
Pagina 1 
  

De camino, geschiedenis en achtergronden 
 

“Wie veel loopt, veel leest en veel ziet, weet veel.” Don Quichot, deel twee, hoofdstuk 25 

1. Inleiding 

De camino, de bedevaart naar het graf van apostel Jacobus (San Iago of 

San Tiago) in Santiago de Compostela, is de belangrijkste bedevaart in 

geheel Spanje. De stad is samen met Rome en Jeruzalem een van de drie 

belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. Dat in de kathedraal van 

Santiago de Compostela het stoffelijk overschot van Santiago werkelijk in 

een zilveren schrijn ligt, wordt vrij algemeen als een legende beschouwd.  

Feit is wel dat deze apostel al eeuwen de patroonheilige van Spanje is.  

Dat heeft alles te maken met de rol die aan hem wordt toegeschreven tijdens de 

reconquista, de herovering van Spanje en Portugal op de islamitische moren in de periode 722-1492. 

Santiago is in Spanje behalve een katholieke heilige vooral ook een nationale held. Het land dat nu Spanje 

wordt genoemd bestaat sinds het begin van de 16
e
 eeuw, de tijd waarin de in Gent geboren Habsburger 

Carlos I, zoon van Filips de Schone en Johanna van Castilië, op de Spaanse troon komt. Hij wordt koning 

van Castilië & León, Aragón en het kleine Navarra, samengevoegd Spanje genoemd en van een aantal 

gebieden buiten Spanje. Hij is onder de naam Karel V bekend als keizer van het Heilige Roomse Rijk. In 

Spanje is het koninkrijk Castilië dominant. Castiliaans is ook nu nog de officiële Spaanse taal. 

2. Wat eraan vooraf ging 

2.1 Het begin van de reconquista 

De uit noord Afrika afkomstige islamitische moren (saracenen), berbers uit het 

huidige Marokko en Mauritanië, onder leiding van Tariq ibn Ziyad veroveren 

tussen 711 en 718 het hele Iberisch schiereiland op de visigoten, behalve Asturië. 

De visigoten in Asturië houden een zekere autonomie, maar daarvoor moet 

belasting –jizya– betaald worden aan Uthman ibn Naissa, ook bekend als 

Munuza, de islamitische gouverneur van noordwest Spanje. Na een paar jaar 

breekt er een opstand uit. Munuza krijgt versterkingen uit Córdoba (Qurtuba), hoofdstad van het emiraat  

–later kalifaat– Omeyya om de opstand neer te slaan. Het leidt uiteindelijk tot de slag –de schermutseling– 

bij Covadonga in de Picos de Europa in 722. De Asturische visigoten o.l.v. don Pelayo –Pelagius– verslaan 

de moren. Dit gevecht geldt als het begin van de reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland 

door christenen op de islamitische moren, die zou duren tot 1492. Als koning Alfonso II de Kuise, (760-842) 

–hij trouwde nooit– in 791 weer aan de macht komt wordt hij als 1
e
 Asturische koning erkend door Karel de 

Grote en paus Adrianus I. Asturië staat hierdoor op de Europese kaart. Oviedo wordt hoofdstad.  

 

2.2 Pelagio ontdekt een graf 

Tijdens het koningschap van Alfonso II ontdekte herder/kluizenaar Pelagio rond 813 een stenen graf. Een 

ster wees hem de weg. In dit graf wordt een onthoofd lichaam gevonden. Het hoofd ligt in de handen van het 

lijk. Teodomiro, bisschop van het diocees Iria Flavia, verklaart dat de gevonden beenderen toebehoorden 

aan apostel Jacobus de Meerdere, San (t)Iago el Mayor, de zoon van Zebedeus. Twee andere gevonden 

lichamen worden geïdentificeerd als zijnde Athanasio en Teodoro, leerlingen van Sint Jacob. Het lichaam 

van Jacobus zou na zijn onthoofding door zijn leerlingen per stenen boot naar Galicië zijn gebracht. De boot 

strandde bij het Romeinse havenstadje Iria Flavia, nu Padrón. De apostel werd er in zijn stenen boot 

begraven. Althans zo stelt een legende, waarvan verschillende varianten bestaan.  

Dat Jacobus na de dood van Jezus naar het Iberisch schiereiland ging, is een verhaal uit de 7
e
 eeuw.  

In de Handelingen der Apostelen 12:2 staat dat hij (in 44 na Chr.) werd onthoofd in opdracht van Herodes 

Agrippa I, koning van het Joodse land (Judea, Samaria, Galilea, delen van Syrië en Jordanië).  

Het rijk van keizer Karel V 

Het islamitische kalifaat Omeyya 
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2.3 De relieken van Sint Jacob worden (her)begraven in Santiago de Compostela 

De verklaring van Teodomiro dat het graf van apostel Jacobus was 

gevonden leidde tot een bedevaart. De meest verspreide theorie zegt 

dat Pelagio het graf vond in het bosgebied Libredón nabij Padrón, de 

oude Romeinse havenstad Iria Flavia. De beenderen worden verder 

landinwaarts herbegraven. De locatie krijgt de naam Santiago de 

Compostela. De naam Compostela zou in deze theorie zijn afgeleid 

van ‘campus stellae’, Latijn voor sterrenveld. Een verwijzing naar de 

ster die Pelagio naar het graf van Sint Jacob leidde.  

Koning Alfonso II laat een kapel bouwen over het nieuwe graf van de 

apostel. Deze kapel groeit uiteindelijk uit tot de huidige kathedraal.  

 

 

Om het onderhoud van en het toezicht op het graf van Santiago te waarborgen richt koning Alfonso II in 830 

de benedictijner  kloosterorde San Pedro/Pelayo /Paio de Antealtares (Ante Altares: voor het altaar) op.  

Het werk van deze orde (12 monniken) richt zich op de zorg voor het altaar van de apostel, de liturgische 

vieringen en aandacht geven aan pelgrims. In 1499 verlaten de monniken het klooster en wordt het een 

vrouwenklooster. Het klooster aan het Plaza de la Quintana 

bestaat nog steeds, maar het gebouw dateert uit de 17
e
 en 

18
e
 eeuw. Het originele gebouw werd verwoest.  

Interessant is een document uit 1077, waarvan de oudste 

fysieke kopie uit 1435 in het museum van de universiteit 

van Santiago de Compostela ligt. Dit document genaamd 

‘Concordia de Antealtares’ is de vastlegging van een 

overeenkomst (concordaat) tussen de abt van de orde van 

San Pedro de Antealtares (abt Fagildo) en de bisschop van 

de kathedraal (mgr. Diego Peláez), betreffende het beheer 

van het graf van Santiago in de kathedraal.  

In de inleidende toelichting van dit document staat de 

ontdekking van het graf van de apostel beschreven.  

Het is daarmee het oudst bekende document waarin deze 

ontdekking beschreven staat. Die, zoals hierboven beschreven, rond 813 plaats vond. Het grote tijdverschil 

(813 t.o.v. 1077) geeft aanleiding tot scepsis. Navolgende, minder tot de verbeelding sprekende theorie, 

wordt waarschijnlijker geacht. 

Deze theorie stelt dat Compostela is afgeleid van het Latijnse woord compositum, afgeleid van compono, 

dat o.a. bij elkaar plaatsen en ter aarde bestellen betekent. Of van het plaatselijke Latijn composita tella dat 

vertaald kan worden in ‘kerkhof’. In deze visie is ‘Santiago de’ een later aangebracht voorvoegsel van een 

locatie genaamd Compostela. Waarschijnlijk is Compostela de necropolis die behoorde bij de geheel 

verdwenen romeinse nederzetting (mansion) Aseconia. Dat de huidige kathedraal is gebouwd op een oude 

romeinse begraafplaats is een door opgravingen bevestigd feit.  

Een andere bron stelt dat het gebeente van Sint Jacob vanuit het Sint Catharinaklooster in de zuidelijke Sinaï 

rond de 7
e
 of 8

e
 eeuw naar Galicië is overgebracht om het te beschermen tegen plunderingen door moslims. 

Hoe het ook zij, in Santiago de Compostela lagen de relieken van Sint Jacob en dat was reden genoeg voor 

een bedevaart. De relieken van Sint Jacob zijn overigens een hele tijd kwijt geweest. Ze werden in de 16
e
 

eeuw verborgen voor de Engelsen, die Spanje aanvielen nadat ze de Spaanse Armada hadden verslagen.  

Pas eind 19
e
 eeuw werden de beenderen teruggevonden. Althans zo stelt paus Leo XIII in zijn bul Deus 

Omnipotens. Het Vaticaan is nu voorzichtiger en spreekt thans van een memorial voor apostel Jacobus. 

Ook nu nog zijn relikwieën van heiligen belangrijk. Menige katholieke kerk heeft een stukje bot of deel van 

de kleding van deze of gene heilige dat in een glazen koker wordt bewaard en dat (soms) wordt 

tentoongesteld om te worden vereerd. Bijvoorbeeld: op zondag 27 april 2014 werd een bloedreliek van paus 

Johannes-Paulus II (een lapje stof met een druppel bloed van deze paus; hiervan zijn er slechts vijf ter 

wereld) op het altaar van de Sint Jan in Den Bosch geplaatst om te worden vereerd. Maar er zijn ook tal van 

andere voorbeelden.  

Bisschop Teodomiro bij het graf van Sint Jacob 

Monasterio San Pedro de Antealtares 
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2.4 Koning Alfonso II creëert de figuur Santiago matamoros 

De in 722 begonnen reconquista verliep langzaam en in horten en 

stoten. Als laatste viel de stad Granada eind 1491 in christelijke 

handen. In 1492 geeft de laatste moorse koning Abú 'Abd Allah 

Muhammad Boabdil zich over aan koning Ferdinand II van Castilië. 

In de beginfase –maar ook later– was er regelmatig behoefte aan 

motivatie bij bevolking en soldaten om de strijd voort te zetten.  

De bedevaart naar het graf van de apostel Jacobus inspireerde 

koning Alfonso II de cultus rond de figuur Santiago te gebruiken om 

‘el Apóstol’ uit te bouwen tot goddelijke helper van de christenen in 

hun strijd tegen de islamitische moren.  

Zo ontstond de figuur Santiago matamoros, Sint Jacob de morendoder, 

die de troepen motiveerde door te gaan met de strijd. Bovendien won Alfonso II goodwill bij de plaatselijke 

bevolking zodat de rust in dat deel van zijn koninkrijk bewaard bleef.  

 

Ook latere Asturische koningen en koningen van León, Castilië en Navarra –Nájera en Pamplona– benutten 

de figuur Santiago matamoros die op zijn witte paard, zwaaiend met zijn rode zwaard, christenen helpt om 

in echte en verzonnen veldslagen –de slag bij Clavijo op 23 mei 844 is verzonnen– de moren te verslaan. 

Het concept werkt: christelijke monarchieën sturen ridders en monniken naar Spanje gevolgd door pelgrims, 

kooplieden en kolonisten. De herbevolking van het door de moslims verlaten noord Spanje kon beginnen. 

De pelgrimage naar de heilig plaats groeit snel. In 899 laat Alfonso III de kathedraal van Santiago vergroten.  

