
93   Herfsttij – over voltooiing en een nieuw begin 
 

‘Vele wegen leiden naar Rome.’  Dat komt omdat de Romeinen, pioniers in de wegen-

bouw, veel wegen van en naar Rome aanlegden. Zo konden ze met hun legioenen alle 

uithoeken van het rijk bereiken. De Via Appia en de Via del Corso zijn  daarvan be-

roemde voorbeelden.  

Al eeuwen lang trekken pelgrims over die wegen naar Rome. Goethe deed het en 

beschreef hoe hij vanaf de Pincio, een van de zeven heuvels waarop de stad is ge-

bouwd, Rome aanschouwde. De dichter Bertus Aafjes deed het hem bijna anderhalve 

eeuw later na. Aafjes barstte in tranen uit toen hij de huizen en kerken van Rome 

eindelijk aan zijn voeten zag liggen: 

'Door gouden hemelen omgeven,  

zingt hel een engel op mijn pad:  

Dit is geluk. Ginds wil ik leven. 

Daar ligt mijn tweede vaderstad.' 

Het zijn regels uit zijn epische gedicht 'Een voetreis naar Rome' uit 1946. Alle roman-

tische beelden die met de eeuwige stad samenhangen, komen aan de orde, de grote 

Rome-thema's – liefde en de dood – leiden tot  een groot visioen: 'Aanschouw het 

beeld uwer vergankelijkheid'.  

Nog steeds wandelen elk jaar duizenden pelgrims minimaal 150 kilometer naar Rome. 

Meer dan vijfmiljoen mensen komen jaarlijks echter per vliegtuig en trein. Ook onder 

hen zullen velen zijn die hun bezoek aan Rome als een pelgrimage beschouwen, maar 

nog veel meer  bezoekers zullen als toeschouwer, als toerist rondlopen in een stad die 

vol is met religie, cultuur én het lawaai van een oneindige stroom auto’s en bussen.  
 

Hoe anders is dat met de Spaanse pelgrimsstad Santiago de Compostella. De Camino 

de Santiago kent weliswaar vertrekpunten in een aantal  Europese landen, maar een-

maal in Spanje moet nog zo’n 780 kilometer gelopen (en tegenwoordig ook: gefietst) 

worden. Het is een eeuwenoude traditie: in de Middeleeuwen ondernam een op de 

tien Europeanen de lange tocht. Dat verleidde Goethe ertoe om te schrijven dat ‘Eu-

ropa als idee geboren is aan de pelgrimsroute naar Santiago’. Zó oud is Europa. 
 

Dat gevoel van eenheid en verbondenheid overmeesterde ons toen wij nog maar en-

kele weken geleden in Santiago de Compostella verbleven en dat gevoel hebben we 

nog steeds. Wie geen toeschouwer blijft maar zich mengt tussen de pellegrino’s er-

vaart Santiago vooral als een blijde stad.  

In het grote wandelgebied – autoverkeer wordt 

op afstand gehouden – leiden vele steegjes uit-

eindelijk naar het Praza do Obradoiro, één van 

de (volgens de Capitool reisgids) mooiste plei-

nen van de wereld. In elk geval – zo ervoeren 

wij – een plein van vreugde. Daar zie je pel-

grims uitgeteld languit op de grond liggen, daar 

ontmoeten ze elkaar, daar wisselen ze hun ver-

halen uit. Daar geldt Finis Coronat Opus, nuch-

ter vertaald: ‘Het einde bekroont het werk’.  
 

Waarom lopen de pelgrims deze tocht? Een pelgrimstocht is een weg naar een doel. 

Mensen lopen de route om tot rust te komen, zichzelf te hervinden – mogelijk na een 

smartelijk verlies, na een scheiding, na ontslag – maar  ook om ‘gewoon’ een sportieve 

prestatie te leveren; er zijn talloze aanleidingen. Maar altijd is er het doel, de voltooiing, 

de bekroning. Daarom is het plein gevuld met blijde mensen, wordt er muziek gemaakt, 

raak je op een terras – als je dat wilt – zomaar in gesprek met mensen uit alle wind-

streken, daarom zie je hoe twee Japanners elkaar in de armen vallen  en zijn ze je 

dankbaar als je dat moment voor hen vastlegt in een foto. Ja, wat een blijde stad! 

