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In drijfnatte sokken 
en schoenen
Pelgrimstocht naar Sint-Olav

Wandelen Fons Boink

IIIn de middeleeuwen moet het Europese con-
tinent een ware mierenhoop zijn geweest van 
pelgrims en pelgrimswegen: de kruistochten 
naar Jeruzalem, de hordes pelgrims naar het 
graf van Jacobus de Meerdere in het noord-
westen van Spanje en de wegen naar Petrus 
in Rome. Veel minder bekend was de pel-
grimstocht naar Nidaros (nu Trondheim) in 
Noorwegen, waar pelgrims het graf bezoch-
ten van Sint-Olav. Fons Boink baande zich 
een weg door het natte en ruige Noorse land.

De pelgrimage naar het graf van Jacobus 
de Meerdere in Santiago de Compostela 
was ook in Noorwegen bekend. Een fraaie 
illustratie hiervan vormt het logo van het 
Noorse Pelgrimsgenootschap dat afkomstig 
is van een dertiende-eeuwse reliekschrijn, 
die in een staafkerk te Valdres is gevonden: 
Sint-Olav en Sint-Jacobus de Meerdere, sa-
men onder een dak waarop de Jakobsschelp 
is afgebeeld.
Dit logo wordt tegenwoordig ook gebruikt 
ter aanduiding van de herbergen voor de 
moderne pelgrim op weg naar Trondheim. 
Meeliftend op het succes van Santiago de 
Compostela werd in het lutherse Noorwegen 
in de jaren negentig de traditionele pelgrims-
tocht naar het graf van Sint-Olav nieuw leven 
ingeblazen. Net zoals er vele wegen naar San-
tiago leiden, zijn er nu verschillende routes 
naar Trondheim die allemaal uitstekend zijn 
gemarkeerd. Er is een uitgebalanceerd net-
werk van pelgrimonderkomens opgezet op 
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Kaart: Wobien Doyer met 

medewerking van Han Lasance
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een kale barak 
zonder elektriciteit 
en stromend water

Refugium Ryphusan.
 Foto: Fons Boink

Fragmenten uit ‘De bruidskrans’ (1920) uit de 
trilogie ‘Kristin Lavransdochter’
‘Onder (haar) lagen overal dicht met bos begroeide 
bergvlakten. Het dal leek alleen maar een inzinking 
tussen de grote bergen en de zijdalen waren nog klei-
nere insnijdingen. Er waren er veel, maar toch was er 
weinig dal en veel berg. Overal staken grijze toppen, 
geelgevlamd van ijslands mos, boven het woudtapijt 
uit en heel in de verte tekende zich het blauwe ge-
bergte met witte sneeuwplekken tegen de hemel af en 
smolt voor het oog samen met de grijsblauwe en witte 
zomerwolkjes.’
‘Ze reden de hoeve af, de grijze schemering in. De ne-
vel lag wit als melk over het dak. Maar langzamerhand 
begon het wat lichter te worden en toen boorde de 
zonneschijn er zich doorheen. En druipend van dauw 
glinsterden in de witte nevel velden, groen van gras, 
vale stoppelvelden, gele bomen en lijsterbessen met 
heldere, rode bessen. De rotskanten rezen blauw om-
hoog uit nevel en damp. Toen scheurde de mist en 
dreef in vlokken langs de berghellingen en ze reden 
beneden door het dal in de heerlijkste zonneschijn.’
Sigrid Undset (vertaling A. Snethlage)

