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Gruuthusemuseum Brugge, de te warme winter van 2006. Ik was erbij 

en heb het zelf gezien. Om de gezamenlijke pelgrimstocht door een 

cultuurhistorische tentoonstelling te besluiten kocht een ouderpaar aan 

de boekenstand nog enkele leuke souvenirs voor de twee kinderen. Ze 

kozen twee van de kleine speldjes, hangertjes eigenlijk, waarvan het 

origineel ergens op de tentoonstelling lag. Vijf euro voor replica’s van 

middeleeuwse pelgrimstekens, daarvoor moet je niet sukkelen. Over 

hun schouders zag ik wat de (wellicht nietsvermoedende of niet goed 

kijkende) ouders aan hun koningswens schonken. Het jongetje kreeg een 

rechthoekig zwart (pseudo loodtinnen) object, het leek wat op een kam 

met twee rijen tanden, maar als je echt goed keek (maar dat deden de 

ouders aan het verkoopsstandje niet), zag je in het midden ook een vrijend 

koppeltje, met duidelijk forse stijve fallus tussen hen. Het meisje koos voor 

een zeemeerminnetje, die met de ene hand een spiegel ophield. Ik heb het 

daarna nagekeken, de andere hand van de zeemeermin situeerde zich in 

de schaamstreek. Ik ben heel benieuwd wat ze er dan thuis mee gedaan 

hebben. En wat archeologen of zolderopruimers daar over vijftig jaar over 

zouden denken, als ze die voorwerpen zullen vinden. Tekens, swingende 

communicatie, erfgoed, geloof en geluk …

[ Marc Jacobs ]

RecidivisMe

Van 22 september 2006 tot 4 februari 2007 liep in Brugge Geloof en 

Geluk, een tentoonstelling over kleine loodtinnen of zilveren 

objecten die tijdens de middeleeuwen of in de 16e eeuw in 

Vlaanderen gemaakt en/of verloren werden en die oorspronkelijk 

bedoeld waren om op kledij (bloezen, hemden, mutsen, hoeden, 

…) bevestigd te worden. Ze werden onder meer in de knooppunten 

van de pelgrimagenetwerken gemaakt en verkocht, ofwel elders 

nagemaakt.

Ik heb de tentoonstelling zes keer bezocht, waaronder twee keer 

als onderdeel van een didactische uitstap met studenten derde 

Bachelor Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Brussel. 

Normaal gezien ga ik maar één (en soms, na het lezen van de 

catalogus, een tweede) keer naar een tentoonstelling. Geloof en 

Geluk vond ik dus echt wel de moeite waard.   

Dit ging ergens over, je voelde dat er eruditie en veel onderzoek 

‘achter en in de tentoonstelling’ zat. De honderden kleine 

middeleeuwse objecten die getoond werden, waren op zich en 

precies door de massale hoeveelheid wel interessant: variërend 

van Sint-Jacobsschelpen, over goedkope insignes, die toen in serie 

geproduceerd waren en nu in een andere serie gepresenteerd 

werden, tot dure ‘enseignes’ of sieraden.  

Op de website www.geloofengeluk.be (geconsulteerd 2/1/2007) 

staat het volgende te lezen: “Uitgangspunt voor de tentoonstelling 

is de stelling dat de ene mens zijn insigne opspelt met een bepaalde 

bedoeling, om een boodschap uit te zenden, en dat de ander die 

boodschap ‘lezen’ kan. Er speelt zich een visuele communicatie af.” 

Dat is waar, maar er is meer. Tijdgenoten geloofden dat er meer 

was dan alleen plat communiceren (boodschappen uitzenden 

zoals via een radio kenden ze toen niet echt, wel boodschappers 

zenden), maar dat ook krachten of invloeden werden uitgeoefend, 

een soort straling, magnetisme, bescherming, magie, geloof, ... 