 



’s Zondags besluiten we naar de Pelgrimsmis te gaan in de prachtige kathedraal die 

gewijd is aan de apostel Jacobus. Als we het bij de klokkentoren gelegen Praza da 

Quintana betreden, zien we een rij van wel 200 meter staan. 

De kerk is afgeladen vol, oud en jong, het is een feest van 

mensen uit vele landen.  Uiteindelijk rest ons nog een staan-

plaats. Een non vertelt iets over de liturgie en dan begint ze 

te zingen: Laudate Dominum. Het raakt ons in onze vezels, 

luister en kijk hier maar even met ons mee. 

Na een uur is er hét moment. De Botafumeiro, een in 1851 

gemaakt, 53 kilo zwaar wierookvat wordt gevuld met wie-

rook. Acht geestelijken trekken het vat tot bovenin de kerk 

en dan vult het vat met machtige zwaaien de kerk met de 

geur van wierook. Wat een indrukwekkende ervaring. Of is 

het een toeristische santekraam? Wie hierover met ironie of 

sarcasme wil oordelen, doet het maar. Direct daarna volgt 

de slotbegroeting. We schudden talloze handen, een jonge 

man en vrouw naast ons blijken landgenoten te zijn, anderen 

prevelen onverstaanbare woorden, een golf van vreugde en 

ontroering gaat door de kerk.  
 

Nu ik dit schrijf, veertien dagen later, is er nog steeds dat bijzondere, dat blijde gevoel 

als we aan Santiago de Compostella denken, er samen over praten, naar de zingende 

non luisteren, ons dagboek lezen, de foto’s bekijken. Santiago is vervuld met mensen 

die een reis hebben voltooid, mogelijk hebben aanvaard wat hen in hun leven trof en 

daardoor opnieuw kunnen beginnen. Want alleen wie wat is geweest als voltooid kan 

aanvaarden, kan vreugdevol de toekomst tegemoet treden. Dát is wat die pelgrims in 

Santiago de Compostella ons opnieuw deden beseffen. 
 

Het is nu herfsttij en niet weinigen ervaren deze tijd als een geleidelijke neergang die 

het definitieve eind van de zomer inluidt. Ze worden daar mistroostig van, ze ervaren 

vooral vergankelijkheid. Maar in de voltooiing ervaar ik de blijdschap over het nieuwe 

begin – in de vergankelijkheid van het herfsttij gloort de nieuwe zomer.  

 

DE BOOM                          
 

Blaad ‘ren vallen van de boom 

Nacht stormt wakker 

Dag wordt droom 

Leven zonder zomergroen 

Lijkt hem even niets te doen 

Zijn blaad'ren vallen als een zucht 

Maar hij strekt zijn armen naar de lucht 

In zijn hoop op straks weer bloeien 

Want de zomer komt terug... 

 
 

Het gedicht De Boom is van Lisselore Gerritsen en gaat nu al veertig jaar met ons mee, met onze kinderen, 

met veel geliefden van ons. Die boom geeft ons houvast. De fotocollage werd gemaakt door mijn schoonzus 

Bep van Mulligen.  Zomaar een prachtige herfst in haar stadstuin. 

Muziek 16.  
1. Liselore Gerritsen componeerde een heerlijke melodie op haar gedicht. Louis van Dijk 

– hij leeft nu in zijn herfsttij – en het Residentieorkest o.l.v. de al op 46-jarige leeftijd over-

leden dirigent Rogier van Otterloo spelen daarover een Fantasie. Klik hier 
2. Luister hier vooral ook naar de rustgevende muziek van de Fransman Jean Philippe 

Rameau (1683-1764), dé grondlegger van de harmonieleer. Inderdaad, wat een harmonie 

in deel 9 van Les Boreades Suite. Het begin en die laatste 25 seconden… Laat ze over je heen glijden:Vrede. 

Reageren? klik hier                                     ◄◄ 

https://www.roelsteenbergen.nl/files/2018%20SANTIAGO%20DE%20COMPOSTELLA%201.mp4
https://www.roelsteenbergen.nl/files/DE%20BOOM%20Charisma_Louis_van_Dijk.mp3
https://www.roelsteenbergen.nl/files/09-Les%20Boreades%20Suite.mp3
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