onderlinge afstanden variërend van 12 tot 35 
kilometer. Via de website www.pilegrim.info 
zijn zeer gedetailleerde kaarten verkrijgbaar. 
In 1997 heeft de Noorse kroonprins Håkon 
Magnus offi  cieel het Olavspad ingewijd en 
in 2010 heeft de pelgrimsweg naar Nidaros 
van de Raad van Europa de status Europese 
Cultuurweg gekregen.
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Olav Haraldsson (circa 995-1030) was een stoutmoedige 
Viking die al op jonge leeftijd met zijn makkers op ver-
overingstocht ging. Hij kwam terecht in Normandië waar 
hij onder de indruk raakte van het staatsmanschap van 
Karel de Grote. Daar bekeerde de heidense Olav zich tot 
het christendom. Boze tongen beweren dat dit vooral was 
ingegeven door het besef dat hij het christendom mooi kon 
gebruiken voor zijn politieke doelen.
Olav keerde terug naar zijn geboorteland om de stam-
menmaatschappij om te vormen tot één rijk en om de 
bevolking te bekeren tot het christendom. Veel van de 
stamhoofden namen hem deze activiteiten niet in dank 
af. Ze bezweken dan ook gemakkelijk voor de verleiding 
met kostbaarheden door koning Knoet de Grote van De-
nemarken. Toen Knoet naar het noorden oprukte liet het 
merendeel van Olavs overgebleven vrienden hem snel in 
de steek. Zonder slag of stoot werd hij verdreven. 
Via Zweden kwam hij terecht aan het hof van zijn zwager, 
hertog Jaroslav de Wijze in Novgorod, samen met zijn zoon 
Magnus en een handjevol vertrouwelingen. Daar leed hij 
zeer onder het verlies van zijn wereldse macht. Even over-
woog hij alles op te geven en als pelgrim naar Jeruzalem te 
reizen en daar in een klooster te treden. Voortdurend bleef 
hij piekeren over de kansen om Noorwegen te heroveren. 
Op een nacht verscheen zijn voorganger Olav Trygvasson in 
een droom. Deze overtuigde hem: ‘Reis terug naar je eigen 
koninkrijk dat je hebt geërfd en waarover je lange tijd met 
Gods hulp hebt geregeerd’. Tegelijk kwam uit Noorwegen 

het bericht dat de machtigste persoon van dat moment, 
graaf Håkon, was verdronken, zodat het land zonder leider 
was. Met zijn manschappen ging Olav op pad. Hij verbood 
zijn mannen de boerderijen van zijn komende tegenstan-
ders plat te branden: ‘Als we sneuvelen in de strijd kun-
nen we beter hemelen zonder gestolen goederen.’ Verder 
schonk hij een aanzienlijke som geld voor het opdragen 
van missen voor tegenstanders die zouden sneuvelen in 
de strijd. 
Zo kwam het op 29 juli 1030 tot de Slag bij Stiklestad waar 
Olav en zijn mannen geen partij waren voor de overmacht 
van boeren. Na geraakt te zijn aan zijn linkerbeen wierp 
Olav zijn zwaard weg, hetgeen een zichzelf respecterende 
Noorse krijger nooit zou doen. Olav sterft onder een reeks 
van slagen als martelaar.
Al snel na de dood van Olav sloeg de stemming om. De 
een na de ander verklaarde dat Olav werkelijk een heilig 
man was, zelfs de krijger die hem de fatale slag had toege-
bracht. Ook personen die niet betrokken waren bij de slag 
drongen aan op de heiligverklaring van Olav. Bij het op-
graven van zijn lichaam, een jaar na de veldslag, bleek dit 
nog geheel intact: met een blozend gezicht, groeiend haar 
en nagels en nog bloedende wonden. Olav werd heilig ver-
klaard. Daarmee kreeg ook Scandinavië een pelgrimsoord. 
De betekenis van Sint-Olav voor de middeleeuwse Noorse 
bevolking komt prachtig tot zijn recht in de romantrilogie 
Kristin Lavransdochter van de Nobelprijswinnares Sigrid 
Undset.

Schoenenföhn
Wij liepen in juli 2012 van Otta naar Trond-
heim, een afstand van 285 kilometer. Onze 
tocht ging door prachtige natuurgebieden. 
Mooier dan de Noorse schrijfster Sigrid 
Undset kan ik het landschap tussen Oslo en 
Trondheim niet beschrijven (zie kader). 
Qua natuurschoon overtreft deze route de 
Camino Primitivo, maar ook qua zwaarte. 
Dat kwam deels door de hoogteverschillen 
die moesten worden overwonnen. Er was in 
het voorjaar veel sneeuw gevallen. Deze was 
al wel gesmolten, maar het water was nog 
lang niet verdwenen. Met als resultaat won-
derschone, woeste watermassa’s die zich een 
weg baanden door het landschap. De bo-
demgesteldheid was vaak zompig, hetgeen 
de voortgang bemoeilijkte. Het pad was vaak 
lastig te begaan door onder water gelegen 
stenen en beekjes die overgestoken moesten 
worden. 
Andere keren voerde het pad ons door hoog 
gras dat vaak nog nat was; een enkele keer als 