Dat blijkt deels ook uit de tentoonstelling en uit de op dezelfde 

website geformuleerde doelstellingen: 

“De bedoeling is dubbel. In de eerste plaats wil ‘Geloof & Geluk’ 

de middeleeuwse pins − geweldig rijk en intrigerend erfgoed − 

presenteren en in zijn context laten zien. De insignes treden in 

dia loog met geschilderde portretten, met beeldhouwwerk en 

alle andere denkbare vormen van kunst en kunstnijverheid 

uit dezelfde periode. De tentoonstelling toont hoe ze werden 

gedragen, maar ook wat ze betekenen en hoe ze passen in de 

context van de tijd waarin ze werden gemaakt en gedragen. 

Tegelijk nodigt ‘Geloof & Geluk’ de bezoeker uit om anders te

heil, coMMunicatie en pelgRiMage
de maidentrip van het

Bruggemuseum vastgepind1



heil, communicatie en pelgrimage

gaan kijken. Iedereen is altijd en 

overal bezig met ‘image-building’. 

Iedereen presenteert zich op een 

bepaalde manier en met bepaalde 

attributen. Of het nu gaat om reli-

gieuze medailles of tattoo’s, bor-

duursels op kleding of badges.” 

We komen hier op het einde van deze 

bespreking op terug, want hoe goed kijken 

en zoeken we dan eigenlijk in onze eigen 

tijd? Waar stopt onze blik? Wat mag in 

beeld komen en wat niet? En vertekent of 

verrijkt dit net de interpretatie? Laat ons 

eerst nagaan waar nu plots die massa van 

loodtinnen objecten opgedoken zijn.

aRcheologische vondsten

Baggerwerken, opgravingen en het gebruik 

van metaaldetectors leverden de drie 

voorbije decennia honderden metalen 

(loodtinnen, zilveren, …) objecten op, die 

vaak als pelgrimsteken omschreven wor-

den. Een heel repertoire aan massa-

producten kwam zo recentelijk ‘en masse’ 

in musea terecht. Zo verwierven de Musea 

Brugge in 2003 een grote verzameling van 

dit type van voorwerpen.

 In Brugge, Raversijde, Ieper en Sluis werden 

op het einde van de 20e eeuw belangrijke 

seriële vondsten gedaan, net als in 

Dordrecht, Valenciennes en ’s-Hertogen-

bosch. Verder zijn de vondsten onder de 

Seine in Parijs ook spectaculair te noemen. 

De combinatie van grote intense zoek-

tochten van archeologen en bijzondere 

bodemgesteldheid (vet, nat en zuurstofarm 

blijkt goed te bewaren) op plaatsen of bij 

waterlopen waar veel mensen woonden, 

ritueel objecten weggooiden of offerden 

of gewoon passeerden, maakten in de 

voorbije jaren soms oogsten van honder-

den voorwerpen mogelijk. Het geeft wel 

wat als je ze rij na rij na elkaar ziet.

opgenaaid! 

In de tentoonstelling en het begeleidende 

boek worden ook wel tal van andere 

sierraden in het verhaal betrokken, zoals 

pelgrimskruikjes of jakobsschelpen. Er 

wordt aandacht besteed aan allerlei 

opspeld- of vaker nog opnaaibare tekens 
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(van schuttersgilden, ambachtsgilden en andere beroeps -

groepen), tot en met tot sieraad getransformeerde munten. 

Sommige insignes werden zelfs genaaid op getijdenboeken en in 

besloten hofjes (op privé-devotie gerichte tentoonstellings-

kastjes).

In de middeleeuwen werden pelgrimstekens vooral te koop 

aangeboden op de bedevaartplaatsen (en wellicht ook 

tweedehands of nagemaakt elders). De omzet in een pelgrimsoord 

varieerde van honderden tot tienduizenden stuks per jaar. 