Maar de moren geven zich niet zo gemakkelijk gewonnen. In 997 wordt de kerk verwoest door Al Mansour 

(Almanzor), de islamitische leider van de Abbasieden. Hij ontzag de relieken van Sint Jacob, mogelijk 

omdat hij niet nog meer woede van de christenen wilde uitlokken. De klokken van de kathedraal werden 

echter op de schouders van christelijke gevangenen naar Córdoba gebracht en tot lantaarns voor de moskee 

omgesmolten. De overheersing van Santiago de Compostela door moslims duurt deze keer echter niet lang. 

Begin 11
e
 eeuw begint bisschop Pedro de Mezonzo met de herbouw van de kathedraal, die later in de 11

e
 en 

ook in 12
e
 eeuw verder wordt vergroot. Wat betreft de klokken: De klok in de klokkentoren Berenguela is 

daar in februari 1990 geplaatst. Hij werd gegoten in het Brabantse Asten door klokkengieterij Eijsbouts. 

2.5 Heeft de camino Keltische roots? 

Er is een theorie die stelt dat de camino oorspronkelijk een Keltische ritueel is, dat door de Romeinen is 

overgenomen en weer later is gekerstend. In de vorm zoals hiervoor beschreven. In deze zienswijze is 

‘campus stellae’ –sterrenveld– een verwijzing naar de Melkweg. En daarmee naar een Keltisch en later 

Romeins ritueel. De Kelten vereerden de zonnegod Lugh. Ze noemden de Melkweg de keten van Lugh.  

De stad Lugo vlakbij Santiago is naar deze god genoemd.  

De Romeinen spraken over de via Láctea; lac is Latijn voor melk.  

En inderdaad, wanneer je in een donkere 

nacht omhoog kijkt naar de Melkweg zie je 

een veld van sterren. Het ritueel hield in dat 

pelgrims onder het schijnsel van de 

Melkweg naar het einde der wereld liepen: 

het sterrenpad. Ofwel: de camino de las 

estrellas. Deze route naar Finis Terrae liep 

in dezelfde richting als de route naar het 

graf van de apostel.  

Deze plek, Finisterre –in het Galicisch 

Fisterra–, ligt 80 km westelijk van Santiago 

de Compostela aan de Atlantische kust.  

Santiago matamoros op de Iglesia de  
Santiago el Real in Logroño 

De Melkweg, een veld van sterren  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boabdil
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Voor sommigen nog steeds het echte einde van de pelgrimstocht. Op deze 

rotsige plek wierp de pelgrim zijn wandelstok in zee en verbrandde hij zijn 

kleren en schoenen. Ook nu nog voeren sommige pelgrims dit ritueel uit.  

Er is ook een andere theorie die verwijst naar een Keltische route. De Camino de 

los Gansos Salvajes ook de Camino de las Ocas y la Concha genoemd.  

De gans –oca is ooi of gans– en de schelp –la concha– zijn het symbool van deze 

route die naar de Spaanse westkust voerde. De voetafdruk van de gans lijkt wat 

op de driepoot van Poseidon, de Griekse god van de zee. De schelp is uiteraard 

een symbool van de zee.  

Het gehucht el Ganso en de Montes 

de Oca, het Ganzengebergte, liggen 

beide op de Camino Francés.  

Een andere verwijzing naar de gans is 

in Logroño. Daar staat de kerk Iglesia 

de Santiago el Real aan een klein pleintje.  

In de gevel van deze kerk is een groot beeld van Santiago 

matamoros verwerkt. Op het pleintje is een ganzenbord compleet 

met dobbelstenen uitgebeeld. De vakjes van het ganzenbord zijn 

de plaatsen aan de camino. Vakje zes bijv. is Estella en nummer 

63 is Santiago de Compostela.  

    3. Het ontstaan van de camino’s 

De ontdekking van het graf van Sint Jacob leidde eerst 

tot lokale bedevaarten in Galicië. In de Middeleeuwen 

waren bedevaarten van groot economisch belang voor 

een stad. Zij stimuleerden de handel en boden afleiding 

aan de bevolking.  

Ook nu nog is het economisch effect van bedevaarten 

een belangrijke reden om ze in stand te houden.  

Niet voor niets bestaan er in veel Europese dorpen en 

steden bedevaarten en worden er jaarlijks processies en 

jaarmarkten gehouden.  

Drukke huidige bedevaartsoorden zijn Lourdes, Fátima, el 

Rocío, Montserrat en –dichterbij– Kevelaer.  

3.1 Het begin van de internationale bedevaart naar Santiago de Compostela 

Naast het economisch belang van de bedevaart naar het graf van apostel Jacobus was 

het belangrijk de figuur Santiago matamoros levend te houden als motivator in de strijd 

met de islamitische moren. Ten gevolge van deze strijd, de reconquista, was er in 

noord Spanje nóg een reden om de bedevaart te stimuleren. Er was behoefte aan 

herbevolking van het op de moslims veroverde gebied. De meeste moren waren 

immers uit het gebied verdreven, verder naar het zuiden. Met name naar Andalusië.  

De vraag was: ‘waar halen we nieuwe –christelijke– bewoners vandaan?’  

Met als antwoord: ‘vanuit het christelijke gebied ten noorden van de Pyreneeën.’ 

Mogelijk om deze reden stuurt koning Alfonso III (866-910) –merk op: niet een 

bisschop maar een koning– in 906 aan de bevolking van Tours een verzoek om te 

beginnen met bedevaarten naar het graf van Santiago vanuit gebieden van de over 

Pyreneeën. Een anonieme Duitse geestelijke in Tours begon in 930 en bisschop 

Godescalc van le Puy startte in 950 met het organiseren van de bedevaart.  

  

Camino-ganzenbord op een pleintje in Logroño 

Schoen bij stookplaats op Fisterra 

El Rocío, nabij Sévilla, verering van de maagd van el Rocío in 2016 

Kathedraal in le Puy-en-Velay 
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Monniken stichtten kloosters en ziekenhuizen die 

onderdak gaven aan pelgrims. Ridders, zoals de 

Tempeliers en soldaten traden op als beschermers 

tegen rovers, bandieten en morisken, achtergebleven 

moren die zo nodig met geweld bekeerd werden tot 

het christendom.  

Welke route de pelgrims namen is onbekend.  

Een valide aanname lijkt dat ze de oude Romeinse 

wegen namen. Italiaanse pelgrims liepen over de 

Via Aurelia, namen in Nîmes de via Domitia naar 

Narbonne en gingen vervolgens over de via 

Aquitania naar Bordeaux. Pelgrims uit meer 

noordelijke en oostelijke gebieden van Europa 

liepen via Saintes ook naar Bordeaux. Van daaruit 

liepen ze verder via Irun, Vitoria en Briviesca naar 

de Romeinse stad Castra Legionis –Legio, nu León– 

en vervolgens via Asturica Augusta –nu Astorga– 

naar Santiago de Compostela.  

Ze volgden dus waarschijnlijk de naamloze rode Romeinse weg van Burdigala naar Castra Legionis. 

3.2 De Franse camino’s 

De vier Franse camino’s maakten de middeleeuwse bloei van de bedevaart naar Santiago mogelijk. Ook 

Franse heersers en kerkvaders speelden een rol. Zo erkende Charlemagne (Karel de Grote, 768-814) in 791,  

het koninkrijk Asturië, met Alfonso II als koning. Karel de Grote bemoeide zich ook met de strijd van de 

Asturische christenen tegen de islamitische moren. Hij ondernam diverse veldtochten en hij creëerde de 

Spaanse Mark aan de Spaanse kant van de Pyreneeën. Als bescherming tegen invallen van de moren zoals 

die onder het bewind van zijn grootvader Karel Martel (689-741) hadden plaatsgevonden.  

Nadat de moslims uit noord Spanje waren verdreven werd het ‘lege land’ herbevolkt met ambachtslieden, 

kooplieden en monniken uit ‘Frans’ gebied. En uit verder noordelijk gelegen gebieden in bijv. het huidige 

Duitsland. Ook pelgrims vestigden zich in noord Spanje.  

Aimeric Picaud spreekt in zijn Liber Peregrinationis (geschreven begin 12
e
 eeuw, zie paragraaf 5.3) over 

Bourgondiërs (‘Fransen’) en Teutonen (‘Duitsers’) die de pelgrimstocht maken. Dit Liber Peregrinationis is 

een belangrijke bron voor de huidige Franse pelgrimsroutes. Het boek schrijft over vier camino’s op huidig 

Frans grondgebied: 

1. De route vanuit le Puy(-en-Velay), aanvoerroutes vanuit Zwitserland (o.a. Genève) en midden Europa. 

2. De route vanuit Arles via Toulouse, aanvoerroutes vanuit Italië. 

3. De route vanuit Vézelay via Limoges, aanvoerroutes vanuit Duitsland (o.a. Aken) en oost Europa. 

4. De route vanuit Parijs via Tours, aanvoerroutes vanuit noordwest Europa, o.a Nederland en België. 

 

Hedendaagse Fransen beschouwen de camino die in le Puy-en-Velay begint als de belangrijkste Franse route 

richting Santiago de Compostela. De bedevaart startte er in 950 op initiatief van bisschop Godescalc.  

Ook nu krijgen er elke dag de dan startende pelgrims aandacht van plaatselijke priesters. Na een vroege 

kerkdienst worden de pelgrims uitgeleide gedaan. Elke pelgrim krijgt een briefje-voor-onderweg mee, met 

daarop een inspirerende tekst. Deze briefjes zijn geschreven door bezoekers van de kathedraal en ze worden 

verzameld door het plaatselijk caminogenootschap.  

Sinds 2006 is in le Puy-en-Velay een caminomuseum en een ontvangstcentrum voor pelgrims, ‘le Camino’. 

De huidige vier Franse routes zijn alle in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door le Comité 

départemental des Sentiers de Grande Randonnée. Ze dragen daarom een GR-nummer. De relatie met de 

middeleeuwse routes is enigszins arbitrair. Zo is bijv. van middeleeuwse route vanuit le Puy enkel bekend 

dat hij startte in le Puy en dat hij langs (de kerken van) Conques en Moissac liep.  

De routes hebben een passende Latijnse naam gekregen: via Podiensis (via le Puy, GR65), via Tolosana (via 

Toulouse, GR653), via Lemovicensis (via Limoges, GR654) en via Turonensis (via Tours, GR655).  

Het zijn zonder uitzondering prachtige wandelroutes, net als alle andere Franse GR-routes.  

De belangrijkste Romeinse wegen (in rood) en de Camino's (in blauw) 
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3.3 De noordelijke Spaanse camino’s 

De Camino Primitivo, startend in Oviedo, is de oudste camino. Koning Alfonso II ging van Oviedo –zijn 

residentie– naar Santiago de Compostela, naar de kapel die in zijn opdracht over het graf van apostel 

Jacobus was gebouwd. In 1222 werd het huidige traject van deze camino vastgesteld.  

Er was ook een andere noordelijke camino die een oude Romeinse weg volgde, de Camino Vasco del 

Interior. Deze weg liep van Bordeaux via Bayonne en Irun door de natuurlijke Túnel de San Adrián hoog in 

de Sierra de Urquila naar Vitoria (Gasteiz) en sloot vervolgens aan 

op een route die nu Camino Francés heet. Het is nog steeds mogelijk 

deze tunnelroute te volgen. Hij voert via de dorpen Segura en 

Zegama naar Otzaurte. De tunnelroute via de Baskische gebieden 

Gipuzkoa en Alava was populair omdat zowel de kustroute als de 

route via Roncesvalles gevaarlijker waren.  

