Achtergrondinformatie Pelgrimstochten
Alles achter je laten om duizenden kilometers af te leggen naar een heilige plek.
Een tocht vol ontberingen, honger, dorst, kou, hitte, angst, heimwee en uitputting.
Sinds de Middeleeuwen reisden miljoenen pelgrims te voet, per boot of te paard
naar Santiago de Compostela, een stad in het noordwesten van Spanje. De camino
de Santiago,
Santiago, een verzameling wegen, is een van Europa’s oudste en meest
invloedrijke
invloedrijke routes. In de oude voetsporen arriveren nog jaarlijks ruim
honderdduizend pelgrims bij de kathedraal om het graf van apostel Jacobus de
Meerdere te eren. Wat bezielt hen? Wat maken ze mee onderweg?
Zoektocht naar het goddelijke
De eeuwen door zijn mensen op zoek gegaan naar God. God is wel overal,
maar op sommige plaatsen is Hij tastbaarder en concreter aanwezig dan
op andere. Dat zijn heilige plaatsen, heilig omdat er bijzondere dingen
gebeurd zijn. Of omdat er bijzondere mensen geleefd hebben. Zo spreekt
men van het land Israël als het Heilige Land. Voor joden heilig als het
door God beloofde land, voor christenen heilig omdat Jezus er geleefd
heeft. Andere plaatsen worden als heilig beschouwd omdat er iets
bijzonders was gebeurd: Maria is er verschenen of er is een martelaar
gestorven of begraven.

Pelgrimerende heilige
Zuid-Duitsland, ca. 14801500
Museum Catharijneconvent
Utrecht

Martelaren zijn mensen, die hun leven gegeven hebben voor hun geloof.
Door de kracht van God hebben ze voorbeeldig geleefd en zijn standvastig
gebleven in het uur van hun gewelddadige dood. Hun stoffelijke resten of
de voorwerpen, die ze gebruikt hebben, worden zorgvuldig bewaard. Ze
houden hun nagedachtenis levend, maar bovenal gelooft men, dat de
kracht van God, die deze mensen geïnspireerd heeft, in hun stoffelijke
resten voortleeft. Men heeft er tot op de dag van vandaag een lange en
soms gevaarlijke reis voor over om die resten, relieken genaamd, te zien,
aan te raken en te vereren. Zo beleeft men de bijzondere nabijheid van
het heilige, van God. De mensen die zo'n tocht ondernemen, noemen we
pelgrims. De reis zelf wordt een pelgrimage of bedevaart genoemd.
In alle godsdiensten kent met de idee van plekken waar God of de goden
op een bijzondere manier aanwezig zijn. De hindoes kennen de Ganges
als heilige rivier, de islam heeft in Mekka de Kaäba, een heiligdom, dat
jaarlijks miljoenen pelgrims trekt. Het Jodendom kent het gebod om
driemaal per jaar, op de belangrijke feesten, een pelgrimstocht naar
Jeruzalem te ondernemen.

Bedevaarten in de islam
Iedere moslim die het zich financieel en fysiek kan veroorloven, moet
tijdens zijn leven een bezoek brengen aan de heilige stad Mekka in
Saoedi-Arabië. Daar staat de Ka'aba, het heiligdom dat volgens de Koran
is gebouwd door de aartsvader Abraham en zijn zoon Ismail ter ere van
Allah, God.

De bedevaart of hadj is een van de vijf ‘zuilen’ (verplichtingen) van de
islam, naast het geloof, het gebed, de armenbelasting en de vasten. De
tien dagen durende pelgrimstocht vindt plaats tussen de achtste en
dertiende dag van Zul Hidja, de laatste maand van de islamitische
kalender. Miljoenen pelgrims, gekleed in wit, verzamelen zich en voeren
een vaste reeks rituelen uit van gebeden en offers. Mekka speelt ook een
belangrijke rol in het dagelijkse geloofsleven van de moslims. Tijdens de
rituele gebeden stellen moslims uit de hele wereld zich op in de richting
van Mekka.

