
Santiago de Compostella
Het oudste en beroemdste bede-
vaartoord van Spanje is Santiago
de Compostella, gebouwd rond het
graf van St.-Jacobus de Meerdere.
San Jago ol St.-Jacob is trouwens
nog Spanjes patroon en crSantia-

go" was destijds de strijdkreet van
de Spanjaarden tegen de Moren.
Sinds de I2e eeuw had de paus
aan Composte lla het buitengewone
voorrecht van de voile aflaat ver-
leend. Van toen af trok Santiago
zeer vele bedevaarders uit aile
Europese landen aan.
Vier grote wegen (de ,,camina de
Santiago" of ,.les chemins de
Saint Jacques" genoemd) strek-
ten zich langs beide zljden van het
Franse Centraal Massief uit en
centraliseerden de stroom van
Westeuropese bedevaard ers. Zo' n
bedevaarder was bij zijn vertrek
beladen met een reiszak, een
kalebasfles en een met ljzer
beslagen pelgrimsstaf. Hij droeg
een brede vilthoed waaraar' îa
de tocht de St. Jacobusschelp
werd bevestigd. Hij schafte zich
deze schelpen de bekende
,,coquilles de St. Jacqus5" - 

In
de bedevaartplaats zelf aan, of
ook te Parijs, waar aaî de Pont-
au-Change een belangrijk fabrica-
tiecentrum ontstond dat de bede-
vaarders voorzag. Ook had hij een
vrijgeleide op zak dat hij ontvan-
gen had van de magistraten en
waarin htj btj de kerkelijke over-
heden werd aanbevolen.
Vanuit vele plaatsen vertrokken de
pelgrims vaak samen op een be-
paalde dag, meestal op r maart of
r september. In beginsel reisde de
bedevaarder te voet. Onderdak
en bijstand vond hij in speciale,
langs de St.-Jacobswegen opge-
richte hospitalen, herbergen en
passantenhuizen. Kwam hij uit
onze gewesten dan liep de tocht
meestal over Doornik, Dowaai,
Amiens, Beauvais, Le Mans, Poi-
tiers naar Bordear.rx. Te Puenta-

la-Reina, op Spaans grondgebied,
kwam deze baan samen met de
andere pelgrimswegen. Een ro-tal
dagreizen scheidden hem dan nog
van Santiago.
Dikwijls bediende de reiziger zich
van itineraria of gedetailleerde
reisgidsen, om de pleisterplaatsen
te leren kennen evenals de zeden
en gebruiken der inwoners en de
Iigging van de heiligdommen die
hij moest bezoeken. Als hij einde-
lijk, vanop de hoogte van Lava-
colla (het huidige vliegveld op
9 km van Santiago), het doel van
zijn lange tocht ontwaarde, wilde
de gewoonte dat hij zijn vermoeide
ledematen in de grachten van deze
bosrijke streek reinigde. Daarna
ging het dan met hernieuwde
kracht rraar Santiago. In de
smalle straatjes krioelde het van
boetelingen. De nieuwaangeko-
mene meldde zich in het Hospital
Real de los Reyes Catholicos of
enig ander logies. Zo daar al te
veel volk was, zocht hij een onder-
komen in de kathedraal, waar
tallozen op de grond sliepen. Daar
de lucht in de kerk door de uit-
ademing der vermoeide massa
vlug onzuiver werd, Iiet men boven
hun hoolden een reusachtig wie-
rookvat (f roo kg) 

- 
het be-

roemde botafumeiro 
- 

ritmisch en
majestatisch van de ene naar de
andere beuk zwieren, om de lucht
te zuiveren. Dit botafumeiro (Vic-
tor Hugo noemde het eens ,,le roi
des encensoirs") hangt er trou-
wens nog en wordt bij grote bede-
vaarten nog gebruikt. Het is een
indrukwekkend schouwspel, wan-
neer onder dit zwaaiende gevaarte
de gemijterde en grootse processie
op de tonen der ,,chirimias" of
doedelzakken (typische Gallici-
sche instrumenten) in een bijna
middeleeuwse sfeer rraar het
altaar schrijdt. In één der tien-
tallen biechtstoelen (waar men
ook nu nog zoals vroeger in alle