De kustroute leverde gevaar op vanwege aanvallen van Noormannen 

op de Cantabrische kust, de route via Roncesvalles was gevaarlijk 

door gevechten tussen de koninkrijken Castilië en Navarra.  

Het gebruik van de tunnel de San Adrían verminderde in de 18
e
 eeuw 

toen een nieuwe weg was aangelegd via Salinas de Leniz. 

Nadat het koninkrijk Castilië de gebieden Gipuzkoa en Alava had ingenomen werd de verbinding met de 

Camino Francés gemakkelijker. Als León hoofdstad wordt in plaats van Oviedo, ontstaat een verbinding met 

de Camino Francés via de Camino del Salvador. Deze route loopt via de puerto de Pajares in het Cantabrisch 

gebergte van Oviedo naar León. Aan het einde van de Middeleeuwen ontwikkelden zich de westelijke delen 

van de Camino del Norte vanuit Oviedo naar Avilès, Muros de Nalon en Canero.  

Het oostelijke deel van de Camino del Norte, vanaf de Franse grens tot Oviedo, wordt gebruikt vanaf de 15
e
 

eeuw. Pelgrims die aankomen in de havens van Bilbao, Castro Urdiales, Laredo, Santander en San Vicente 

de la Barquera bereiken de Camino Francés via de Túnel de San Adrián of via de Camino Primitivo.  

3.4 Het ontstaan van de Camino Francés  

 

Na de herovering van gebieden ten zuiden het Cantabrisch gebergte ontstond 

rond 814 een grens tussen het christelijke koninkrijk Asturië (Castilië en 

León bestonden nog niet) en het islamitische emiraat van Córdoba.  

De situatie in dit nieuw veroverde gebied consolideerde. Astorga werd 

herbevolkt in 854, León in 856 en Sahagún rond 880. Burgos werd in 884 

gesticht als versterkte nederzetting (burgo) aan de nieuwe grens.  

Deze ontwikkelingen maakten de weg vrij voor het ontstaan van de route die 

we vandaag de dag de Camino Francés noemen. Het ‘Franse pad’, genoemd 

naar de vele uit Frankrijk komende kolonisten en pelgrims die dit pad 

volgden. Pelgrims van over de Pyreneeën staken dit gebergte over via de 

puerto de Palo –col de Pau, 1942 m, nabij Lescun– en liepen langs het 

Karolingische klooster van San Pedro de Siresa aan de Romeinse weg 

van Benearnum (Lescar) naar Caesar Augusta (Zaragoza). De route liep 

door het dal van de rio Hecho naar Berdún en verder naar Pamplona. 

Aan het einde van de 11
e
 eeuw stichtte koning Sancho Ramirez van 

Aragón het klooster –tevens ziekenhuis– van Santa Cristina de 

Somport. Het werd een van de drie belangrijkste ziekenhuizen van de 

wereld, –unum tribus mundi– genoemd.  

Daardoor werd de col du Somport al snel de belangrijkste bergpas.  

Van dit klooster, nabij Candanchú, resteren nu slechts de fundamenten.  

Hotel Santa Cristina ligt aan de pelgrimsroute die de N-330a volgt.  

U fietst er voor de deur langs indien u de col du Somport neemt.  Fundamenten van het klooster Santa Cristina 

Túnel de San Adrián 

Situatie in de 9
e
 eeuw: Burgos is grensstad 
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   4. De situatie rond het jaar 1000 
 

4.1 De internationale pelgrimage komt goed op gang 

Nadat koning Sancho Garcés I van Navarra (865-925) samen met Ordoño II koning van León de streek 

Rioja bezet had –Nájera bijv. werd in 923 op de moren veroverd– opende hij de Ibañetapas.  

Latere koningen, Sancho III el Mayor van Navarra, Fernando I van León & Castilië, Sancho Ramirez van 

Navarra & Aragón en Alfonso VI van León & Castilië verbeterden in de 9
 e
/10

 e
 eeuw de Camino Francés.  

Zij bevorderden de herbevolking door christenen van het op de moren veroverde gebied in 

noord Spanje en stimuleerden de pelgrimage. Een andere stimulans voor de pelgrimage 

naar Santiago de Compostela was het feit dat Jeruzalem, een ander belangrijk pelgrimsoord, 

onbereikbaar werd door islamitische invallen. De kruistochten konden daar niet veel aan 

veranderen. En zo werd de stad –samen met Rome– een veilig(er) alternatief. De veroverde 

gebieden in noord Spanje werden ook toevluchtsoord voor christenen die in zuid Spanje 

onder de Moorse overheersing leefden, de mozaraben. Monniken uit Córdoba stichten in 

913 het monasterio San Miguel de Escalada. Het staat in de buurt van het huidige Mansilla 

de las Mulas. Op bepaalde tijden per week is het open voor bezoek.  

De monniken brachten Moorse bouwstijlen mee. Deze mengeling van de Moorse met de 

traditionele bouwstijl heet de mozarabische kunststijl. Kenmerkend zijn de ranke pilaren en 

hoefijzervormige bogen. Ook te zien in de Mezquita (moskee) van Córdoba, later deels 

omgebouwd tot kathedraal.  

Het uiteenvallen van het kalifaat van Córdoba in 1031 in 

verschillende Arabische koninkrijkjes (taifa’s), die 

elkaar ook onderling bevechten, is in het voordeel van 

de reconquista.  

Na de dood van Sancho Garcés III el Mayor in 1035, 

heerser over het grote Navarrese koninkrijk Nájera-

Pamplona, werd zijn rijk opgesplitst. In 1038 wordt 

Fernando I tot koning van León gekroond. Het condado 

(graafschap) Castilië wordt in 1065 door León ingelijfd.   

In 1072 besluit Alfonso VI, koning van León de tol in 

Valcarlos te verlagen voor degenen die daar passeren. 

Met name voor de pelgrims en de armen die naar 

Santiago de Compostela gaan om te bidden.  

Sancho de Larrosa, bisschop van Pamplona, geeft in 

1127 opdracht in Roncesvalles een ziekenhuis voor 

pelgrims te starten. Nu is er een albergue. 

 

In de 11
e
 eeuw worden de steden Estella, Ponferrada, Santo Domingo de la Calzada en Logroño herbevolkt. 

Het aantal kloosters in deze regio groeide ook. Het zijn pleisterplaatsen dankzij de Augustijner monniken in 

de Pyreneeën en de monniken van Cluny langs de rest van de route. Castiliaanse belangen vallen samen met 

die van de Benedictijner Orde van Cluny, in 909 opgericht in Bourgondië. In 931 geeft paus Johannes XI 

deze orde opdracht de regels van Benedictus van Nursia (m.n. gehoorzaamheid, armoede en nederigheid) te 

implementeren in Europese kloosters. De naleving ervan was in de loop der 

eeuwen ernstig verwaterd. Dit leidde op Castiliaans grondgebied tot meer 

dan dertig kloosters die op Cluny georiënteerd waren. Zoals het monasterio 

Santa María la Real van Nájera, San Zoílo van Carrión de los Condes, San 

Juan de Ortega en San Millán de la Cogolla. Dank zij hun landerijen en het 

vele economisch erfgoed dat ze beheerden konden deze kloosters geestelijke 

ondersteuning en ook relatief goede materiële hulp bieden aan de vele 

pelgrims. Genoemde kloosters zijn ook nu nog te bezoeken.   

San Miguel de Escalada 

Situatie rond 1080: Kalifaat Córdoba opgesplitst in taifa’s 

Nájera, klooster Santa María la Real 
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Spaanse koningen gaven voordelen aan het netwerk van Cluny-kloosters 

aan en in de buurt van bedevaartroutes. Mede daardoor vestigden zich ook 

andere kloosterordes (o.a. Cisterciënzers), militaire ordes (zoals de 

Tempeliers), handelaren en ambachtslieden in en rond de versterkte 

kerkgebouwen langs de routes, met name langs de Camino Francés.  

In alle belangrijke halteplaatsen werden ziekenhuizen gesticht: Jaca (1084), 

Pamplona (1087), Estella (1090), Nájera (1052), Burgos (1085), Frómista 

(1066), Carrión de los Condes, Sahagún, León (1096), Foncebadón (1103), 

Villafranca del Bierzo, O’Cebreiro, Portomarín en Santiago de Compostela. 

Aan het eind van de 11
e
 eeuw waren de risico’s van de bedevaart sterk 

ingeperkt. Vooral voor pelgrims die de Camino Francés namen.  

Het gastvrije netwerk van kloosters en ziekenhuizen werd een doeltreffend 

propagandamiddel, versterkt door de wonderen die werden toegeschreven 

aan de apostel Jacobus.  

Monniken werden bouwers, zoals Santo Domingo de la Calzada en San Juan 

de Ortega, nu namen van de plaatsen en kloosters die ze gebouwd hebben.  

Hun biografieën zijn onbekend. Er bestaan alleen teksten 

uit latere tijden. Zoals het ‘Vitae Sanctorum’, in de 14e 

eeuw geschreven in Burgos. Of nog later, bijv. de ‘Historia 

de la Orden de San Jerónimo’ van Fray José de Sigüenza 

en ‘España Sagrada’ geschreven door de augustijn Enrique 

Flórez.  

De opleving van de handel in west Europa en de 

verandering in het machtsevenwicht tussen christelijke en 

islamitische koninkrijken, samen met het Spaanse goud, 

oefenden een grote aantrekkingskracht uit op kolonisten, 

kooplieden en soldaten. 

In de 11
e
 eeuw kwam een ware volksverhuizing op gang. 

 

4.2 Het begrip pelgrim 

Er ontstond een nieuw begrip: pelgrim. Iemand 

die naar Santiago de Compostela gaat. Dante 

Alighieri spreekt van ‘peregrinare’ in zijn Vita 

N(u)ova (1295). Het daarvan afgeleide woord 

‘peregrino’ (pelgrim) kan op twee manieren 

worden uitgelegd. In brede zin: een pelgrim is hij 

die het vaderland verlaat.  

En in engere zin: pelgrims zijn zij die naar het 

graf van Santiago gaan. Dit laatste sluit aan bij de 

drie manieren die er in de Middeleeuwen waren 

om de Allerhoogste te dienen door op reis te 

gaan. Reizen over zee door de chiamarsi palmieri, 

reizen naar het graf van de apostel Jacobus door 

de chiamarsi peregrini en reizen naar Rome door 

de chiamarsi romei. Chiamarsi kan worden 

vertaald met ‘zendelingen’. De chiamarsi palmieri 

bijv. zijn zendelingen die naar het Heilige Land 

gaan, een land waar palmen groeien. Bedevaarten 

werden een belangrijke reden om op reis te aan.   De belangrijkste pelgrimsroutes in Frankrijk 

Ponferrada: burcht van de Tempeliers 

Monasterio van San Juan de Ortega 
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Mensen uit alle sociale klassen uit heel 

Europa gingen op bedevaart langs dorpen, 

steden, kloosters en heiligdommen, over zee 

en over land.  

Het is ook de tijd van de kruistochten.  