Ontmoeting voor de heilige
Kaaba te Mekka
Bukhara, 15e-17e eeuw
Rotterdam, Wereldmuseum

Pelgrimeren in het boeddhisme
Ongeveer 2500 jaar geleden verliet de toen 29-jarige Indiase prins
Siddharta Gaudama, later bekend als Boeddha, zijn paleis op zoek naar
de zin van het leven. ‘Laat hebzucht en verlangen achter je en leidt een
zorgzaam leven op weg naar verlichting, het nirvana.’ Deze
verlichtingsboodschap ontving Boeddha tijdens een meditatie onder een
boom.
Boeddhistische pelgrims bezoeken de belangrijkste plekken uit Boeddha’s
leven. Zijn geboorteplaats Lumbini in Nepal, de plaats van zijn verlichting
in Bodh Gaya, Sarnath waar hij zijn eerste preek hield en zijn sterfplaats
Kusinara. Bedevaartsoorden bieden boeddhisten de mogelijkheid om
inzicht te krijgen in de wereld en het lijden.

Boeddhistische
bedevaartganger
Japan, 1820-1829
Leiden, Museum voor
Volkenkunde

Een nog altijd populaire bedevaart is de 1200 kilometer lange Shikoku op
het gelijknamige Japanse eiland. Pelgrims lopen langs 88 tempels die
herinneren aan de monnik Kūkai of Kōbō Daishi (774-835). Hij is de
grondlegger van het Shingon, een stroming binnen het esoterisch
boeddhisme.

Pelgrimeren in het hindoeïsme
De rivier de Ganges, die India doorkruist, wordt door hindoes als heilig
beschouwd. Zijn water zou de zonden van de mens afwassen. Minstens
eenmaal in zijn leven probeert een hindoe daarom in deze rivier te
baden. Duizenden pelgrims bezoeken jaarlijks de aan de Gangesoever
gelegen stad Varanasi, Benares, de woonplaats van de god Shiva. Het is
voor veel hindoes een ideaal om hier te sterven en in as te worden
uitgestrooid over de Ganges is de best denkbare dood.

Votieftablet
Bihar, 900-1200
Leiden, Museum voor
Volkenkunde

Pelgrimages spelen een belangrijke rol binnen het hindoeïsme en worden
gezien als een goede daad die het geloof versterkt. Hindoes bezoeken
heilige plekken, zoals tempels, bergen, rivieren of andere plaatsen.

Ze samenhangen met een legende over de verschijning van een bepaalde
god. Rijk en arm reizen - bij voorkeur tijdens een feest - te voet, met een
eenvoudige wagen of per bus of trein naar heilige plekken. De pelgrims
overnachten in zogeheten dharmshala’s, goedkope gasthuizen bij een
tempel.

Pelgrimeren in het christendom
christendom
Het oudste reisdoel van christelijke pelgrims is het Heilig Land, het
huidige Israël. Plaatsen van belang zijn Bethlehem, de geboortestad van
Jezus en Nazareth, waar hij met zijn ouders woonde. De belangrijkste
stad is echter Jeruzalem. Hier predikte Jezus, werd hij na zijn kruisiging
begraven en zou hij na drie dagen zijn opgestaan. Op zijn graf staat de
Heilig Grafkerk. Van Christus wordt verwacht dat hij aan het einde der
tijden op aarde zal terugkeren in Jeruzalem, het ‘centrum van de wereld’,
waar christenen zich dichter bij de hemel wanen.

Portret van een
Jeruzalemvaarder
Noord-Nederland, 1551
Utrecht, Museum
Catharijneconvent

Ook voor de andere godsdiensten die één God aanbidden, is Jeruzalem
een heilige stad. Binnen het jodendom is dat de hoofdstad die koning
David stichtte, de locatie waar koning Salomo de eerste tempel bouwde.
De Rotskoepel en de Al-Aksa-moskee herinneren aan het belang voor de
islam. Hiervandaan voer de profeet Mohammed ten hemel. Spoedig werd
ook Rome een belangrijk doel voor pelgrims. Daar hadden de
belangrijkste apostelen, Petrus en Paulus, het evangelie gebracht en zij
waren er de marteldood gestorven. Op hun graf waren grote kerken
gebouwd, de Sint-Pieter op de plek waar Petrus gekruisigd zou zijn en
Sint-Paulus buiten de muren (d.w.z. buiten de stad) op de plaats waar
Paulus was onthoofd. Daar stroomden de pelgrims naar toe.

