Nivelles op de weg van
«Saint-Jacques-de-Compostelle»

Informatie
Bezoek aan de Collegiale:14 uur, w.e. en feestdagen 14 uur en 15 u.30
Geleide bezoek met groep: alle dagen met reservatie van 9 uur tot 17 uur.
Bezoek met groep voor scholieren: op afspraak.
Bezoeken met een bepaalde thema voor de stad kan men organiseren op
aanvraag.
Het jakops kwartier,het park de la Dodaine,art deco-jugenstil,van fontein
tot fontein.
Deze bezoeken kunnen samengevoegd worden met verschillende forfaits
voor een dag.
Forfaits van een halve dag of een volle dag, bezoek Collegiale en de Stad
of een andere oord,op afspraak.
DIENST VOOR TOERISME VAN NIVELLES asbl
Rue de Saintes, 48
B-1400 NIVELLES
Tél. : 0032(0)67 21 54 13 - 0032(0)67 84 08 64
Fax : 0032(0)67 21 57 13

Courriel : info@tourisme-nivelles.be
Site Internet : www.tourisme-nivelles.be

Volgens de traditie was het rond het jaar 813 dat
een kluizenaar, Pelagius genaamd, in zijn droom
door een ster geleid werd en zo in een veld (campus
stellae) ergens in Galice in het Noord-Westen van
Spanje, het graf (compostus) van Saint-Jacques,
een apostel van Christus, zou hebben ontdekt.
Sindsdien trekken heel wat pelgrims uit gans Europa
naar dit oord via armenhuizen en heiligdommen.
Reeds in de Middeleeuwen was de Abdij van
Nivelles, waarvan de funderingen uit de zevende
eeuw stammen, een verplichte halte op de weg naar
Saint-Jacques de Compostelle.
De doortrekkende pelgrims komende zowel uit
het Noorden als uit het Oosten en die nog 2000
km moesten afleggen om hun eindpunt te bereiken, hielden halt om het
mausoleum van Heilige Gertrude te eren en kregen de gastvrijheid van het
kapittelklooster.
Een klein grafmonument, ingevoegd in een steunpilaar van het centrale schip
van de Collégiale, toont ons een pelgrim tegenover de Heilige Gertrude aan
de voet van de Golgotha, en getuigt ons van de gevaren die tijdens deze
lange pelgrimstocht kunnen voorvallen.
Ten noorden van de westelijke dwarsbeuk staat
een eiken beeldhouwwerk van Laurent Delvaux
(1696-1778), een bekende Nijvelse kunstenaar.
Dit kunstwerk stelt Saint-Jacques voor,
gemakkelijk te herkennen aan zijn traditionele
toebehoren :
- een grote hoed met een brede rand
- een mantel met schelpen versiert
- een stok
- een bedelzak en een veldfles
Een ander beeld in hout uit de 18de eeuw staat
in het Gemeentelijk Museum tentoongesteld.
Dit beeldwerk gewijd aan Saint-Jacques le
Majeur zou uit de parochiekerk komen die zich
toen bovenaan in de rue de Mons bevond.
Hedendaagse opzoekingen hebben overblijfselen van dit belangrijk religieus
gebouw aan het licht gebracht, dat reeds in de 13de eeuw vernoemd werd

en vernield in 1813.
In de kleine Saint-Jacques wijk bevond zich een zieken-en armenhuis,
gelegen op de hoek van de rue du Wichet en de rue Bayard, waar pelgrims
en bedelaars troost en versterking vonden, zowel voor het lichaam als voor
de geest.
De huidige inwoners van deze «Vrije
Gemeente» vieren ieder jaar het feest van
hun heilige patroon op 25 juli, datum van zijn
marteling.
Met min of meer vitaliteit werd de bedevaart
tot op heden in stand gehouden, en is zelfs
sinds enkele decenia’s toegenomen.
De laatste tijd, zijn enkele Nijvelaars terug
in de voetsporen van hun eeuwenoude
voorgangers gegaan.
Terug thuis zetten ze nu het traditioneel onthaal
verder, een warm onthaal dat ze zelf zo dikwijls
op hun eigen reisweg tegenkwamen.
Op basis van historische opzoekingen zijn
oude reisroutes in hun eer hersteld door de
Association Belge des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle.
Deze reisroutes zijn een echte inlichtingsbron voor
de publikatie van de topo-gidsen en worden herkend
door de beroemde schelp van Saint-Jacques.
In Nivelles komen er verschillende wegen samen.
De Voie Brabançonne die uit Brussel komt via Halle,
Braine-le-Château en Ittre, en de Via Gallia Belgica
vanuit Hélécine, Mont-Saint-Guibert en Genappe.
Deze twee wegen smelten samen voor de Collégiale
Sainte-Gertrude om dan verder te trekken naar Binche en Maubeuge in twee
varianten: één langs Ecaussinnes en Le Roeulx, - de andere langs Chapellelez-Herlaimont en Mariemont.
In een samenleving die op zoek is naar zijn authentieke identiteit, is zich
op weg begeven naar Saint-Jacques een volledige spirituele stap, een
ontdekking van de natuur en het patrimonium, van zichzelf en een zoektocht
naar de waarheid en het absolute.
Deze ervaring staat open voor iedereen welke ook hun overtuigingen mogen
zijn.
Dus iedereen op weg !
Voor enkele uren, enkele dagen, enkele weken, laat U gaan, aan U om U
door uw ster te laten geleiden.
UITREIA is de verzamelingskreet van de pelgrims ter aller tijden.

Pratische informatie
Office du Tourisme de Nivelles,
Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles
Tél: 067/21.54.13 - 067/84.08.64.

www.tourisme-nivelles.be

Gemeentelijke administratie
Place Albert 1er, 2 - 1400 Nivelles
Tél: 067/88.22.11.
www.nivelles.be
Parochie Ste-Gertrude,
Place Lambert Schiffelers, 1 - 1400 Nivelles
Tél: 067/21.20.69.
www.collegiale.be
Opening van de Collegiale: 8u. tot 18u. van mei tot september en van 9u
tot 17u. van oktober tot en met april.
Rondleidingen: weekdagen om 14u, weekends en feestdagen, 14u. en
15u30.
Museum
Rue de Bruxelles, 27 - 1400 Nivelles
Tél: 067/88.22.80.
www.musee-nivelles.be
Open: dinsdag tot en met vrijdag en de tweede en vierde zondag van de
maand.
Quartier St-Jacques: Marcel Monbaliu - Tel: 0477 19 24 18
Pelgrim huis voor pelgrims dragen de Crédenciale:
- MP & JY Stuyckens, Rue du Mont St Roch, 12 - 1400 Nivelles 067/21.15.70.
- B & JP Steenhaut, Rue des Canonniers, 1 - 1400 Nivelles 067/21.77.24.
Belgische Vereniging van Vrienden van Saint-Jacques de Compostella
P. Genin, rue du Villez, 59 - 5060 Velaine-s/Sambre
Tél: 071/74.01.21.		
www.st-jacques.be
- Organiseer een informatiebijeenkomst over de bedevaart op de eerste
donderdag van elke maand (behalve in augustus) om 18u30 in het Excelsior
Hall,
rue de l’Eglise St-Pierre, 8-1090 Jette
- Levert Crédenciale, «paspoort» Pelgrim
- Baken van pelgrimroutes, publiceert gidsen, biedt een bibliotheek dienst
en organiseert diverse evenementen ...