De belangrijkste pelgrimsroutes naar 

Santiago de Compostela van buiten Spanje 

volgden veelal de oude Romeinse en 

middeleeuwse hoofdwegen. Zoals de Via 

Turonese, de weg van Parijs via Tours naar 

de Pyreneeën. Maar ook de Goldene Strasse 

vanuit Krakow, die in Konstanz aansloot op 

de Oberstrasse en die via Einsiedeln en 

Genève naar le Puy voerde. En vanuit Aken, 

hoofdstad der Karolingers, de Niederstrasse 

die in Tours aansloot op de via Turonese.  

Belangrijke heiligdommen worden startplaats 

voor bedevaarten: Vézelay, le Puy en Arles. 

Havensteden worden het startpunt voor 

pelgrims die van overzee komen: Bordeaux, Lissabon, Porto, Barcelona en Sevilla. 

 

   5. Katholieke aspecten van de bedevaart 

De bedevaart naar Santiago de Compostela is een katholiek fenomeen. Niet dat alle huidige pelgrims 

gelovige katholieken zijn, maar de regie over de camino’s ligt nog steeds stevig in katholieke handen.  

De uitvoering is belegd bij het pelgrimsbureau in Santiago de Compostela, rúa das carretas 33.  

Drie aspecten van de bedevaart springen eruit. De aflaten, de Heilige Jaren en de Codex Calixtinus. 

5.1 Aflaten 

Het middeleeuwse motief om een bedevaart te ondernemen was in veel gevallen terug te voeren op het 

verkrijgen van kwijtschelding van schuld. Dat gold zeker voor misdadigers voor wie de bedevaart een 

strafexpeditie was. Maar het gold ook voor alle christenen. Want met een bedevaart konden aflaten verdiend 

worden. En daarmee kwijtschelding van tijdelijke zondestraffen. Waardoor men minder lang of helemaal 

niet hoefde te boeten in het vermaledijde vagevuur. In kerkelijke reglementen was opgenomen hoeveel 

aflaten welke bedevaart opleverde en hoeveel aflaten opwogen tegen welke dagelijkse zonden.  

Doodzonden vielen niet kwijt te schelden. Had je die begaan dan zou je eeuwig branden in de hel. 

Een volledige aflaat was het meest gewild. Dan kwam de gelovige na overlijden direct in de hemel.  

Voor wie geld had bestond de mogelijkheid een pelgrim in te huren. De aflaten die deze pelgrim verdiende 

vielen toe aan degene die de pelgrim betaald had voor zijn pelgrimstocht. Later werd dit systeem 

vereenvoudigd. Men kon gewoon aflaten kopen bij kerkelijke functionarissen. Er ontstond een handel in 

aflaten. Zo werden in 1497 in de Nederlanden aflaten aangeboden namens paus Alexander VI voor de bouw 

van een groot pelgrimshospitaal in Santiago de Compostela. In 1486 hadden de Spaanse katholieke 

koningen Isabella van Castilië en Fernando van Aragón opdracht gegeven tot de bouw van dit hospitaal.  

Het gebouw heet nog steeds Hospital de los Reyes Católicos. Het staat op het Praza do Obradoiro, schuin 

tegenover de kathedraal. U kunt nu zeer aangenaam overnachten in een hotel waaraan uw voorouders 

mogelijk hebben meebetaald.  Ook de Dom van Utrecht is gefinancierd met de opbrengst van aflatenhandel. 

Overigens, ook nu nog kan een gelovige aflaten verdienen; kopen is afgeschaft. De Indulgentiarum Doctrina 

(4
e
 editie, 16 juli 1999) beschrijft de praktische toepassing. 

De rijken hadden nog een ander voordeel. In plaats van te voet kon men de pelgrimstocht ook te paard 

afleggen. Aanzienlijk duurder maar wel zo comfortabel en een stuk sneller. Voor de iets minder rijken was 

het aantrekkelijk een ezel of muildier mee te nemen. Dan hoefde men zelf niet alle bagage te sjouwen.  

Zoals u weet bestaan deze alternatieven nog steeds. Andere niet gemotoriseerde vervoermiddelen zoals fiets 

en rolstoel zijn tegenwoordig ook toegestaan.   

De Kruistochten tussen 1095 en 1271 
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5.2 Heilige Jaren (Jubeljaar, anno Giubileo) 

Uit wat hiervoor is geschreven over de relieken van Sint Jacob (zie par. 2.3) blijkt dat relikwieën van 

heiligen een bijzondere plek innemen in de katholieke kerk. In de middeleeuwen moest elke kerk bij de 

bouw ervan beschikken over een relikwie als een soort garantie voor de heiligheid van de inwijding.  

Er ontstond een handel in relikwieën. Menige katholieke kerk heeft dus een stukje bot of deel van de kleding 

van deze of gene heilige dat in een glazen koker wordt bewaard en soms wordt tentoongesteld.  

En dat tentoonstellen is van bijzonder belang omdat pelgrims in de nabijheid van een tentoongesteld 

relikwie, mits voldaan aan de voorwaarden, een kwijtschelding van een deel van hun tijdelijke zondestraffen 

kunnen krijgen. In een Heilig Jaar kan men in bepaalde bedevaartsoorden een volledige aflaat verdienen. 

Aanvankelijk besloot de paus welk jaar een Heilig Jaar was. Later werd besloten tot een vaste frequentie.  

Die overigens in de loop der tijd ook weer wijzigde van één keer per honderd jaar via één keer per 50 jaar 

naar één keer per 25 jaar. En zo is de huidige frequentie van Heilige Jaren in Rome één keer per 25 jaar.  

Het laatste gewone Heilig Jaar was in 2000. Maar het voorrecht van de paus zélf te beslissen welk jaar een 

Heilig Jaar is bleef. En zo kon het gebeuren dat paus Franciscus I eind 2015 besloot dat 2016 óók een Heilig 

Jaar zou zijn. In gewone jaren kan de gelovige gedeeltelijke aflaten verdienen. Daarom worden in ‘gewone’ 

bedevaartoorden elk jaar relikwieën in een processie door dorp of stad gedragen zodat iedereen ze kan zien, 

kan vereren en na ook te hebben gebiecht, een aflaat verdienen.  

Maar Santiago de Compostela is sinds 1122 (1126) een bijzonder bedevaartsoord. Het is –met Rome– een 

van de drie belangrijkste bedevaartsoorden ter wereld. En dus heeft ook Santiago de Compostela Heilige 

Jaren waarin een volledige verdiend aflaat kan worden. Bijzonder is dat de frequentie van een Heilig Jaar 

afwijkt van die van Rome. Oorspronkelijk was de frequentie gelijk, maar in 1428 besloot paus Martinus V 

dat Santiago de Compostela een Heilig Jaar mag organiseren als de feestdag van haar heilige op een zondag 

valt. Mogelijk om de tanende belangstelling voor de bedevaart een extra impuls te geven.  

Het jaartal 1428 staat ter discussie, zie hoofdstuk 8.  

Onderdeel van het ritueel in een Heilig Jaar is het openstellen van een 

bepaalde deur van de kerk, de Heilige Deur. Dat betekende dat pelgrims 

óók via deze deur, de Porta Santa (Puerta Santa), de kerk kunnen 

binnengaan. De opening en sluiting van deze deur is in kerken die zulke 

deur hebben een feestelijke gebeurtenis. Zo ook in Santiago de 

Compostela en uiteraard in Rome. Maar ook sommige andere 

kathedralen hebben een Heilige Deur. Het effect van een Heilig Jaar en 

de openstelling van de Heilige Deur is enorm. In een Heilig Jaar komen 

aanzienlijk meer pelgrims de kerk bezoeken. In Santiago gaat het om 

grofweg zo’n 60.000 pelgrims méér. En uiteraard wil (bijna) iedereen 

alleen maar via de Heilige Deur de kerk binnen gaan. 

 5.3 De Codex Calixtinus 

De Codex Calixtinus, ook Liber Sancti Jacobi genoemd, is een verzameling van 

anonieme teksten in vijf boeken gemaakt in de 12
e
 eeuw. Het wordt zo genoemd 

omdat de teksten door de monniken van Cluny zijn toegeschreven aan paus Calixtus II.  

Zijn echte naam is Guido van Bourgondië. Hij was paus van 1119 tot 1124 en broer 

van Raymond van Bourgondië, die van 1091 tot 1107 koning van Galicië was.  

Aimery/Aimeric Picaud, een Franse geestelijke, schreef het vijfde deel van de Codex 

Calixtinus, het Liber Peregrinationis. Maar het is bijna zeker dat hij alle teksten van 

deze Codex verzamelde en ordende. In het Liber Peregrinationis (het pelgrimsboek) 

staat een overzicht van de Camino Francés in dertien etappes. Picaud beschrijft de vier 

Franse aanvoerroutes van deze camino en de afstanden tussen dorpen en steden.  

Ook vermeldt hij bezienswaardigheden, betrouwbare oversteekplaatsen van rivieren, 

ziekenhuizen en hij waarschuwt voor de gevaren die de pelgrim kunnen bedreigen.  

Kortom een volwaardige reisgids.   Het Liber Peregrinationis 

Heilige Deur van de kathedraal in Santiago 
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Daarom wordt Aimery Picaud gezien als eerste schrijver van 

moderne reisgidsen. Wanneer hij in 1127 de Ibañeta passeert 

vertelt hij over duizenden kruisen voor overleden pelgrims. 

Pelgrims hadden de gewoonte om daar, geknield naar het westen, 

aan de reis te beginnen. Het klooster in Roncesvalles was de eerste 

plaats van gebed in de reis naar Santiago de Compostela. In de Silo 

de Charlemagne (Karel de Grote) in Roncesvalles is nog een aantal 

pelgrimsgraven te zien.  

De originele teksten van de Codex Calixtinus worden in Santiago 

de Compostela bewaard. De teksten werden op 3 juli 2011 gestolen 

maar gelukkig zijn ze vrij snel teruggevonden.  

Hieronder volgt een korte beschrijving van de vijf delen van de Codex Calixtinus. 

 

Deel 1 : Preken ter ere van de apostel, twee kronieken van het martelaarschap, de teksten voor zijn 

liturgische aanbidding, ondertekend door paus Calixtus II en andere kerkvaders.  

 

Deel 2 : Tweeëntwintig verhalen van wonderen van de apostel Santiago met voorwoord.  

 

Deel 3 : Het verhaal van de overbrenging van het lichaam van de apostel 

naar Spanje. Twee leerlingen van Sint Jacob varen, geleid door een engel, 

via de zuilen van Hercules (Straat van Gibraltar) naar open zee.  

Ze stranden bij Iria Flavia. De steen waarop ze het lichaam leggen 

verandert in een sarcofaag. De naam Iria Flavia wijzigt na de vondst van 

de sarcofaag in Padrón, afgeleid van Petronus, een verwijzing naar deze 

steen. 

 

Deel 4: De kroniek van pseudo-Turpijn
1
, een van de Karelromans.  

Nadat Santiago in een droom drie keer is verschenen aan Karel de Grote 

begint de koning der Franken (later tot keizer gekroond) expedities 

tegen de moren in Spanje. Hij creëerde rond 795 een bufferzone –de 

Spaanse Mark– tussen zijn gebied en het gebied van de moren. Het huidige Andorra is een van de gebieden 

die tot de Spaanse Mark behoorden. Turpijn is in deze romans de aartsbisschop van Reims die betrokken 

raakt bij die expedities. Het Roelantslied dat gaat over het gevecht bij Roncesvalles tussen de moren en het 

leger van Karel de Grote, komt uit de kroniek van Turpijn. In Roncesvalles staat een monument dat aan het 

gevecht en de dood van Roelant herinnert. 