Bezoekers namen ze mee als souvenir, als amulet of als 

bewijsmateriaal. Er waren drie grote bedevaartsplaatsen die 

bijzonder in beeld kwamen: Santiago de Compostela, Rome en 

Jeruzalem, en tientallen kleinere plekken. Naast die plekken gaat 

in de expositie speciale aandacht in een aparte zaal (en hoofd - 

stuk 13 in het boek) uit naar Brugge als pelgrimsplaats. Bij de 

afgebeelde personages is het aantal heiligen significant (in het 

bijzonder de Heilige Jacobus). Om zich een beeld te vormen van 

de variatie kan men terecht bij de databank Kunera, waar een 

tienduizendtal insignes, zowel religieuze als profane, beschreven 

staan.2 

Op de tentoonstelling werken de schilderijen waar de tekens te 

zien zijn, genaaid op mutsen  hoeden of mantels, met eronder of 

ernaast getoonde soortgelijke objecten voluit. Ik betrap mezelf 

erop in andere musea dat ik sindsdien ook daar op die tekens 

begin te letten bij het bekijken van oude schilderijen: alvast op mij 

heeft Geloof en Geluk een blijvende invloed uitgeoefend bij het 

aanscherpen van de blik. Mooi zijn ook 

voorbeelden in het gelijknamige boek 

van Jos Koldeweij, zoals de afbeelding 

van een stenen reliëf uit 1400 in de 

bedevaartskerk van Halle, waar een 

handelaar in kaarsen, devotionalia en 

insignes te zien is met een kleed met 

daarop een deel van zijn aanbod.3 Oude 

schilderijen met af gebeelde 

voorwerpen uit dezelfde tijd in de 

buurt, in één blikveld, het werkt 

(momenteel) heus wel.

 

Fallussen aan het spit

Het menselijk vlees en meer nog de 

geest zijn zwak. Een belangrijk deel van 

de kracht van de tentoonstelling was de 

zaal met scabreuze stukken en andere 

sporen van het volle leven in de 

middeleeuwen. Briljant was de ingreep 

om bij de ingang van de zaal een 

openklapbare diptiek van omstreeks 

1520 te zetten. Een netjes geklede 

jongeman waarschuwt: “laet dit bert 

gheslote(n) ha(n)ge(n), oft ghy sult sien 

my(n) bruy(n) wa(n)g(en)”. Wie verder 

loopt, ziet wat er aan de andere kant te zien is: een bloot achterwerk 

en een bekkentrekkende man met uitgestoken tong, met de 

herinnering dat men toch gewaar schuwd was. In die zaal ging een 

hele ‘onder’wereld open: hoofden à la Arcimboldo opgebouwd 

met lullen in diverse formaten, reeksen penissen met pootjes, 

fallussen aan het spit, zeemeer mannen en seksuele acrobaten. 

Het volstond, na natuurlijk zelf goed rondgekeken te hebben, te 

luisteren naar het publiek om te beseffen dat deze zaal een 

voltreffer was en dat mensen hier toch wel iets opstaken. Sommige 

vondsten waren simpel, zoals het ophangen van een reuze ver-

groting van het insigne dat het roosteren van een fallus toonde, 

een blow up die werd opgehangen in de grote schouw: niet 

hypersubtiel, maar het werkte. Het is deze zaal die het hem doet 

en die heel de rest van de tentoonstelling activeert, volgens mij. 

Hier komt als in een vulkaan een hele onderstroom van energie, 

historische opwinding en alternatieve visies naar boven, die ook 

heel de beweeglijke werelden die in de andere zalen worden 

neergezet, activeren. Hier kunnen de beelden echt spreken. Maar 

we begrijpen ze moeilijk. Bezoeker na bezoeker glimlacht of kijkt 

licht gedegouteerd weg van de diptiek, maar de meesten slagen 

er niet in de teksten op de banderolle (in het Middelnederlands) te 

decoderen. In verband met de potige penissen met pootjes zijn 

ook onderzoekers er nog niet uit wat ze precies betekenen. 

Koldeweij wijst op de verklaringen van de insignes als symbolen 

van de verkeerde wereld, parodie en spot, maar laat ook 

verklaringen via de taal van erotica en de humor open.

TENTO

Insigne letter A met krul en schreef, 15e eeuw. Loodtin, vondst te Brugge, 

misschien verbonden met het broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Droge Boom.