Santiago de Compostela
Ongeveer vanaf het jaar 1000 ontwikkelt Santiago de Compostela zich tot
het derde belangrijke christelijke pelgrimsoord, na Jeruzalem en Rome.
Volgens de overlevering bevindt zich in de kathedraal van deze Spaanse
stad het graf van apostel Jacobus de Meerdere. Over de historische
persoon Jacobus is weinig bekend. In de bijbel wordt hij genoemd als een
van de vier visserszonen die Jezus bij zich riep aan de oever van het Meer
van Galilea. Met zijn broer Johannes en Simon Petrus zou hij gaan
behoren tot de belangrijkste apostelen van Jezus. Over Jacobus’ dood
vermeldt de bijbel summier ‘omstreeks die tijd nam koning Herodes
enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen.
Onthoofding van Jacobus
Maior
Maerten de Vos (ontwerper);
Hendrick Goltzius (graveur),
1575-1650
Utrecht, Museum
Catharijneconvent

Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen’
(Handelingen 12).Zo stierf Jacobus omstreeks 44 als eerste apostel de
marteldood. Volgens een legende zou zijn lichaam aan de honden en
wilde dieren gegeven worden, maar twee van zijn leerlingen wisten
Jacobus' lichaam naar Jaffa te brengen. Daarvandaan bereikte het per
schip, door engelen geleid, binnen zeven dagen Spanje. Eeuwenlang bleef
het graf onopgemerkt, maar omstreeks 813 werd het ontdekt door de
bisschop van de streek, Theodemir. Hij liet onmiddellijk een kerk
bouwen, gewijd aan Jacobus en toen de mare zich verspreidde,
stroomden de pelgrims toe. Omstreeks 1200 was Santiago één van de
belangrijkste pelgrimsoorden in Europa geworden.

Een lange en gevaarlijke tocht

Kathedraal van Santiago de
Compostela, 201

Armreliekhouder van de heilige
Lucia, Maasland, 1500-1520
Museum Catharijneconvent,
Utrecht

Waarom ondernamen zoveel mensen in de middeleeuwen deze
lange, gevaarlijke tochten? Een heel belangrijk motief was de
mogelijkheid om aflaten te verdienen en dat kon door relieken te
vereren en bij relieken te bidden. Volgens de katholieke leer moet de
mens voor zijn zonden boeten in het vagevuur. Daar wordt de ziel
gelouterd voor die in de hemel kan worden toegelaten. Een aflaat is
niets anders dan een vermindering of zelfs volledige kwijtscheling
van de straf in het vagevuur. De paus stelde hiervoor de 'tarieven'
vast.
Hij bepaalde dat de verering van de zweetdoek van Veronica (die
werd bewaard in Rome) een strafvermindering van 5000 jaar
vagevuur opleverde. Als men in Rome (binnen 15 dagen) een
bepaalde reeks van religieuze verplichtingen volbracht, dan leverde
dat zelfs een 'volle' aflaat op, dat wil zeggen een volledige
kwijtschelding van straf.
Tegenwoordig kan men in Rome nog steeds aflaten verdienen.
De bedevaart kon vrijwillig worden ondernomen, maar ook als straf
en boetedoening worden opgelegd. Men spreekt dan wel van
gerechtelijke bedevaarten. Hieruit blijkt wel, hoe belangrijk relieken
waren. Het zijn de stoffelijke resten van heiligen: een bot, een kies,
een stuk van hun schedel of een kledingstuk dat ze gedragen
hadden.In zo'n reliek was naar de overtuiging van de middeleeuwer
de heilige zelf nog aanwezig, de kracht van God zat er nog in. Dat
bleek immers uit de wonderen, die relieken konden verrichten.
Relieken waren dus kostbaarheden en moesten zorgvuldig bewaard
worden. Dat gebeurde in speciale vaak kunstig uitgevoerde en
kostbare reliekhouders. Soms hadden ze de vorm van het
lichaamsdeel, dat er in bewaard werd (arm, hoofd, hand enz.).
Andere hadden de vorm van een kerk of liever een hemelse stad in
het klein, want de heilige woonde immers al in de hemel. Ook
vandaag de dag worden relieken nog bezocht en vereerd.
Een ander belangrijk motief om te gaan pelgrimeren was en is het
zoeken van genezing voor een ziekte of een gebrek. De pelgrims
verwachten, dat bij het vereren van bepaalde relieken het wonder
van hun gezondmaking zich zou voltrekken. De verhalen over zulke
wonderen op de graven van heiligen zijn niet te tellen. In de late
middeleeuwen liet men pelgrims en andere gelovigen drinken uit
aan heiligen toegeschreven bekers, nappen, kelken en drinkglazen.
Dit zou een heilzame en geneeskrachtige werking hebben.
Waarschijnlijk heeft hiervoor ook de Lebuïnuskelk gediend. In de
veertiende eeuw wordt de kelk al vereerd. In die tijd heeft men over
het kwetsbare ivoor een zilveren montuur met een vergulde 'cuppa'
gezet. Hierdoor konden weer grote aantallen pelgrims uit de kelk
drinken.

