Samenstelling

Basisontwerp en vormgeving: Ingeborg Claessens

De tentoonstelling Haarlemse pelgrims naar Santiago en Jeruzalem is samengesteld door
Wim Cerutti en Karin Snoep en is mede mogelijk gemaakt door het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en CopyNet
Print en Sign, Cronjéstraat Haarlem.
De Haarlemse historicus en publicist Wim Cerutti schreef onder meer
het recent verschenen Liefdewerk tot in Eeuwigheid. Geschiedenis van
het Sint Jacobs Godshuis in Haarlem 1437-2015 (november 2015) en
Haarlemse Jeruzalemvaarders (2010). Karin Snoep is auteur van
Pelgrimeren, een inspiratieboek (2010), initiator van diverse projecten
rondom pelgrimeren en bewoonster van het tegenwoordige
Rosenstock-Huessy Huis.
In de periode van de tentoonstelling organiseren Cerutti en Snoep op inschrijving
rondleidingen in het Rosenstock-Huessy Huis.
Kijk op www.museumhaarlem.nl voor meer informatie.
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De tentoonstelling geeft een beeld van de (Haarlemse) pelgrims en de (voor)geschiedenis van het Sint Jacobs Godshuis van ca. 1400 tot 2015. Al eeuwenlang zijn er pelgrims
tochten vanuit Haarlem naar Santiago de Compostela en Jeruzalem. De teruggekeerde
pelgrims hadden veel aanzien, zij behoorden immers tot de weinigen die een stuk van de
wereld hadden gezien en iets bijzonders hadden gedaan.

Haarlemse Jeruzalemvaarders
Vanaf het begin van de 4de eeuw tot ca. 1600 is Jeruzalem een belangrijke bestemming
geweest voor pelgrims uit Europa, waaronder de Noordelijke Nederlanden. Na 1600 nam
onder invloed van de reformatie de belangstelling voor pelgrimage sterk af. Protestanten
hebben immers weinig op met pelgrimstochten en bedevaarten naar heilige plaatsen.

Santiago de Compostela
Van zo’n zeventig Haarlemse Jeruzalemvaarders uit de
periode 1485-1685 zijn de namen bekend. Terug in
Haarlem richtten pelgrims de Broederschap van
Jeruzalemvaarders en het Jacobsgilde op. Beide
gilden stichtten een kapel en altaar in de Bavokerk, namen deel aan processies en kwamen jaarlijks bijeen voor een gildemaaltijd. Het gilde van
de Jeruzalemvaarders is met de reformatie rond
1600 verdwenen. Het Jacobsgilde van de Santiago-pelgrims bestaat nog steeds. Dit gilde stichtte
in 1437 een gasthuis in de Hagestraat in de BurgWeesmeisjes in het Jacobs Godshuis, 1927
wal, dat in 1599 een stedelijk logement werd. In
1715 werd het gebouw aan de katholieken teruggegeven om er een Wees- en Armenhuis te vestigen. Vanaf dat moment droeg het de naam Sint Jacobs Godshuis.
Dit Godshuis sloot pas in 1966 zijn deuren.
Ook daarna zette het college van regenten van het
Jacobs Godshuis het liefdewerk voort dat in de middeleeuwen begonnen was. Tegenwoordig is het Jacobs
Godshuis een belangrijke charitatieve instelling die
sociale projecten ontwikkelt.
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Tegenwoordig heeft het pelgrimeren een hernieuwde aantrekkingskracht gekregen. Vooral
de pelgrimage naar Spanje is uiterst populair. Sinds 2010 komen gemiddeld per jaar maar
liefst 220.000 pelgrims in Santiago de Compostela aan, van wie 90% te voet en 10% per
fiets. Ze komen met name uit Spanje, maar ook veel Duitsers, Fransen en Portugezen ondernemen deze tocht. Het aantal Nederlanders
komt op ca. 3%. Het voormalige Sint Jacobs Godshuis, nu Rosenstock-Huessy Huis, in de Hagestraat
in Haarlem is historisch gezien een belangrijke
pleisterplek voor pelgrims naar Santiago. Momenteel is het een van de officiële stempelpunten van
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Hier
melden zich een kleine tweehonderd pelgrims per
jaar.

Pelgrimeren wereldwijd
Pelgrimstochten zijn bijna zo oud als de mensheid.
Al eeuwenlang gaan pelgrims vanuit diverse geloven en levensovertuigingen op pad. Egyptenaren
trokken naar het heiligdom van Osiris in de stad Abydos en Grieken naar Epidauros.
Hindoes gaan nog altijd naar de Ganges of Benares, moslims naar Mekka, joden naar Jeruzalem en christenen naar Rome en Santiago de Compostela.
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