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Tijdskader 

• Tot 3de eeuw: clandestiene bezoeken aan de martelaren 
in de catacomben te Rome  

• Einde 3de & begin 4de eeuw godsdienstvrijheid in het 
Romeinse rijk. 

• 4de-5dé eeuw eist Rome primaatschap Katholieke kerk op 
• Relikwieën een bron van levendige handel 
• 7de Eeuw ontstaan Islam, 8ste eeuw Moren op het Iberisch 

schiereiland 
• 8ste tot 11de eeuw de kerstening ten noorden van de 

Alpen 
• Begin 11de eeuw (re)conquista op het Iberisch 

schiereiland 
• 11de tot 13de eeuw kruistochten 
• 16de eeuw reformatie 
• Einde 19ste eeuw reveil van de historische pelgrimsroutes 

Meer op: www.tenbunderen.be/ 

http://www.tenbunderen.be/


 
De pelgrims 

 Vaak aangespoord door een 
overheid om religieuze, 
commerciële of politieke 
doelen te dienen 

 Pelgrims maken deel uit van 
een instituut 

 Dit bied de kans aan een 
grote groep om binnen dit 
instituut met individuele 
motieven de pelgrimstocht te 
volbrengen 

 Dit is voor deels vandaag niet 
anders dan in het verleden 
 

Meer: classificatie pelgrims terbunderen.be 

https://www.tenbunderen.be/bedevaarten/bedevaartmotieven.html


 
Een concreet voorbeeld 

Zaterdag op deze beurs een 
lezing door Herman Cole : 
 
‘Pelgrim met een knipoog’ 
 
Een verhaal uit de achttiende 
eeuw, hertaald naar deze tijd, 
van een pelgrimstocht naar 
Jerusalem 



 
De oude pelgrimsroutes 
 Pelgrims hebben geen exclusiviteit op 

de wegen waarover ze lopen 
 Wel ontstaan steden en dorpen in 

functie van de pelgrimsroutes 
 Routes lopen vaak langs kloosters en 

andere religieuze plaatsen 
 Pelgrims routes zijn niet in steen 

gebeiteld 
 Rudimentaire kaarten en gidsen geven 

een beeld van de route en koppelen er 
vaak een verhaal aan 

 Bij bergpassen en belangrijke bruggen 
komen vaak routes samen 

 Routes gaan soms ook over rivieren en 
zee 
 

Meer: Mercatormuseum 

https://www.museasintniklaas.be/


 
Vele wegen 

Carte chemins de St Jacques de Compestelle Daniel Derveaux naar origineel uit 1648 



 
West Europese routes 

https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/west-european-pelgrim-routes_592281


 
Santiago de Compostella 

Afbeelding: © Pelgrimspaden stappers door freugos & © OpenStreetMap-auteurs 

https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/pelgrimspaden-stappers_2358886/46.118/-1.494


 
Santiago de Compostella 

 Onder Koning Alfons II van Asturië wordt in 820 beweerd dat het 
graf van St Jacob ontdekt is op de plaats waar zich nu de basiliek 
bevind 

 Onder druk van Pelgrims krijgt het een plaats op de pelgrimskaart 
 Tijdens de reconquista zorgt de welgestelde klasse die naar 

Compostella trekt voor investeringen in kloosters, verbetering van 
wegen en hospita 

 In de 12de eeuw komen enkele gidsen uit die resulteren in het 5de 
boek van St Jacob die vier wegen door Frankrijk beschrijven 

 Het oord krijgt een belangrijke rol in de strijd tegen de Moren  en 
geniet mede hierdoor van een stijgende populariteit 

 Om al deze redenen krijgt de Compostella route een uniformiteit die 
andere niet of minder hebben.  



 
 Logistiek goed onderbouwd 
 Informatie om de tocht te plannen is ruim 

beschikbaar  
Ook aan informatie onderweg zoals wegmarkering, 

gps sporen, gidsen is geen gebrek 
Historisch, cultureel en wat landschap betreft wordt 

je niet teleur gesteld 
 Je bent niet alleen op deze route! 
Ook als je van gezelschap houd, kan het er de laatste 

kilometers wel eens over zijn 
 

Santiago de Compostella 

Meer: Compostelagenootschap.be  santiago.nl 

https://compostelagenootschap.be/
https://www.santiago.nl/


 
Rome 

© Andrea Razio © Via Romea Germanica 

https://www.bol.com/nl/c/andrea-razio/11467344/?lastId=40664
https://www.viaromeagermanica.eu/en/


 
Rome 

© Pelgrimswegen naar Rome  

 De via Francigena is gebaseerd op 
de route van de bisschop Sigeric 
in 990 van Rome naar Canterbury 

 De Via Romea Germanica is een 
route beschreven door Albert 
Stade in de 13de eeuw 

 Beide routes kennen een 
groeiende populariteit sinds hun 
erkenning als Cultuur Route 
door de Raad van Europa 

 Pelgrimswegen naar Rome heeft 
nog twee andere routes 
beschreven van de Lage Landen 
naar Rome die een mix zijn van 
historische, culturele, religieuze 
en landschap’s routes.  
 

https://pelgrimswegen.nl/vereniging/publicaties/kaarten/
https://pelgrimswegen.nl/vereniging/publicaties/kaarten/