Collectie Bruggemuseum. Foto: Jan Termont & Dirk Van der Borght.
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Fascinerend zijn die pagina’s in de catalogus in elk geval. Daar 

leren we ook met welke souvenirs tal van mensen, en zoals ik in de 

inleiding aangaf ook Brugse kinderen, het Gruuthuse uitgelopen 

zijn. Enerzijds een replica van object ‘7.21 Insigne, kam met 

copulerend paar, 1325-1375, loodtin, h. 30 mm, Vondst Brugge 

Garenmarkt’ en ‘7.62 Insigne, zeemeermin kamt schaamhaar en 

toont spiegel, 1375-1425, loodtin, h. 33 mm. Vondst 

’s-Hertogenbosch’.4 Interessant dat men in het museum 

uitgerekend deze objecten gekozen heeft voor nieuwe massa-

reproductie.

Jammer dat ook de andere in die zaal te bewonderen vondsten 

met de fallusdieren met pootjes, en soms zelfs vleugeltjes en een 

kroontje, vulva’s op stelten, fallussen die vulva’s op een draagbaar 

dragen, fallussen met daarop een vrouwtje met een kruiwagen 

met daarin drie penissen enzovoort, enzovoort niet gerepro-

duceerd werden; het straatbeeld in Brugge zou er interessanter 

uitzien vandaag. Nu moet u zich behelpen met de catalogus van 

Koldeweij.

voRMgeving

Een van de interessante aspecten van de tentoonstelling was de 

locatie zelf: het Gruuthusemuseum. Normaal gezien is het vol-

gestouwd met zwaar meubilair en allerlei objecten; claustrofobie 

of instant-vermoeidheid bekroop menig bezoeker, zeker bij 

herhaald bezoek. Nu was het museum grotendeels leeggehaald 

om er de tentoonstelling in te zetten: het kwam bevrijdend over, 

een grote winst aan (mentale) ruimte. De tentoonstelling 

functioneerde zo als een breekijzer om andere opstellingen 

mogelijk te maken, hoewel niet iedereen er gerust in is wat er nu 

kan gebeuren.5

Er werd door de bouwers van de tentoonstelling via grote 

nummerreeksen aan de muur een goed visueel houvast geboden 

om de weg niet kwijt te geraken. Ook de summiere, vergrote 

tekstpanelen boden houvast. Verbazend was wel, met zo’n sterk 

meervoudig verhaal, zoveel objecten, zo’n omkadering, dat de 

museale microtechnologie op bepaalde puntjes een kwestie van 

huilen met de pet op was. Eerder onhandig waren de insignes met 

kopspelden vastgemaakt. De belichting van 

sommige kasten was voor een topmuseum(stad) 

niet optimaal, en daar waar er vergrootglazen 

lagen, stond je zelf in het licht.

Een heuse ramp was de connectie tussen 

objecten, en onderschriften. De eerste keren dat 

ik ging, waren er gewoon geen nummers bij de 

objecten die toelieten om met enige zekerheid 

onderschriften aan objecten te koppelen. Tal van 

bezoekers die méér of het exact wilden weten, 

ergerden zich zichtbaar. Bovendien was de 

afstand tussen de objecten en de onderschriften 

te groot en moest men een soort van wals 

uitvoeren als men de meeste (uitleg bij) 

voorwerpen wou kunnen ‘lezen’. Bij mijn laatste 

bezoeken waren er wel nummertjes bij de 

legendes en de objecten, maar die waren weinig 

overtuigend aangebracht. Ik besef het wel, in het 

licht van een grondig onderzoek, een sterke 

catalogus waar men alles kon opzoeken en een 

mooie collectie, zijn het details, maar wel 

storende. 

Was het Boek BeteR dan de …

De kracht van de tentoonstelling gaat niet alleen 

uit van de unieke serie massaproducten, maar 

vooral van het onderzoek dat eraan vooraf ging. 

Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen) 

tekende voor het concept en voor de 

begeleidende catalogus. Dat boek was een 

synthese van bestaande en nieuwe inzichten en 

publiceerde ook heel veel objecten. 

Uiteraard zou je bij tentoonstellingen ook echt 

de catalogus moeten lezen en dan teruggaan 

24

M
o

re
s 

 8
 [2

00
7]

 3



(maar wie doet dat?). Ik heb het herhaaldelijk gedaan en dan merk 

je inderdaad bij een nieuw bezoek telkens nieuwe dingen op. 