Net zoals veel Middeleeuwse verhalen is ook deze kroniek een mengeling van feiten en fantasie.  Zo is het 

zeer waarschijnlijk dan niet de moren maar de Basken Roelant aanvielen. Roelant (Roland, Orlando, 

Hruodland) heeft echt geleefd. Hij was ridder aan het hof van keizer Karel de Grote. 

 

Deel 5 : De gids voor pelgrims, het Liber Peregrinationis. Een beschrijving van vier Franse pelgrimswegen 

en de Camino Francés. Ook de heiligdommen met de relikwieën van 31 heiligen die de pelgrim moet 

bezoeken en aanbidden staan in dit boek. Plus teksten over Santiago de Compostela en haar kathedraal. 

 

Deel 6 : Bijlagen. Een collectie van liturgische composities en hymnen plus een aanhangsel toegeschreven 

aan paus Innocentius II om de authenticiteit van het boek te bevestigen. 

 

In 1120, nadat de basiliek door Diego Xelmirez was voltooid en was voorzien van relikwieën van Sint 

Jacob, werd de kerk in Santiago de Compostela een Iglesia Metropolitana. En daarmee de hoofdkerk van 

Galicië. Nog steeds is de volledige naam van de kathedraal van Santiago: Santa Apostólica Metropolitana 

Iglesia (S.A.M.I.) Catedral de Santiago.  

Boze tongen beweren dat de relikwieën van Sint Jacob zijn gestolen uit de kathedraal in Braga (nu noord 

Portugal), tot 1120 de religieuze hoofdstad van Galicië.   
                                                           
1
 Omdat vrijwel zeker is dat bisschop Turpijn van Reims nooit in Spanje is geweest, wordt het voorvoegsel ‘pseudo’ toegevoegd.  

Schrijn met de relikwieën van apostel Jacobus 

Pelgrimsgraven in Roncesvalles 
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   6. De hoogtijddagen van de camino 

 
In de 12

e
 eeuw beleefde de bedevaart naar Santiago de Compostela 

haar hoogtijdagen. Er kwamen douaneposten in Jaca en Pamplona. 

Langs de route werden beschermde onderkomens voor pelgrims en 

handelaren gebouwd. Er werden broederschappen gevormd in 

Spanje en in het buitenland. De Benedictijnen van Cluny hadden 

in de periode tussen 900 en 1200 grote invloed op de politieke 

situatie en het religieuze leven in west Europa. De abdij van Cluny 

–midden Frankrijk, nu staat nog 10% overeind– is gesticht in 910. 

In de 11
e
 en 12

e
 eeuw had Cluny de supervisie over bijna 1.000 

kloosters en 100.000 monniken in grote delen van Europa.  

Vrijwel alle kloosters langs de camino in Spanje werden bestuurd 

vanuit Cluny. Niet dat Cluny zoveel kloosters stichtte, maar 

bestaande kloosters onderwierpen zich aan de supervisie van 

Cluny. Reden: in 931 had paus Johannes XI deze orde de opdracht 

gegeven de regels van Benedictus in kloosterordes (opnieuw) in te 

voeren. Centraal Europees gezag is dus niks nieuws. Brussel heette vroeger Cluny.  

De monniken van Cluny volgden oorspronkelijk de regels van Sint Benedictus van Nursia die rond 500 een 

klooster had gesticht in Monte Cassino, midden Italië. Deze regel schreef o.a. een sober leven voor. In de 

loop van de jaren (m.n. 11
e
 eeuw) dreef men hier van af. Het kloosterleven werd weer luxer. En bijgevolg 

ook de gebouwen. Vandaar dat er zoveel rijk versierde kloosters waren, waarvan er nu nog een paar hun 

(gerestaureerde) oude glorie kunnen tonen. Met deze ontwikkeling was niet iedereen het eens. Rond 1100 

ontstond de orde der Cisterciënzers, die teruggreep op de oude regels van Benedictus. Deze tegenstelling is 

o.a. beschreven in het boek ‘De naam van de roos’ van Umberto Eco.  

Tegelijk met de bloei van de pelgrimage vorderde de Spaanse 

reconquista naar het zuiden van het Iberisch schiereiland.   

Dat vereiste veel economische en militaire aandacht. Jonge leden 

van de Europese adel worden lid van machtige en rijke militaire 

ordes. Het verlangen naar een ridderlijk avontuur en het leren 

kennen van de wereld groeit.  

Onderstaande ‘Fuero Real’ (koninklijke wetten) uit 1255 van 

Alfonso X de wijze, koning van Castilië –inmiddels inclusief het 

ingelijfde León– geven inzicht in de situatie in die tijd en in de 

maatregelen die werden genomen om de bedevaart te bevorderen 

en te verdedigen. Er blijkt duidelijk uit dat pelgrims op de 

camino’s veel te maken hadden met misdaden zoals diefstal, 

inbraken, overvallen en oplichting. Ook Sint Jacobsschelpen, het 

bewijs van de bedevaart, werden vervalst en verkocht.  

De wetten van koning Alfonso X schrijven voor dat:  

"Pelgrims en vreemden moeten veilig kunnen reizen, met name de pelgrims naar Santiago. Wij geven hen en 

al hun vrienden het voorrecht om naar onze koninkrijken te komen, er te blijven en weer te gaan, zonder hen 

te kwetsen of te schaden. Zonder hen gedwongen arbeid te laten verrichten of slecht te behandelen. En wij 

bieden de bedevaartgangers een veilig en gastvrij verblijf in onze herbergen. Zij kunnen vrij kopen wat ze 

willen. Niemand zal hen bedriegen door het veranderen van gewichten en regels. Degene die hen wel 

bedriegen zullen worden berecht. Pelgrims en buitenlanders kunnen vrij beschikken over hun eigendommen 

en niemand zal hen beroven. In geval van ziekte kunnen pelgrims en buitenlanders over hun eigendom 

beschikken via een testament. Zij worden niet opgesloten, levend noch dood. In geval hen schade wordt 

toegebracht zal de burgemeester zorgen voor compenatie. Als de pelgrim in juridische procedures tegen 

hoteliers, herbergiers of andere personen in het gelijk wordt gesteld zal de burgemeester hen de 

proceskosten tweemaal vergoeden.  

Kloosters van Cluny in west Europa 

Spaanse reconquista: de stand in de 12
e
 eeuw 
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Pelgrims en vreemden en vooral degenen die God dienen, kunnen paarden, muilezels en koeien in het 

koninkrijk invoeren zonder invoerrechten te betalen. Als de pelgrim overlijdt zonder een testament, dan zal 

de burgemeester uit de nalatenschap nemen wat er nodig is voor de begrafenis. De rest wordt naar ons 

verzonden en wij weten wat we ermee moeten doen ".  

Geïnspireerd door de cisterciënzer orde van Bernard van 

Clairvaux hadden sommige ridders ervoor gekozen ook 

monnik te worden. Zij werden soldaten die bescherming 

gaven aan de kerk en aan pelgrims. Cisterciënzers stichtten 

midden 12
e
 eeuw de 1

e
 Spaanse militaire orde Calatrava op. 

En wat later de orde Alcántara. De orde van de Tempeliers 

werd opgericht in 1119. Begin 1314 sterft Jacques de Molay, 

de laatste grootmeester der Tempeliers op de brandstapel.   

In Jeruzalem stichtten frère Gérard en kooplieden uit Amalfi 

rond 1100 de orde Hospitaalridders van Sint Jan van 

Jeruzalem. Deze orde van Malta bestaat nog steeds. De orde 

erfde begin 14
e
 eeuw de bezittingen van de Tempeliers. 

Rond 1160 richtten Augustijnen in Spanje de Militaire Orde 

van Santiago op. Ook deze orde bestaat nog.  

Militaire ordes die in Spanje streden tegen de moren waren 

onderworpen het gezag van de koninkrijken Castilië, León en Navarra. Mede door deze strijd ontstonden er 

spanningen tussen deze drie gebieden. In 1230 kwam Castilië daar als winnaar uit naar voren.  

León, voorheen heersend over Castilië wordt overgenomen door datzelfde Castilië. De rivaliteit tussen 

Burgos en de stad León is nu nog merkbaar. Het kleine Navarra had al eerder zijn zelfstandigheid verloren. 

Met de toename van de militaire kracht namen ook de belastingen om die te ondersteunen toe. 

   7. Het verval van de bedevaart 
 

Gedurende een periode van vele eeuwen, grofweg van eind 13
e
 tot eind 20

e
 eeuw, veroorzaakt een reeks 

gebeurtenissen een gaandeweg toenemend verval van de bedevaart. Het aantal pelgrims vermindert in 

sommige jaren tot bijna nul. Zo werden er in het jaar 1978 slechts dertien pelgrims geteld. Maar ook 1867 

was een dieptepunt.  

Hieronder worden de verschillende oorzaken belicht alsmede enkele maatregelen die de katholieke kerk nam 

om het verval in te dammen. 

7.1 Kloosters komen in de problemen 

In de 13
e
 en 14

e
 eeuw verzwakte het netwerk van kloosters zoals die van Cluny. Edelen bezetten landerijen 

van kloosters. De rijkdom van sommige abten en priors in kloosters was stuitend, er was wanbeheer en in 

kloosters gebeurden dingen die niets met het religieuze leven van doen hadden. De abten van Cluny 

protesteren tussen 1259 en 1342 verschillende keren bij de koningen van Spanje en Portugal tegen 

berovingen door edelen. Maar dit was niet alleen de oorzaak van het verval. Naast de in grote rijkdom 

levende abten en priors, kwamen in veel kloosters vreemde situaties voor. In Nájera bijvoorbeeld hadden 

monniken rond 1314 grote gezinnen gesticht die leefden van het geld van het klooster.  

De uitspattingen van in concubinaat levende priors ging zover dat de Franse moederorde in Cluny vanaf 

1288 regels uitvaardigde om hen kloosterdiscipline bij te brengen. In een periode van 200 jaar deden zich 

jaarlijks vele gevallen van misdragingen voor. Zo waren er aanklachten tegen monniken en priors voor 

vreemd gaan. Priors en abten werden van concubinaat beschuldigd. Een van hen de prior van Villafranca, 

zelf zoon van een monnik, leefde in 1314 in het klooster met zijn vriendin en haar twee zonen alsof ze 

getrouwd waren. In het klooster van San Isidoro in León woonden in 1349 alle monniken, met inbegrip van 

de vice-prior, in openbaar concubinaat. Hun kinderen woonden in het klooster.  

Maar de genadeklap voor de kloosters van Cluny werd in 1344 gegeven door Alfonso XI, koning van 

Castilië, met het opleggen van belastingen voor de financiering van zijn oorlog tegen de moren.  

Het westelijke schisma in 1378 verdeelde christenen in twee kampen, een paus in Rome en een tegenpaus in 

Avignon. Dat verergerde de kloostercrisis en ook de neergang van de pelgrimstocht.  