Fragment van een aflaatbrief
Onbekend, 16e eeuw
Museum Catharijneconvent,
Utrecht

Voorbereidingen voor vertrek
Woedend was ik, dat ik aan de tocht was begonnen. Iedereen die mij er
vanaf had willen brengen, leek mijn beste raadgever. Wanneer ik mij niet
zo had geschaamd, was ik teruggekeerd naar huis, de enige plaats waar
mijn hart ligt.
Felix Faber (1438/1441-1502), dominicaner monnik

Pelgrim legt een gelofte a om op
bedevaart te gaan (links) en neemt
afscheid van zijn ouders (rechts)
Anoniem Leids meester, 1530
Simon C. Dickinson Ltd., Londen

Pelgrims gaan een onzeker avontuur tegemoet. Ze nemen tijdelijk
afstand van thuis en van hun sociale en maatschappelijke status.
Voor vertrek regelde een middeleeuwse pelgrim een aantal
essentiële zaken. Hij vroeg toestemming aan een kerkelijke of
wereldlijke overheid, zoals een priester of de schepenen.Daarna
ontving hij een geleidebrief zodat hij zich kon legitimeren en
verzekerd was van bescherming onderweg. Hij maakte een
testament op en stelde een familielid aan om zijn belangen te
behartigen. Schulden betaalde hij af en ruzies legde hij bij.
Bovendien bracht hij zijn geestelijke zaken op orde. In de tiende
eeuw ontstond een symbolische plechtigheid waarmee de pelgrim
de status van een bevoorrechte reiziger kreeg en onder bescherming
van de Kerk kwam. In de parochiekerk legde de pelgrim de biecht af
en liet hij zich met zijn staf en bedelzak zegenen door de priester.

Pelgrimroutes
Het spreekt vanzelf, dat de lange pelgrimsreizen in de
middeleeuwen vol gevaren waren en veel tijd kostten. De wegen
waren slecht, bruggen over rivieren waren er nauwelijks. De minder
kapitaalkrachtige pelgrim moest te voet en legde niet meer dan 30
km per dag af. De meer welgestelden konden zich een paard
veroorloven en haalden misschien 60 km per dag. 's Zomers had
men te lijden van de hitte, 's winters en in de nacht van de kou. In
eenzame streken lagen rovers op de loer om de pelgrims uit te
schudden. Toen de pelgrimages steeds populairder werden,
kwamen er meer voorzieningen. Er werden hospitia gebouwd, waar
men kon overnachten en waar zieke pelgrims verpleegd werden.
Velen stierven onderweg en zagen hun vaderland nooit terug. De
pelgrim was te herkennen aan zijn kleding: een breedgerande hoed,
pelgrimstas en -staf en een wijde cape.
De duivel misleidt een pelgrim
Leidse meester, ca. 1525
Leiden, Stedelijk Museum de
Lakenhal