Naast de catalogus werd er ook Geloof & Geluk onderweg. 

Pelgrimstekens en profane insignes, een speciaal nummer van 

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, in het Nederlands en het Engels 

gepubliceerd, dat amper 5 euro kost. Sommige dingen moet je ter 

plekke ontdekken en ervaren. De schouwbalk met één van de 

meest verspreide paradoxale beelden 

uit onze icono grafie, Jacobus met 

jacobsschelp die dus zelf een pel-

grimstocht zou maken naar het eigen 

graf, was afkomstig uit een ander 

woonhuis maar in het Gruuthuse kwam 

het dankzij de tentoonstelling tot zijn 

recht. 

actualiseRing

De publiekswerking van het project, waar onder meer Lothar 

Casteleyn voor tekende, resulteerde in een brede, goede mix. Er 

werd een opdrachtenblad ‘voor jonge pelgrims’ voorzien en 

gebruikt. Er hingen pelgrimskapjes in de zalen. Een heus succes 

waren de apparaatjes waar je zelf gratis buttons kon maken; een 

simpel idee, maar het werkte simpelweg uitstekend. Vooral omdat 

in dezelfde ruimte ook nog de link gelegd werd met de productie 

zeshonderd jaar vroeger: met gietmallen (voor loodtinnen 

insignes) en uitleg over productiemethoden, onder meer via een 

documentaire op beeldscherm. Dezelfde en aangrenzende  ruim-

tes lieten ook toe een fotoproject te integreren. Paul Willaert 

fotografeerde in de zomer van 2006 Bruggelingen met opvallende 

versieringen (medailles, badges, pins, tot en met tatoeages) en 

hij selecteerde twintig foto’s. Dit resulteerde in de fotoreeks 

‘Getekend…ik’. Er waren op doelgroepen gefocuste gidsbeurten 

mogelijk en een audiogids in drie talen gaf tekst en uitleg. Ludieke 

acties, die een beetje volk en een beetje pers haalden, waren de 

speciale gratis dagen voor wie met tatoeages, met opvallende 

piercings of in uniform kwam opdagen. 

In de randprogrammatie werden ook lezingen voorzien en zelfs 

een heus wetenschappelijk collo quium werd binnengehaald, 

dat plaats vond van 30 tot 31 januari onder de titel: ‘Faith & 

Fortune. Beauty and Madness’. Van een andere orde waren de 

concerten, in samenwerking met het Concert gebouw. Het speldje 

om die muziek uitvoeringen vast te spinnen was flinterdun: 

lofzangen voor Maria of pelgrimsliederen of muziek uit de late 

15e en 16e eeuw. Het ging hier vooral om koppel verkoop; van de 

muziek was in de tentoon stellingszalen niets te horen. En dan 

waren er nog de replica’s natuurlijk, die vlot verkocht werden.

Sieg Heil? oF ‘you migHt get lucky’? 

Ik herinner me nog dat ik bijna vijfendertig jaar geleden als acht-

jarig kind door mijn grootouders onder andere naar Lourdes en 

andere bedevaartplaatsen werd meegetroond: fijne vakan ties 

en mijn eerste buitenlandervaringen. De souvenirshops en vooral 

de observatie dat daar door de bedevaarders/toeristen naast 

devotieobjecten ook lichtjes aangebrande cartoons op post-

kaartjes (saucy postcards die je ook aan de Belgische of Engelse 

kusten vond en vindt: Bamforth and Co publiceerde ze al vanaf 

1902) werden gekocht en verstuurd, intrigeerden me. Of die 

beeldjes van blozende paters waarbij, als je de pij optilde, een 

stevige flesopener of kurkentrekker te voorschijn kwam. Ik zie ze in 

mijn langetermijngeheugen nog zo op 

een rij staan in een winkel, 1971 in 

Lourdes, net boven een (langere) rij 

plastieken Mariabeelden met een blauw 

kroontje als schroefdopje. De kinderlijke 

vast stelling dat doorschijnende Maria’s 

vol zelf getankt heilig Lourdeswater en 

mét verbazend functionele kroontjes, 

flessen wijn en licht scabreuze pseudo-

religieuze gadgets en overdreven postkaarten perfect samen in 

één valies van een ‘pelgrim’ pasten, is in mijn (onder)bewustzijn 

blijven doorwerken: nooit kon ik nog geloven (in één Verhaal), 

zonder er de vele andere, verweven, ondermijnende verhalen bij 

te zien. In de archeologie van mijn persoonlijke ‘etnologische blik’ 