Cisterciënzerklooster te Cañas: Graftombe van Urraca Díaz de Haro  
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7.2 Oorlog, pest en droogte 

Begin 14
e
 eeuw begint de deelname aan de bedevaart naar Santiago de Compostela echt af te nemen.  

De bedevaart leidt tot sociale onrust waardoor pelgrims voor andere bestemmingen kiezen. Bovendien 

woedt de zwarte pest in Europa. De 15
e
 eeuw was nog erger. Met oorlogen, hongersnoden, ziektes, mislukte 

oogsten en droogte. Aan het einde van de reconquista in 1492, het jaar van de ontdekking van Amerika, start 

de militaire overzeese expansie. Dat vergde kanonnenvlees voor de legers op de slagvelden van Europa en in 

de hele wereld. Daardoor verminderde het aantal bedevaartgangers sterk.  

Ook vroeg de situatie in zuid Spanje steeds meer aandacht van het koninkrijk Castilië. Ten koste van de al 

langer bevrijde gebieden in het noorden. Veel moslims uit de heroverde gebieden werden naar het zuiden 

gedeporteerd –Andalusië was nog islamitisch– met alle problemen van dien.  

7.3 De relikwieën van Sint Jacob raken kwijt 

In de 16
e
 eeuw nam het verval nam toe door de Franse godsdienstoorlogen en de dreiging van een Britse 

invasie in Frankrijk en Spanje. Uit angst voor Engelse kaper
2
 Francis Drake, die de kerk en de graftombe 

van de Apostel wilde vernietigen, verstopte de aartsbisschop van Santiago de Compostela, don Juan de 

Sanclemente y Torquemada, in 1590 de relikwieën van Sint Jacob. Hij nam zijn geheim mee in zijn graf.  

Ze worden in 1879 teruggevonden, althans dat staat in de bul Deus Omnipotens van paus Leo XIII. 

7.4 Protestantisme 

 

De opkomst van protestantisme is een andere klap voor de pelgrimage naar Santiago de Compostela.  

Luther weerhield zijn aanhangers ervan naar toe te reizen omdat ‘Niemand weet of er Santiago, een hond of 

een dood paard begraven ligt. Laat het liggen en ga er niet naar toe’. De Augustijner kanunnik Desiderius 

Erasmus, in 1466 geboren in Rotterdam, kritiseerde de bedevaart omdat die het land van de boeren uitputte 

en geld verspilde. Maar ook vanwege dieven, vagebonden en andere gevaren voor de veiligheid van de 

pelgrims. Het is mede aan Erasmus te danken (of te wijten) dat de wereld in de 16
e
 eeuw op zijn kop zou 

staan. De katholieke kerk begon aan een zuivering binnen de eigen gelederen maar het was al te laat.  

Een scheuring binnen het christelijk geloof werd een feit. Op 31 oktober 1517 schreef Maarten Luther een 

brief aan zijn kerkelijke meerderen, met als bijlage zijn beroemde 95 stellingen. De reformatie begon.  

7.5 Andere oorzaken 

Ook andere gebeurtenissen waren schadelijk voor de bedevaart naar Santiago de Compostela. De Engelse 

King Philip probeerde de bedevaart te verstoren door het gebruik van Spaanse pelgrimskleding te verbieden. 

Opmerkelijk omdat Philip ook koning van Spanje was. Deze Habsburger is beter bekend 

als Filips II, de enige wettige zoon van Karel V, de keizer van het Heilige Roomse Rijk. 

Hij was heerser over Castilië, León en Aragón –het huidige Spanje–, plus een aantal 

gebieden buiten Spanje: Sicilië, Napels, Portugal en de Habsburgse Nederlanden.  

Vanwege zijn huwelijk met Mary I koningin van Engeland –bloody Mary, omdat ze 

verantwoordelijk was voor de dood van veel protestanten–, was Filips II tussen 1554 en 

1558, het jaar dat zijn echtgenote stierf, óók de –betwiste, Filips II sprak geen Engels– 

koning van Engeland.  

Onder de Spaanse bevolking circuleerden grappen over de pelgrims en wonderen van de 

Apostel. Zoals die van een Romein die op bedevaart was gegaan om te vragen een zoon 

te krijgen en die bij zijn terugkeer zijn vrouw vond met een tweeling. 

Bijna alle pelgrims uit het protestante noorden van Europa laten het afweten, maar die 

uit de zuidelijke katholieke landen blijven –zij het mondjesmaat– komen.  

Door een besluit van Filips II in juni 1561 was Madrid de hoofdstad van Spanje 

geworden. Santiago de Compostela was ver weg en had nauwelijks economische 

banden met de rest van het Spaanse koninkrijk. De neergang zette door. 

                                                           
2
 in de Engelse en Nederlandse geschiedenisboekjes wordt gesproken over generaal Sir Francis Drake die de Spaanse Armada heeft verslagen. 

Filips II 
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7.6 Legende of echt gebeurd? 

In de 17
e
 eeuw verliest het verhaal van de wonderbaarlijke boottocht van apostel Jacobus naar Galicië zijn 

charme. Bekende schrijvers twijfelen aan de echtheid ervan. Zoals Cervantes, die in zijn Don Quijote (Don 

Quichot) de spot drijft met de cavalerie van Santiago. Sommige religieuze ordes verzwakten de positie van 

Santiago nog meer door zich van hem af te keren. Degenen die geloofden dat de donder werd veroorzaakt 

door het galopperende witte paard van Santiago werden bespot. Reden: Jacobus de Meerdere werd ook 

Boanerges, zoon van de donder genoemd. Zie Marcus 3,17. 

7.7 Teresa van Ávila wordt –korte tijd- patroonheilige  

 

In 1627 benoemt Paus Urbanus VIII de in 1622 heilig verklaarde Santa Teresa van Ávila (1515-1582) tot 

patrones van Spanje, in plaats van Santiago. Eén jaar eerder benoemde de Cortes (hofraad) van Castilië haar 

al tot co-patroon (samen met Santiago) van Spanje. Deze beslissingen leidden tot acties van tegenstanders. 

Zoals Francisco de Quevedo die in 1628 ‘Uw zwaard voor Santiago’ schreef, gericht aan Filips IV. 

Karmeliet frater Gaspar de Santa María uit Granada zei dat als het lichaam van Sint Jacob niet in Galicië 

was begraven, hij niet te paard ten strijde kon trekken. Onder druk van tegenstanders besluiten koning Filips 

IV en paus Urbanus VIII in 1630 dat Sint Jacob de enige patroonheilige van Spanje is. En tot op de dag van 

vandaag is dat nog steeds zo. Mede daarom hebben veel Spanjaarden een naam die is afgeleid van de heilige 

Jacobus, zoals: Jacob, Jacobo, Yago, Iago, Jaime, Tiago, Santiago en Diego. In het Hebreeuws luidt de 

originele naam: Ya'akov, houder van de hiel, hetgeen ‘iemand die vervangt’ of ‘(op)volger’ betekent. 

7.8 De Verlichting 

In de 18
e
 en 19

e
 eeuw markeren de Verlichting en de Franse revolutie de komst van liberale regimes en van 

landbouwhervormingen. De onteigening van kerkelijke bezittingen verminderde de inkomsten die nodig zijn 

om pelgrims te voeden en om hen onderdak te bieden.  

Ook de vooruitgang van de wetenschap leidde tot fundamentele kritiek op de belastingvoordelen en tradities 

betreffende de figuur Santiago. Dit alles leidde ertoe dat er op 25 juli 1867, op de jaarlijkse feestdag van Sint 

Jacob, slechts een paar dozijn pelgrims in de kathedraal van Santiago de Compostela aanwezig waren.  

   8. De katholieke kerk neemt maatregelen 

Om het verval van de bedevaart in te dammen neemt 

de katholieke kerk op verschillende momenten 

‘passende’ maatregelen, zoals het verhogen van de 

frequentie van Heilige Jaren. Van oorspronkelijk 

eens in de 100 jaar via eens in de 50 jaar naar eens in 

de 25 jaar. Voor Santiago de Compostela is een 

besluit van paus Martinus V in 1428 erg belangrijk.  

Het hield in dat het bedevaartsoord een Heilig Jaar
3
 

mag organiseren als de feestdag van haar heilige op 

een zondag valt. Een uitzondering want voor Rome, 

de belangrijkste Heilige Stad, geldt normaliter de termijn van eens per 25 jaar. Ook nu nog wordt in 

Santiago de Compostela het Año Jubilar georganiseerd. Recentelijk in 2010. Er was een extra Heilig Jaar in 

2016. Het volgende reguliere Heilig Jaar is 2021. Ze waren een belangrijk instrument om bedevaartgangers 

te lokken. Maar het instrument is nog steeds bijzonder doeltreffend. Deze maatregelen hielpen maar beperkt. 

De afkeer tegen de handel in aflaten groeide. Ook sommige Franciscaanse predikers veroordeelden 

bedevaarten vanwege de vele gelegenheden om zonden te begaan. De terugkeer naar religieuze principes, 

kenmerk van de nieuwe spiritualiteit, stelde dat ‘veel pelgrimeren zelden leidt tot een heiliger leven’.

                                                           
3
 In 1122 (1126) besloot paus Calixtus II dat Santiago de Compostela een bijzonder bedevaartsoord is dat een Heilig Jaar mocht vieren als ook in 

Rome een Heilig Jaar werd gevierd. Het bisdom van Santiago de Compostela stelt echter dat paus Calixtus II  in 1122 ook al bepaalde dat in 

jaren waarin 25 juli op een zondag valt een Heilig Jaar gevierd mag worden, in 1179 bevestigd in de bul ‘Regis Aeterni’ van paus Alexander III. 

Andere bronnen koppelen deze bijzondere status van Santiago de Compostela aan een besluit van paus Alexander VI in 1492 bij gelegenheid 

van het einde van de reconquista met de val van Granada, hulde aan Santiago matamoros. 
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   9. Hernieuwde belangstelling voor de camino’s 

Eind 19
e
 eeuw was de bedevaart naar Santiago de Compostela op sterven na dood. De relikwieën van Sint 

Jacob waren nog steeds kwijt en Santiago de Compostela lag in een arme uithoek van het land.  

Maar net als in andere delen van Spanje zoals Baskenland en Catalonië begint het nationalisme op te spelen.  

In de 20
e
 eeuw worden opnieuw bedevaarten georganiseerd onder verantwoordelijkheid van verschillende 

bisdommen. Maar de eerste Spaanse Republiek en de Spaanse burgeroorlog frustreren de Galicische 

wensen. Vazquez de Parga, een van de grootste Jacobusgeleerden, José María Lacarra en Juan Uria stellen 

dat de bedevaarten in de jaren ‘40 van de 20
e
 eeuw zijn teruggelopen tot het ‘formaat van een briefkaart’.  

Echter, door de ontwikkeling van vier GR-wandelroutes, vormgegeven naar de middeleeuwse Franse 

pelgrimsroutes, krijgt  begin jaren ‘70 van de vorige eeuw de belangstelling voor de bedevaart in Frankrijk 

een nieuwe impuls. De échte revival van de camino begint pas in de jaren ’90. Mogelijk is de plaatsing van 

de camino op de wereldergoedlijst van de Unesco in 1993 van doorslaggevend belang geweest. Maar 

daaraan voorafgaand zijn ook andere oorzaken aan te wijzen die bijdroegen een revival van de bedevaart. 