Aan de hand van reisverslagen en pelgrimsgidsen kunnen we ons
goed voorstellen hoe zo'n tocht verliep. In de 12de eeuw bestond er
al een gids voor de Jacobspelgrims. Het boek geeft allerlei informatie
over de route, over heilige plaatsen en ook over de gevaren
onderweg. Die worden levendig beschreven. Over de route door
Zuid-Frankrijk b.v. lezen we: 'Vervolgens (nl. na Bordeaux) vergt het
vermoeide reizigers een tocht van drie dagen om door de Landes te trekken.
Die streek is verstoken van allerlei goede zaken als brood, wijn, vlees, vis,
rivieren en bronnen. In de zanderige vlakten zijn er nauwelijks dorpen,
maar de streek is rijk aan honing...

Drie pelgrims onderweg
Lucas van Leyden, 1506-1510
Amsterdam, Rijksmuseum

Jakobschelp
Spanje?, 1300-1500
Utrecht, Museum
Catharijneconvent

Pelgrims rusten even uit, 2010.

Als het zo uitkomt, dat je 's zomers door deze streek reist, moet je je
gezicht goed beschermen tegen de vreselijke insecten, die daar overal
rondzwermen en die in de volkstaal wespen of horzels genoemd worden, en
als je niet goed oplet waar je loopt, zak je zo tot aan de knieën weg in het
daar overal aanwezige drijfzand'. Vervolgens vermeldt de gids een
rivier, die per pont moet worden overgestoken en daar loopt de
reiziger het risico door inhalige veerlieden afgezet te worden:
'Vervloekt zijn die veerlieden daar! Ofschoon die riviertjes heel smal zijn,
moeten zij toch van iedereen, die zij
overzetten, rijk of arm, een daar gangbare munt hebben en voor een
lastdier persen zij vier munten af. Hun van een boomstam gemaakte boot
is zo smal dat een paard nauwelijks erop kan en als jezelf erin stapt, moet
je oppassen niet in het water te vallen. Het is beter je paard buiten het
schip aan de teugel achter je aan door het water te trekken. Daarom moet
je ook maar met een paar mensen in de boot stappen, omdat hij snel
omslaat als hij te zwaar beladen is. Vaak laden de veerlieden, na het
veergeld te hebben ontvangen, een grote groep pelgrims op de boot, die dan
kantelt, waarna de pelgrims in de stroom verdrinken. Nadat zij de doden
hebben beroofd, zijn de veerlieden boosaardig verheugd'.
Het waren bepaald niet alleen vrome en brave lieden die op
pelgrimstocht gingen. Een bont gezelschap trok mee en probeerde
wat aan de pelgrims te verdienen: kooplieden, jongleurs,
potsenmakers, zwervers en hoeren. Rovers en moordenaars, die
door het gerecht gezocht werden, hielden zich soms schuil onder de
pelgrims. Voor diefstal, moord en doodslag deinsden ze niet terug.
Voor de bonafide pelgrim was het dan ook zaak om een
aanbevelingsbrief van zijn bisschop bij zich te hebben.
Al met al kon het maanden en zelfs jaren duren voor de reis was
volbracht. Wanneer het doel eindelijk was bereikt, maakte zich een
grote opluchting en blijdschap van de pelgrims meester. Niet voor
niets heet de berg, vanwaar men voor het eerst Santiago de
Compostela ziet liggen, de 'berg der vreugde'. In het pelgrimsoord
werd een rondgang gemaakt langs de belangrijke kerken. Daar
werden de relieken vereerd en de voorgeschreven gebeden verricht.
Net als moderne bedevaartgangers namen de middeleeuwse
pelgrims graag een souvenir mee, een z.g. pelgrimsteken, waaruit
bleek, dat ze werkelijk in Rome of Jeruzalem geweest waren. Het
kon als insigne op de hoed gespeld worden en werd zelf ook een
soort reliek.
Tegenwoordig
Tegenwoordig gaan mensen nog steeds op pelgrimstocht, maar
doen ze dit eerder als een soort bezinningsreis. Het einddoel is niet
meer zo belangrijk, de reis erheen des te meer. Sommige mensen
doen het als sportieve uitdaging. Anderen gaan vanwege hun
belangstelling voor natuur of cultuur of ze gaan avontuurlijk of
spiritueel op ontdekkingstocht. Allen laten ze iets achter, nemen ze
iets mee en doen nieuwe ervaringen op tijdens de reis en als het
mee zit komen ze aan op de plek van bestemming en terug naar
huis met nieuwe ideeën, inzichten en energie.

