42,8917 CN Leeuwarden, a (058) 212 g1 98
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