9.1 De verloren relikwieën worden teruggevonden 

Miguel Payá y Rico, bisschop van de kathedraal in Santiago de Compostela geeft opdracht tot restauratie-

werkzaamheden aan de kerk. Op 28 januari 1879 wordt achter het hoofdaltaar een urn met menselijke resten 

gevonden. Op 8 juni 1884 verklaart paus Leo XIII in zijn bul ‘Deus Omnipotens’ dat de sinds 1590 zoek 

geraakte relikwieën van Santiago gevonden zijn. Hij excommuniceert iedereen die iets anders zegt. 

Inmiddels denkt de katholieke kerk hier anders over. Het Vaticaan spreekt niet meer over de graftombe van 

Sint Jacob maar over een memorial, gewijd aan deze heilige. 

9.2 Nationale feestdag op 25 juli, naamdag van Santiago 

In 1919 roept de nationalistische organisatie Irmandades da Fala 25 juli (25 de Xullo), de naamdag van 

Santiago, uit tot nationale feestdag van Galicië. Gedurende de Franco-dictatuur (1939-1977) was deze 

feestdag verboden. Maar nadat Franco in 1977 van het toneel was verdwenen werd de feestdag midden jaren 

’80 van de vorige eeuw geleidelijk aan in ere hersteld. Het hernieuwde nationalisme in Galicië en de 

verering van Santiago leidde er ook toe dat in 1981 Santiago de Compostela hoofdstad werd van de 

autonome regio Galicië. Ten koste van A Coruña (La Coruña) een andere grote stad in Galicië. 

Nu is 25 juli in Galicië een uitbundig gevierde nationale feestdag, de Día Nacional de Galicia, in het 

bijzonder in de hoofdstad Santiago de Compostela. De festiviteiten beginnen al in de aanloop ernaar toe en 

duren in totaal 15 dagen. Tijdens de hoogmis op 25 juli in de kathedraal van Santiago de Compostela wordt 

door een vertegenwoordiger van het Spaanse koningshuis eer gebracht aan Sint Jacob. Omdat Santiago ook 

in tal van andere Spaanse kerken, dorpen en steden patroonheilige is, wordt 25 juli ook breed over geheel 

Spanje gevierd. Hij is bovendien patroon van heel Spanje en beschermheilige van de cavalerie van het 

Spaanse leger.  

9.3 Oprichting van genootschappen van Sint Jacob 

Enkele priesters en geleerden ondernemen na de tweede wereldoorlog actie om bedevaart te doen herleven. 

Ze richten caminogenootschappen op met als slogan ‘Word vriend van de camino’. In 1950 wordt in Parijs, 

ter gelegenheid van de duizendste verjaardag van de bedevaart van bisschop Godescalc van le Puy(-en-

Velay), de Société des Amis de Saint-Jacques de Compostelle opgericht. Met als doel studie naar en 

voortzetting van de pelgrimstocht naar Santiago. In 1962 wordt in Estella het eerste Spaans/Baskische 

Caminogenootschap opgericht: Los Amigos del Camino de Santiago de Estella / Lizarrako Done Jakue 

Bidearen Lagunak. Met als doel kennis over de pelgrimsroute te verspreiden en erkenning te krijgen als 

Europees fenomeen van cultureel toerisme. In 1965 nemen het Centro de Estudios Jacobeos en la Société 

Parisienne samen met enkele geleerden deel aan het eerste internationale congres van Jacobus Studies.  

Maar rond 1970 ontstaat een nieuwe crisis. Er worden andere evenementen georganiseerd, mensen hebben 

andere idealen en de publiciteit rond de camino neemt zowel in Spanje als in Frankrijk sterk af.  

NB: Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is opgericht op 25 juli 1986, naamdag van Sint Jacob.  
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9.4 Elías Valiña Sampredo 

Maar gelukkig is er de pastoor van O’Cebreiro, don Elías Valiña Sampredo (* 2-2-1929, † 11-12-1989).  

Hij studeert in 1965 af aan de universiteit van Salamanca met een proefschrift over de pelgrimsroute.  

In 1984 begint hij de pelgrimsroute met gele pijlen te markeren. Politieagenten in de Pyreneeën die hem 

spreken vertellen dat hij –naar zijn zeggen– een invasie aan het voorbereiden was. Hij zal de huidige invasie 

van pelgrims echter niet meemaken. In 1989 overlijdt hij maar hij laat een groep trouwe medewerkers na.  

In 1986 werken ongeveer twintig vrienden in verenigingen. De Camino Francés wordt opnieuw gemarkeerd 

en op internationale beurzen en tentoonstellingen gepresenteerd. Zoals in 1985 op de Europalia in Gent en in 

1987 op het eerste internationale congres van de Asociaciones Jacobeas in Jaca.  

9.5 Pauselijke bezoeken aan Santiago de Compostela 

Paus Johannes-Paulus II maakt tussen 31 oktober en 9 november 1982 een apostolische reis door Spanje ter 

gelegenheid van de 400
e
 sterfdag van de heilige Teresa van Ávila. Op 9 november 1982 gaat hij voor in de 

‘mis voor de bevolking van Europa’ in de kathedraal van Santiago de Compostela.  

Tussen 19 en 21 augustus 1989 tijdens zijn pastoraal bezoek ter gelegenheid van de 4
e
 Wereld Jongerendag 

bezoekt paus Johannes-Paulus II o.a. Oviedo en Covadonga. Op 20 augustus houdt hij een toespraak in 

Santiago de Compostela ‘Wees niet bang om heilig te zijn!’ 

Deze reizen worden als pelgrimsreis gebracht en zullen velen geïnspireerd hebben het voorbeeld van de paus 

te volgen. 

9.6 Erkenning van de Camino als Europees en werelderfgoed 

De Spaanse regering volgt de Franse overheid met een verzoek de camino tot cultureel Europees erfgoed te 

verklaren en te erkennen dat de camino heeft bijgedragen aan de eenwording van Europa.  

In 1987 wordt de camino door de Raad van Europa tot eerste culturele route van Europa uitgeroepen. 

De Unesco volgt in 1993 met de plaatsing van de Spaanse camino’s op de Werelderfgoedlijst. De publiciteit 

die met deze erkenningen gepaard gaat stimuleren pelgrims een van de camino’s te lopen.  

De Camino Francés wordt het populairst omdat deze route wat gemakkelijker is dan de andere routes.  

Bovendien investeren de regionale overheden in noord Spanje (uiteraard Galicië, maar bijv. ook Navarra 

doet mee) in het herstel van de verwaarloosde wandelpaden. In dit kader wordt o.a. de ‘weg met de bomen’ 

aangelegd. Onderdeel van de Camino Francés tussen Sahagún en Mansilla de las Mulas. Naast de asfaltweg 

wordt een grindpad aangelegd met een lange rij platanen die de pelgrim moet beschermen tegen de soms 

verzengende zon. Ook worden gemeentelijke pelgrimsherbergen gesticht. Lokale ondernemers volgen met 

particuliere pelgrimsherbergen,  eenvoudige hostals, winkels en restaurantjes.  

9.7 De compostela 

Al in de Middeleeuwen hadden pelgrims die naar hun land terugkeerden behoefte aan een bewijs dan men 

de pelgrimstocht had afgelegd. Uiteraard gold dat voor degenen die de tocht als strafexpeditie hadden 

moeten maken. Maar ook om de gewilde aflaten te verkrijgen was bewijs nodig. Het tonen van de sint 

Jacobsschelp die gevonden werden aan de west Spaanse Atlantische kust was niet voldoende. Die schelpen 

waren immers ook elders te koop. In de 13
e
 eeuw werden daarom ‘cartas probatorias’ uitgegeven. Deze 

documenten zijn de voorloper van de huidige compostela.  

De hernieuwde aandacht voor de pelgrimage deed het bisdom van Santiago de Compostela in 1970 besluiten 

een oorkonde uit te geven aan degenen die de pelgrimstocht hadden voltooid. Ook werd hiermee een eind 

gemaakt aan de ontstane wildgroei van certificaten, uitgegeven door burgerlijke autoriteiten. Sinds 1982 

wordt de oorkonde, de compostela, alleen door het bisdom van Santiago de Compostela uitgegeven. Met de 

introductie werden ook de spelregels voor de verkrijging ervan vastgesteld. Gemotoriseerde ondersteuning 

van de pelgrim tijdens de tocht is niet toegestaan. Men moet –tenminste– de laatste honderd km te voet of 

als ruiter hebben afgelegd. Of men moet de laatste tweehonderd km fietsen. Onderweg verzamelde stempels, 

twee per dag in het laatste deel, in een geldig pelgrimspaspoort dienen als bewijs.  

In 2014 werd een nieuw ontwerp van de compostela met een iets aangepaste tekst geïntroduceerd.
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9.8 De ontwikkeling van het aantal pelgrims vanaf 1970 
 

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het aantal pelgrims over de periode 1970 tot 2016.  

Jaar Aantal  Jaar Aantal  Jaar Aantal 

1970 68  1990 4.918  AS 2010 272.330 

AS 1971 451  1991 7.274  2011 183.366 

1972 67  1992 9.764  2012 192.488 

1973 37  AS 1993* 99.436  2013 215.880 

1974 108  1994 15.863  2014 237.812 

1975 74  1995 19.821  2015 262.485 

AS 1976 243  1996 23.218  AS 2016 275.000? 

1977 31  1997 25.179  2017  

1978 13  1998 30.126  2018  

1979 231  AS 1999 154.613  2019  

1980 209  2000 55.004  2020  

1981 299  2001 61.418  AS 2021  

AS 1982 1.868  2002 68.952  2022  

1983 146  2003 74.614  2023  

1984 423  AS 2004 179.944  2024  

1985 690  2005 93.924  2025  

1986 1.801  2006 100.377  2026  

1987 2.905  2007 114.026  2027  

1988 3.501  2008 125.141  2028  

1989 5.760  2009 145.877  2029  
      Aantal pelgrims per jaar vanaf 1970. Bron: Pelgrimsbureau in Santiago; (AS = Ano Santo, Heilig Jaar) 

Het aantal pelgrims stijgt van 68 pelgrims in 1970 tot 99.436 in het Heilige Jaar 1993. Het jaar* waarin de 

Xunta de Galicia (regering van Galicië) de camino gaat ondersteunen met de opening van albergues en het 

verharden van paden. De camino wordt tot ‘patrimonium van de mensheid’ verklaard.  

In 1994 komen 15.863 pelgrims aan en neemt mond-tot-mond reclame toe. Er verschijnen boeken, artikelen 

en verhalen. De mobiliteit van jongeren en de toename van het aantal vitale gepensioneerden leiden tot een 

verdere groei van het aantal compostela’s dat in Santiago de Compostela wordt uitgereikt.  

9.9 Het aantal pelgrims explodeert 

Na het Heilig Jaar 1999 begint de belangstelling zeer sterk te groeien. In 15 jaar stijgt het aantal pelgrims 

van ruim 50.000 naar ruim 250.000. In 2016 begint het erop te lijken dat de enorme stijging van het aantal 

pelgrims wat afvlakt. Dat lijkt me een prima ontwikkeling. Sinds 2000 is er ook een toename van het aantal 

lieden dat handig gebruik maken van het geld dat pelgrims meebrengen. Als het verschijnsel ‘schelmen-

streken’ in de Middeleeuwen van toepassing was dan is het dat momenteel ook
4
.  