St.-Jacob als pelgrirn

Europese talen biechten kan)
moest de bedevaarder vergiffenis
bekomen voor zijn zonden. Ver-
volgens bracht hij voor het be-
roemde gouden beeld (met zilve-
ren pelgrimsmantel vol diamanten)
van St.-Jacob een zinnebeeldig
offer. Pas daarna ontving hij van
de kardinalen in Santiago
droegen immers verschillende
geestelijken door voorrecht de
kardinaalstitel en van de
schatbewaarders der kathedraal
het certificaat dat hij de bedevaart
op de vereiste manier had gedaan.
Hadden deze bedevaarten voor
vele pelgrims door de langdurige
afwezigheid heel wat nadelige ge-
volgen, dan mogen we echter niet
uit het oog verliezen, dat talrijke
bedevaartgangers van de gelegen-
heid eveneens gebruik maakten
om onderweg met Spaanse en
Franse kooplieden betrekkingen
aan te knopen. Sommige 6(boete-

lingen" stelden inderdaad hun
tijdelijke belangen boven boete-
doening en godsvrucht. Hun rei-
zen namen dan ook soms vele
jaren in beslag.

als pelgrirn
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Wie eenmaal de tocht naar San-
tiago had afgelegd, sloot zich bij
zijn terugkeer aan bij de ,,Broeder-
schap van St.-Jacob". Deze vere-
niging bezat een bijzondere kapel
en haar ieden deden, telkens als
iemand de grote reis aanving, de
bedevaartganger op plechtige wij-
ze uitgeleide. Dikwijls werden die
broederschappen geldelijk ge-
steund door de gemeentebesturen.
Dergelijke,,pelgrimssyndicaten"
bestonden zowel in Duitsland,
Engeland en Frankrijk als in de
Nederlanden.
Geen enkele stad in Europa kan
een vergelijking met Santiago als
cultuurhistorisch centrum door-
staan. Noch Carcassonne, noch
Rothenburg, noch Siënna, noch
Toledo, noch Avila bewaarden
hun middeleeuwse aspect zoals
Santiago. De Spaanse monumen-
tencommissie heeft de stad in

haar geheel trouwens geklasseerd.
Op de grote, open pleinen treffen
we tientallen kerken en eerste-
rangspaleizen aan. Ook in de zeer
nauwe straten, met hun middel-
eeuwse granieten plavuizen, kan
de aandachtige wandelaar heel
wat prachtige oude gebouwen
bewonderen.
Overheerst de Romaanse trant in
Santiago, toch vindt men er ook
wonderen van de gotiek, de renais-
sance en vooral van de barok.
Wellicht bestaat er over de ganse
wereld geen enkele barokgevel die
kan wedijveren met de Obradoiro
van de kathedraal van Compostel-
la. Je kunt je evenmin een indruk-
wekkender plein indenken dan
de PIaza d'Espana met haar vier
uitzonderlijk mooie gevels: die
van de kathedraal, het Hospital
Real, het Collegio San Jeronimo
en het Consistoriepaleis, de sym-

Trokken eeuwen geleden dui-
zenden pelgrims en bedevaar-
ders jaarlijks, spijts enorme
ontberingen naar Santiago de
Compostella als boetedoening
voor hun misdrijven, dan
blijft ook vandaag dit bede-
vaartoord tot ieders verbeel-
ding spreken. Nergens in Eu-
ropa immers vindt men een
centrum dat zo rijk is aan
kunstschatten, dat mên de
ganse stad als één overweldi-
gend, maar harmonisch mo-
nument mag beschouwen.

bolen van vier grote begrippen:
het Geloof, de Liefdadigheid, de
Wetenschap en het Gerecht. Zo-
wel door hun functie als door hun
esthetische waarde bekronen ze
werkelijk het plein en de hele stad.
Toch is het mooiste monument van
Compostella de stad zelf. De kunst-
schatten zijn er zo overdadig aan-
wezig en elk van hen is zo vol-
maakt van vorm, dat het land-
schap en het klimaat in Santiago
slechts decoratieve onderdelen
worden. Het regent er trouwens
voortdurend, zod.at 's avonds de
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natte-enrlauwe straatjes met hun
miaaetçrywse verlichting een nog

en toverachtiger
:Men zou zich er
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