 
 Historisch, religieus, cultureel en wat landschap betreft wordt 

je niet teleur gesteld 
 Minder evident met een klein budget 
 Met of zonder tent te lopen 
 Via Francigena 
 Logistiek op het Italiaans traject  goed onderbouwd 
 Informatie om de tocht te plannen is ruim beschikbaar  
 Ook informatie onderweg  is voor de pelgrim voorhanden 
 Enkel op de laatste kilometers kom je wat meer mede pelgrims 

tegen 
 Andere routes 
 Enige mate van zelfredzaamheid is hier vereist 
 Sommige routes vergen ervaring met wandelen in het 

hooggebergte 
 

Rome 

Meer: via Fracigena.be & Pelgrimswegen.nl 

https://nl.viafrancigena.be/
https://pelgrimswegen.nl/


 

 De oudste en belangrijkste christelijke pelgrimsbestemming 
 Sinds oudsher worden delen over zee afgelegd als alternatief 

voor de moeilijke en niet altijd bruikbare landroutes 
 Bron voor de routes over land of zee zijn de kruisvaarders 

routes van de elfde tot de dertiende eeuw 
 Zuid Oost Turkije, Irak en Syrië vormen momenteel een 

obstakel om over land Jerusalem te bereiken 
 Geen gesneden koek voor een tocht die tot een jaar in beslag 

kan nemen 

Jerusalem 

Meer: Pelgrimswegen.nl/Rome-voorbij 

https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/jeruzalem/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/jeruzalem/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/jeruzalem/


 
Jerusalem 

Sinds oudsher worden delen over zee afgelegd 
als alternatief voor de moeilijke en niet altijd 
bruikbare landroutes 



 
Nidaros (Trondheim) 

https://pilegrimsleden.no/en/pilegrimsledene
https://www.haervej.de/
https://pilegrimsleden.no/en/pilegrimsledene
http://www.deutsche-jakobswege.de/wege-uebersicht.html


 
Nidaros (Trondheim) 

 In de 10de en 11de eeuw heeft de kerstening van Scandinavië vanuit 
England en Schotland plaats 

 In Denemarken onder de regering van Harold  Blauwtand  
 In Noorwegen ‘schenkt’ OLAF-II ‘het christendom  aan zijn volk’ 
 Na Olaf’s gewelddadige dood wordt hij informeel door bisschop 

Grimkell Heilig verklaart 
 De legendevorming rond het leven en vermeende wonderen van Olav 

brengt een pelgrimsbeweging op gang die eensklaps stopt als de 
Noorse en Deense kerk zich aansluit bij de reformatie 

 Met de pelgrims revival springen Noorwegen en Denemarken mee op 
de kar 



 
Nidaros (Trondheim) 

 Cultureel, religieus, historisch is de tocht exclusief en boeiend maar 
minder divers dan andere routes 

 In Denemarken en Noorwegen is een recente centraal bepaalde 
uitbouw gebaseerd op het ‘camino model’ met een eigen 
‘Scandinavische’ invulling 

 Informatie voor Noorwegen is goed beschikbaar,  
 Denemarken kan met een kaart en een lijst van de herbergen of de 

shelter app zonder veel problemen afgelegd worden 
 Denemarken en Noorwegen hebben over het algemeen goede 

wegmarkeringen, uitzondering is de Tunsbergleden van Larvik 
naar Oslo 

 In Duitsland moet je wel een dosis zelfredzaamheid aan de dag 
leggen  

 Kleinschalig en veel mogelijkheden om te backpacken 
 Wat natuur betreft kom je aan je trekken. Maar  in Noorwegen ga je 

met uitzondering van de passage van Dovrefjell voorbij aan de 
andere toplocaties in dit land. 



 
Nidaros (Trondheim) 

Ria Warmerdam auteur van een gids  heeft een verzorgde 
Nederlandstalige website op-vrije-voeten.nl over de 
noordelijke pelgrimsroutes en het pad Oslo – Trondheim in 
het bijzonder  

https://www.op-vrije-voeten.nl/
https://www.op-vrije-voeten.nl/


 
Welke route? 

Wat  
drijft 

me? 

Wat kan  
ik  

aan? 

Risk 
Appetijt  

Waarmee 
moet ik 

rekening 
houden ? 

Je route plannen of aanpassen in functie van … 



 
 Spiritueel en of religieus 
 Een persoonlijke uitdaging 
 Een culturele of historische interesse 
 Mensen ontmoeten en welke dan? 
 Gewoon genieten 
 Los komen uit de dagelijks malle molen 
 Een kruispunt op je levenspad 
 Zwaar verslaafd aan … 
 … als ik dat eens wist 

Wat  
Drijft 

Me? 



 
Wat kan  

ik  
aan? 

Technologie Behoor je tot  
het clubje  
Flandriens? 



 
Waarmee 

Moet ik 
Rekening 
houden ? 



 
Risk 

Appetijt 
 ? 

Wat me niet meteen vernietigt, 
maakt me sterker. 

 
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) 



 

Hoe moeilijk is een route?  

Vaste elementen 
• Afstand 
• Stijgmeters 
• Hellingsgraad 
• Ondergrond 
• Soort baan  
• Kwaliteit kaart, gids, … 
• Materiaal 
• … 

Variabele elementen 
• Weersomstandigheden 
• Moraal (=50%) 
• Basis conditie (=50%) 
• Verkeersdrukte 
• Vermoeidheid 
• Medische toestand 
• Persoonlijke voorbereiding 
• Materiaal 
• Beschikbaarheid 

hulpmiddelen 
• … 



 
 Hoe de route afleggen? 
 Informatie opzoeken 
 Details uitwerken 
 Schoenen aan en deur sluiten! 

Aan de slag 



 
Foto impressie 

https://youtu.be/dFTvP_ZuLrs
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