gok ik op het in één koffer verzameld zien van een dubbele, 

relatief onschuldige wereld van bedevaarders uit Vlaanderen als 

trigger van volkskundige belangstelling. 

Volwassen etnologen kijken nog onbeschaamder rond. Er werd 

voor Geloof en Geluk zeer actief communicatie gevoerd met de 

notie ‘middeleeuwse en hedendaagse pins’. Helemaal door-

getrokken werd de redenering niet. Laat ons even terugkomen op 

de fascinerende erotische afbeeldingen (lopende fallussen, kutten 

op stelten, …) die op de tentoonstelling te zien waren en waarvoor 

geen definitieve verklaring gevonden was. Zou dat eigenlijk in 

onze eigen tijd bestaan, pins die een functie hebben in de wereld 

van seksuele contacten? Wie zich (als onderzoeker!) waagt aan de 

vakliteratuur of websites over overspel, swinging en/of losse 

seksuele contacten, merkt al snel dat het gebruik van pins schering 

en inslag is. Blijkbaar is dat – naast de huidige, dominante vorm 

van dating sites met webcams of de al even weinig romantische 

parenclubs – minstens sinds de jaren 1960 tegen betaling van de 

pins, gefaciliteerd door producenten van scabreuze contact-

blaadjes en nu op het web, een vorm om aan gelijkgestemde 

onbekenden discreet duidelijk te maken, dat men naar een relatief 

vrijblijvend, niet-betaald seksueel contact met wildvreemden op 

zoek is en zelf daarvoor ook beschikbaar is. De suggestie wordt 

gewekt dat er blijkbaar subculturen bestaan op passageplaatsen: 

op parkings, in parken, aan stations, op kermissen, bij baan-

restaurants en in cafés waar men mensen die beschikbaar zouden 

zijn, kan herkennen aan subtiele tekens op hun kledij (wat nog iets 

anders is dan het via (gebrek aan) kleren, T-shirts met expliciete 

opschriften en lichaamstaal communiceren, want die verleiders/

sters willen misschien vastere relaties). De betekenissen worden 

om diverse redenen geheim gehouden voor het bredere pu bliek 

en de codes (welke pins, juweeltjes of tekens?) zijn enkel toegan-
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TENTO

misschien zijn van onder de grond 
nu wel middeleeuwse of 16e-eeuwse 
‘swing- of contactpins’ naar boven 

gekomen; 

een samenleving toch nog betrapt na 
al die eeuwen …



kelijk voor wie lidgeld betaalt, de juiste (of net heel foute) boekjes 

koopt en XXX-websites bezoekt. Het zou best kunnen dat men in 

advertenties voor dergelijke pins louter illusies verkoopt; het werd 

door deze pelgrimagetekenstentoonstellingsrecensent niet uit-

getest. 

Uitgangspunt is de stelling dat de ene mens zijn insigne opspelt 

met een bepaalde bedoeling, om een boodschap uit te zenden, en 

dat de ander die boodschap ‘lezen’ kan. Technische benamingen, 

zoals de swingpin, laten weinig aan de verbeelding over. Zie 

bijvoorbeeld, om via dit tijdschrift niemand in moeilijkheden te 

brengen, voorbeelden uit Groot-Brittannië op bijvoorbeeld www.

swingpin.com. Daar wordt precies uitgelegd hoe zoiets werkt: 