Woordenlijst:
Bedevaart
Reis naar een heilige plaats (vroeger meestal te voet), om een gunst af te smeken,
als boetedoening of om het geloof te verdiepen; Bezoek aan een geliefde plaats;
Pelgrimstocht
Bedevaartganger
Iemand die een bedevaart doet; Een pelgrim
Bedevaartplaats
Een plaats waar zich een heiligdom bevindt, waarheen mensen op bedevaart gaan
Bedevaartsziekte
Ziekte als gevolg van onhygiënische toestanden tijdens een bedevaart
(buikkrampen, diarree, overgeven, koorts, rillingen)
Boetedoening
Boetedoening
Door middel van een door anderen of zelf opgelegde straf of taak goedmaken van
zonden of slechte daden die men heeft begaan
Compostela
Certificaat/ oorkonde die een pelgrim ontvangt wanneer hij de pelgrimstocht naar
Santiago de Compostela heeft voltooid
Heiligdom
Heilige plaats of gebouw
Heilige
Iemand die door vroomheid en goede werken uitblonk of die voor zijn geloof stierf
en van wie de kerk verklaard heeft (meestal na overlijden) dat hij of zij openlijk
vereerd mag worden en daarom de eretitel heilige of ‘Sint’ krijgt
Hospitalero
Gastheer of –vrouw in herberg voor pelgrims
Huis van Sint Jacob
Informatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Utrecht, waar
mensen informatie kan krijgen over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
Jacobus de Meerdere
Leerling en apostel van Jezus
Jakobsdag
Naamdag van de heilige Jacobus, 25 juli
Jakobsschelp
Schelp (coquille) die met name voorkomt aan de kusten van Spanje en Portugal en
is genoemd naar Sint Jacobus die aan de westkust van Noord-Spanje vereerd wordt
in ‘Santiago de Compostela’
Naamdag
De verjaardag of (meestal) sterfdag van een heilige waarop men zijn of haar leven
en goede werken feestelijk gedenkt

Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Vrijwilligersorganisatie die is opgericht op 25 juli 1986, de naamdag van Sint Jacob,
en door middel van informatie en activiteiten de belangstelling voor de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela wil vergroten en verdiepen; verstrekt de
pelgrimspas
Pelgrim
Iemand die naar een andere plaats reist om daar een heiligdom te bezoeken;
Bedevaartganger; Reiziger; Iemand die het leven als reis beschouwt
Pelgrimage
Pelgrimage
Bedevaart
Pelgrimeren
Op bedevaart gaan
Pelgrimsinsigne
Teken waaraan men de pelgrim herkent, pelgrims naar Santiago de Compostela zijn
herkenbaar aan de Jakobsschelp
Pelgrimspad
Pad dat een middeleeuwse pelgrimsroute volgt
Pelgrimspaspoort
Paspoort (ook wel Credencial genoemd) die pelgrims toegang geeft tot de speciale
pelgrimsherbergen waarbij deze gestempeld wordt en daarmee in Santiago de
Compostela als bewijs dient om de Compostela te krijgen
Pelgrimsreis/tocht
Bedevaartsreis; (figuurlijk) het leven van de mens
Pelgrimsstaf/stok
Wandelstok van de pelgrim
Refugio
Herberg voor pelgrims
Reliek
Overblijfsel van (een stukje van) het lichaam, de kleding of een voorwerp van een
heilige. Gelovigen gaan ervan uit de het reliek de bijzondere kracht van de heilige
nog bezit.
Reliekhouder
Kunstvoorwerp om een reliek in te bewaren
Santiago de Compostela
Bedevaartplaats waar Sint Jacobus (Sant Iago in het Spaans) begraven ligt