Naast de commerciële uitbaters van albergues doen gemeentelijke herbergiers en vrijwillige hospitaleros van 
over de hele wereld hun best om iedere pelgrim te helpen. Velen waarderen hen voor hun werk maar er zijn 

ook turigrinos
5
 die op deze vrijwilligers neerkijken. Deze turigrinos maken gebruik van de voorzieningen 

langs de Camino Francés om goedkoop op vakantie te gaan. Ze laten hun rommel achter en profiteren van 

het feit dat ze nergens op aangesproken kunnen worden; ze zijn vandaag hier en morgen elders.  

En inderdaad, het is ook mijn waarneming dat op de laatste 100 à 200 kilometer het aantal caminotoeristen 

sterk toeneemt. Sommigen maken er zeker een potje van. Het leidt regelmatig tot ergernis bij de ‘echte’ 

pelgrims. Het komt ook voor dat pelgrims in een albergue een slaapplek eisen. Of grote stukken per bus 

afleggen. Laten we hopen dat –wat ik zag– uitzonderingen waren.   

                                                           
4
 Mijn Italiaanse brontekst stelt het wat overdreven voor maar van commercieel gebruik -commerciële uitbuiting zo u wilt- van het grote aantal 

pelgrims is zeker sprake. 
5
 Turigrino is een samentrekking van de woorden turist en peregrino -toerist en pelgrim-, vergelijkbaar met bicigrino, de fietsende pelgrim. 
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Het geringe aantal, vaak Spartaanse, albergues rond 1970 is toegenomen tot meer dan 200 meestal goed 

geoutilleerde albergues, alleen al op de Camino Francés in 2014. De helft van de pelgrims zijn mensen 

jonger dan dertig jaar. Vaak stedelingen die gestudeerd hebben. Gevolgd door gepensioneerden die het hele 

jaar door komen. Maar ook mensen die ontslagen zijn of hersteld van een ernstige ziekte en kunstenaars. 

Een uitermate gemêleerd deels internationaal (50%) gezelschap. Ongeveer 10% van alle pelgrims reist per 

fiets. Het aantal georganiseerd reizende groepen met een all-inclusive pakket neemt sterk toe.  

De massale pelgrimage op de Camino Francés (172.000 pelgrims in 2015) beïnvloedt ook de andere routes. 

De Camino Portugués (43.000 pelgrims in 2015) is de tweede route geworden gerekend naar aantallen 

pelgrims. De Camino del Norte probeert problemen op te lossen met de locale bewegwijzering. De Camino 

Primitivo is kort en zwaar en wordt vooral in augustus gelopen. De Via de la Plata is een lange en vrij 

eenzame route vanuit Sevilla. 

9.10 Niet iedereen is een echte pelgrim 

Deze ontwikkeling leidt tot de vraag of iedereen die naar Santiago de Compostela gaat een echte pelgrim is. 

Een groeiend aantal reizigers is een gewone ‘caminante’ (wandelaar) of ‘ciclista’ (fietser) in plaats van 

‘peregrino’ (wandelende pelgrim) of ‘bicigrino’ (fietsende pelgrim). Het pelgrimsbureau heeft op basis van 

wetenschappelijk onderzoek naar de motieven van pelgrims (el Libro Xacobeo, febr. 2014) gereageerd door 

de compostela, het gratis uitgegeven document dat bewijst dat de tocht naar Santiago de Compostela  

conform de regels is gemaakt, voor te behouden aan echte pelgrims. Aan degenen die primair uit religieuze 

motieven op weg gingen. Voor wie alleen om ‘culturele’ redenen op stap ging is er het ‘certificado 

alternativo’, ook gratis. Daarnaast is er het ‘certificado de distancia’. Dit speciale document kan als extra 

getuigschrift worden aangeschaft. Het kost (in 2016) drie euro. De uitvoering is wat luxer en het bevat (door 

de pelgrim aan te leveren) gegevens zoals datum en plaats van vertrek en de gelopen/gefietste route. 

9.11 Wat maakt de Camino zo bijzonder? 

De Camino Francés verschilt fysiek niet erg van andere langeafstandroutes, maar de sfeer is er wel totaal 

anders. Dat betreft vooral de gesprekken met de andere pelgrims, het met elkaar delen van ervaringen, de 

ontvangst in albergues, de lange uren in eenzaamheid met koude, wind en regen of in de brandende zon, de 

ontmoetingen met mensen die langs de route wonen en het bezoek aan kerken en oude kloosters langs de 

route. Deze sfeerimpressie geldt met name voor wandelaars. Fietsers hebben –meestal– wat minder 

ontmoetingen onderweg. En soms is fietsen een stuk gemakkelijker dan lopen. Maar desondanks, de camino 

geeft alle pelgrims heel bijzondere ervaringen, een echte caminobeleving. Mits men daarvoor openstaat.  

Aan de wielrenner die uitsluitend in hotels overnacht en enkel kijkt naar kilometers, hoogtemeters en 

wattage gaat veel van de caminobeleving voorbij.  

Deze caminobeleving geeft sommige pelgrims een andere kijk op de wereld. Het is geen terugkeer naar de 

Middeleeuwen noch een manier om een nieuwe Tempelier te worden. Maar het is een kans om dingen te 

herontdekken die we in ons normale leven niet meer (bewust) waarderen: 

 De stilte, het luisteren naar de geluiden van de natuur. Zelfs als er in gezelschap wordt gelopen er 

zijn momenten van stilte. 

 De rust zonder haast, zonder de stress om als eerste aan te komen in een etappeplaats of op de 

eindstreep in Santiago de Compostela. Als u de tijd hebt is het verstandiger om rustig aan te doen en 

te genieten van de wandeling of fietstocht en van de landschappen die u doorkruist. 

 De besef der dingen, hetgeen een houding van respect inhoudt voor alles dat u omringt: mensen, 

natuur en kunst. 

De motieven die vandaag gelden om de camino te lopen zijn niet hetzelfde als die in de Middeleeuwen.  

Maar ook nu zijn er veel redenen de camino te volgen. Net zoveel als er mensen zijn die het doen.  

 

De camino staat open voor iedereen. Het is zoals in een gedicht uit de 13
e
 eeuw staat:  

‘De camino is er niet alleen voor katholieken maar ook voor heidenen.’  
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   10. Verantwoording. 

 

Voor deze tekst heb ik een groot aantal digitale bronnen gebruikt. Bronnen die me ‘best wel’ betrouwbaar 

leken. Behalve een reeks internationale wikipedia-sites zijn mijn belangrijkste bronnen: 

1. De Italiaanse publicaties: http://www.camminando.eu/wordpress/breve-storia-del-pellegrinaggio-

jacopeo/ en http://www.camminando.eu/wordpress/storia-della-citta-di-santiago-de-compostela/ 

2. Een tekst op http://www.via-compostela.com/fr/histoire-du-pelerinage-saint-jacques-compostelle. 

3. De Nederlandstalige sites:  

- http://www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/bedevaarten/bedevaartaflaten.html.  

- http://prentencatechismus.org/about/aflaten-dat-is-toch-afgeschaft/ 

- http://www.kennislink.nl/publicaties/oorlog-is-mooi-voor-wie-hem-niet-kent. 

4. De Spaanse sites: 

- http://www.arteguias.com/camino-santiago-historia.htm 

- http://caminodesantiagodcr.wordpress.com/2012/04/05/el-origen-de-la-tumba-del-apostol-

santiago/. 

De Italiaanse ‘pellegrinaggio-tekst’ (1) is mijn primaire tekst, mijn rode draad. Afbeeldingen komen uit 

zoveel mogelijk eigen bron maar ook van diverse internetsites. Gaandeweg, met voortschrijdend inzicht en 

op basis van vele andere sites, heb ik deze brontekst aangepast en uitgebreid. Zo gebruikte ik tekst (2) om 

witte vlekken in mijn brontekst te vullen. De sites (3) bevatten informatie over het katholieke fenomeen 

‘aflaat’. Mijn tekst over het verschijnsel Heilig Jaar is een samenvoeging van diverse sites.  

Geschiedkundige publicaties over het begin van de reconquista, het ontstaan van de bedevaart naar Santiago 

de Compostela, maar ook over andere onderwerpen zijn lang niet alle eenduidig. Bijvoorbeeld, van de 

legende van de wonderbaarlijke terugkeer van Sint Jacob naar Spanje en van hoe en waar het graf van Sint 

Jacob is gevonden bestaan diverse varianten. Ook wordt beweerd dat Sint Jacob nooit in Spanje geweest.  

Kortom, op het internet is een grote diversiteit aan teksten gerelateerd aan de camino te vinden. Er zijn dus 

sites te vinden die een verhaal vertellen dat nogal afwijkt van wat ik hierboven heb geschreven. 

Ik combineerde verschillende bronnen, maakte keuzes, nam sommige varianten op in mijn tekst en voegde 

een inleiding toe die de figuur Santiago plaatst in de context van de reconquista. Veel jaartallen, namen en 

(vermeende) feiten zijn gecheckt op andere sites. Ook dat leidde tot aanpassing van de primaire tekst of tot 

het met maken van keuzes. Het kan dus zijn dat u ‘fouten’ ontdekt. Ter illustratie: aan het onderwerp ‘de 

Slag bij Clavijo, realiteit of mythe’ werd in 2012 in Madrid nog een conferentie gewijd.  

Dit alles is zeker geen waterdichte garantie voor de betrouwbaarheid van bovenstaande tekst.  

Deze tekst wordt niet gedomineerd door de katholieke visie op de geschiedenis van de bedevaart. Ik koos 

ervoor ook andere bronnen mee te nemen zodat bijv. misstanden en de interacties tussen staatkundige en 

kerkelijke overheden worden belicht. Aan u de keuze er al dan niet in mee te gaan. 

Mijn persoonlijke conclusie is dat voor het ontstaan van de bedevaart de beslissingen van zowel bisschop 

Teodomiro als van koning Alfonso II cruciaal zijn geweest. Met name de beslissing om de figuur Santiago 

matamoros te creëren, een te vereren christelijke held, lichtend voorbeeld in de herovering van Spanje op de 

moren. In de meer religieus getinte teksten over de camino komt dit punt niet of nauwelijks aan de orde.  

Het botst wat met de figuur Santiago als een heilige martelaar. Maar mij lijkt het goed mogelijk dat het, in 

het belang van de reconquista, zo is gegaan. Op de camino, maar ook elders in Spanje, ziet u afbeeldingen 

van of verwijzingen naar Santiago in zijn rol als Santiago matamoros. Ook speelt de economische impact 

van bedevaarten. Kerk en Staat vonden (en vinden) elkaar in gemeenschappelijke belangen.  

 

Het voortbestaan van de camino heeft aan een zijden draadje gehangen. Mede door 

toedoen van don Elías Valiña Sampredo is dat voorkomen. Als eerbetoon aan hem zijn 

enkele gedenkstenen en een borstbeeld rechts naast het kerkje van O’Cebreiro geplaatst. 

Hij ligt links vooraan in deze kerk begraven. Breng hem een pelgrimsgroet.  

 

Mat Knaapen, 1 oktober 2016. 

e-mailadres: sanxacobeo@hotmail.nl. 

Don Elías Valiña Sampedro 
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