gevolg van de ochtenddauw maar meestal 
door het hemelwater waarvan we dagelijks 
een fl inke portie kregen. Vrijwel elke avond 
waren kousen en schoenen drijfnat. Gelukkig 
brandde iedere avond de kachel in de her-
bergen. Aan het eind van de ergste etappes 
werden we verrast door de aanwezigheid van 
een ‘schoenenföhn’ in de herberg, een octo-
pusachtig apparaat waarmee de schoenen 
in twee uur veilig droog werden geblazen. 
Kortom, wie deze route wil gaan lopen moet 
zorgen voor goede regenkleding, water-
dichte, hoge schoenen en gamaschen. Maar 
dan krijg je ook wat terug als je van rust en 
natuur houdt.
De route die wij volgden, leidde over de Do-
vrefjell, een bergketen die grofweg tussen 
Trondheim in het noorden en Hamar in het 
zuiden is gelegen. Dovrefjell is onderdeel 
van een beschermd natuurgebied van bijna 
1700 vierkante kilometer waar muskusossen 
rondlopen. Het was een prachtig traject met 
bijzondere vegetatie. Maar de status ‘natuur-

Wandelen
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Sint-Olav en Jacobus onder één dak: logo Noors 
Pelgrimsgenootschap. 
Foto: Fons Boink

Route-informatie
De route voert door het nationaal park Dovrefj ell-Sunndalsfj ella. Er zijn geen winkels over een traject van 100 kilometer 
tussen Dovre en Oppdal. Sla in Dovre dus voldoende proviand in. 
Alleen de maanden juli, augustus en september zijn geschikt voor het lopen van deze tocht.
Wat betreft de uitrusting: hou er rekening mee dat het fl ink kan regenen en dat de route af en toe door een zompig 
veengebied gaat. Er zijn maar weinig echt vlakke stukken. Tot twee keer toe zijn we in herbergen geconfronteerd met 
de afwezigheid van dekens.
KLM vliegt enkele keren per dag rechtstreeks van Schiphol naar Trondheim. Vandaar per trein richting Oslo. Treintickets 
zijn circa 30 procent goedkoper indien tevoren besteld via internet. Kijk op de website van de Noorse spoorwegen Nsb.
no voor reservering. 
Hou er rekening mee dat het prijspeil in Noorwegen een stuk hoger ligt dan in Nederland. Overnachtingen zijn meestal 
bij particulieren waar contant moet worden afgerekend. 
Tot slot: probeer het naamfeest van Jacobus de Meerdere op 25 juli in Trondheim mee te maken.
Meer lezen? Der Olavsweg, Pilgerführer von Hamar nach Trondheim, geschreven door Bernd Lohse (ISBN: 978-3-
87503-150-8). Veel informatie over de pelgrimsroutes naar Trondheim is te vinden op Pilegrim.info en Olavsweg.
de. De pictogrammen op de gedetailleerde kaarten geven informatie over overnachtingsmogelijkheden. Maak altijd 
telefonisch een afspraak. 

gebied’ betekende ook 100 kilometer zonder 
winkels. Bij sommige onderdakplaatsen kon-
den wel maaltijden worden genoten, maar 
niet overal. Zo aten en sliepen we in het luxe 
hotel-restaurant Kongsvold, een Noorse pen-
dant van Los Reyes Católicos, en de volgende 
nacht in Refugium Ryphusan: een kale barak 
zonder elektriciteit en stromend water, maar 
gelukkig wel met een warme kachel en kook-
gelegenheid. Aan beide onderkomens bewa-
ren we goede herinneringen.

Hoogwerker naar Jacobus 
Op 24 juli arriveerden we in Trondheim. Vol-
gens de traditie betraden we als pas gearri-
veerde pelgrims de Nidaros-domkerk niet op 
de dag van aankomst, maar liepen we eerst 
drie keer rondom de kerk. Pas de volgende 
dag bezochten we de kathedraal. We waren 
door de lutherse pelgrimspriester uitgeno-
digd voor de viering op 25 juli ter ere van de 
apostel en de pelgrims. Hieraan voorafgaand 
werd voor de domkerk een korte ceremonie 
gehouden ter ere van Jacobus de Meerdere. 
Aan het slot ervan werd een van de vrouwe-
lijke diakenen met behulp van een hoogwer-
ker gemanoeuvreerd naar het beeld van Ja-
cobus, dat ze vervolgens een krans omhing. 
Een bijzonder afscheid van een indrukwek-
kende pelgrimstocht en ook van de weinige 
medepelgrims die we onderweg hebben le-
ren kennen. 