“They wear their SwingPins to be identified as swingers when 

travelling or going out locally and looking for that special 

third person or couple (…) The pin acts as the introduction 

and once the formalities are over, its down to action wherever 

the new group fancies going! (…) Recognised by millions of 

swingers worldwide, this small and discreet tie-pin can be 

worn on the lapel, dress, tie or any item of clothing to show 

that the wearer seeks sexy fun and games - now. Just knowing 

the secret is not enough. You have to be seen wearing your 

SwingPin to be identified.” (2/1/2007)

Het is begrijpelijk dat de organisatoren in Brugge en Nijmegen de 

zelfverklaarde doelen van deze knappe tentoonstelling ook niet 

zover wilden doortrekken door ook die ‘andere 20e of 21e eeuw’ te 

laten zien. Maar misschien kan een vergelijking met swingpin-

cultuur het mogelijk maken om een bijkomende hypothese te 

formuleren over die oude objecten: dat het signalen of 

uitnodigingen waren voor leuke, losse contacten onderweg. 

Misschien zijn van onder de grond nu wel middeleeuwse of 16e-

eeuwse ‘swing- of contactpins’ naar boven gekomen; een 

samenleving toch nog betrapt na al die eeuwen … Zolang in de 

subculturen van swingers en losse contactzoekers 

maar niemand op het idee komt om de replica’s toe 

te eigenen en nieuw leven in te blazen (of spaar ons 

van re-enactmentgroepen) is er geen probleem. 

Anders gaan enkele mensen die zich willen outen 

als tentoonstellingsbezoeker, misschien wel bizarre 

situaties tegemoet. Revenons à notre mouton. 

Er werd flink publiciteit gemaakt, in vier talen, met 

de slogan geloof en geluk; ook de titel van de 

tentoonstelling. Geloof tot daar aan toe, maar 

geluk? Is geluk het begrip dat men het meest 

associeert met bedevaarten, of ze nu als straf, uit 

boete, uit lust of uit devotie ondernomen werden? 

Of met de tekens ervan? Het opschrift van een 14e-

eeuwse loodtinnen draagspeld met Maria en de 

boodschap “Bien ait qui ma fet, qui me vent et qui 

me porte ave Maria”, werd in de inleiding van de 

catalogus treffend vertaald als “Heil voor degene 

die mij vervaardigde, die mij verkoopt en die mij draagt, ave Maria”. 

Heil omvat meer dan alleen geluk: kwaad afwerend, beschermend 

of geluksbrengend. Eveneens in de Seine gevonden speldjes met 

een waakhond en het opschrift “Bien aia qui me porte” werd 

ongelukkig vertaald als “Degene die mij draagt moge geluk 

hebben”.6 Insignes (in het bijzonder jacobsschelpen) moesten ook 

na de dood soms nog beschermend en eventueel bewijskrachtig 

(“Voor de dood was ik een pelgrim”) werken, zoals talloze 

voorbeelden in graven aantoonden. Heil lijkt me beter in de buurt 

te komen als synthesebegrip dan geluk. Voor wie een vreemdeling 

het dorp zag binnenwandelen, wat niet overal elke dag gebeurde, 

kon deels gerustgesteld zijn bij het zien van het insigne, dit was 

iemand die met reden onderweg was, out of place, namelijk op 

pelgrimstocht. Nog los van eventuele magische of religieuze 

effecten, werkte het op die manier alvast beschermend, het teken 

zei heil. Maar toegegeven, voor marketing is het als slogan vandaag 

minder bruikbaar. Ik prijs me gelukkig de ten toonstelling gezien te 

hebben, geloof me.

Kortom, als u de eerste grote cultuurhistorische tentoonstelling 

waarmee het Bruggemuseum voor de pinnen is gekomen, niet 

gezien hebt, hebt u toch wel iets gemist. Volgende keer beter. n

heil, communicatie en pelgrimage
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1 Deze bijdrage is oorspronkelijk geschreven voor het vierde nummer 
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4  KOLDEWEIJ, Geloof & Geluk, p.114.

5 Zie de recensie door Luc devliegher in: Handelingen van het Genoot schap 

voor Geschiedenis (Brugge), 143/3-4, 2006, p.556-560, noot 1 (p.557). 
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