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VAN WALSINGHA1\1 EN WlJLVERGHI 

Zllndag 12 mei IlJl) I was voor ht:1 \'t:nlroomdt: \Vulvt:rgt:Jll (lIeu"d
land) ct:n llllvcrgctelijke dag . Tijdens een lui'lerrijke eucharislieviering 
in dc Sinl-1\I;Il:hulu,kerk weru door E.I!. AnllHln Baen. paslllor van 
Wulvergem/ Dranoul..:r t:n Rt:v. Falh..:r Kt:nnt:lh Francis. anglicaans 
priesler. pa~lnor van SI. Edward -FelixslOwe (Suffolk). een aangeklede 
kopie van Our I.ady of Wabinghal11. hel genadt:heeld van hel berllt:mde 
hClkvaarlll(lrd in Nllrfllik. pkL"illig gt:wijd t:n in hCI hlilifdklHlr gc· 
plaal'l. Dil gchcunk in a;1I1woight:id van ht:el wal get:'It:lijkt: en we
reldlijke pcrsllll ;l!ilt:ilen. Tijdt:ns dc mi, wt:flkn prt:l1Ijt:' uilgt:Jt:e1J meI 
ah Icl-,I : " Onlt: l.ie\'e \'fllUW van \\'abingham. bt:scherm \\'ul\'ergt:m! .. 
(\\'el e\'en wennen ... ). 

Illlc kllml \\'alsingham in \\'ul\'crgt:m Icrt:chl'! Kennelh Franl'b 'cr
'lrel-Ie Ick,1 cn uilkg in ct:n aandachlig beluislcrdc Illl·'llf;,ak. dic in 
hCI Ncucrlands gehlludcn wcrJ . lIicruil hkck Jal cen 'crrc \'oonader 
'"an dt: anglicaamc gcc,lelijkc nit:m;II111 minder wa, dan de bcruchlc 
('ranci,cu, .. \nll\niu, .Ic S";lrlC. lH11-. 1I11\cdcl" Alllhoni , ,\I)lOCI ~c

n;lallld . Ik S"';IIIl·. ;t1I-.'\IlI , li;! vall Il..:llc. "a, CCII apo'laal vall hCI 
prcdi~hcrcnkillmlcr ill lepcr. Ilij kiddc CCII wulp, !c,·cllljc.licl ill 15(\(\ 
hCI klllll,lcrlc\"CIl \"(Hlr wal hcl wa,. Irouwdc mcl CCII gchuwdc \"rllll\\ 

uil Icpcr CII werd CCII webprckclld calvini'lisdl prcdikanl. In 1567 wcrd 
h i j uil \ ' la;lIllkrcll 'Cl"b;lIl1l~' Il . \Iul'hlk' 11 ;1;11" 1: Il;!clalld CIl ,c,ligdc lich 
in NOl"wich (I) . 1>C Swarlc 11 a 111 lkel aall dc hccldcn,lofill CIl LliU 0.111 . 

' "cranlwllortklijk zijn gcwccsI voor dc vcrwllcsling van Jc kerk , ' 0111 

\\'uh"ergem in augu,lu~ 151111 . Om Jac rcJen slclJe KCllnclh Franci, 
cr prij, op hij ,,"ij/c "an cCl"hcrsleI ccn afgicI,eI van ()Uf l.ady llf 
\\'abingham a;ln dc kcrk vall \Vul\'crgcm IC ,chcnkcll. Illaar Icvcn, \\a, 
h~'1 L'Cnl\Cl'uIllClli,ch gcbaar dal ;Ian '\'ccr,zijdcn crg gcwaardccrd wcrJ . 

Suffolk en Norfolk. ual belekcnt East Anglia. hct gcbicJ waarin 
Fclix~tllwe, Norwich en Walsingham gelcgen zijn. cn zo i~ Jc kcuzc 
van Wabingham geen IOc\'al. O\'erigcns kent het pelgrimsollru ecn 
mccr dan regionalc uilslraling: hct heet zllnucr mecr The Nalillnal 
Shrine of Our Lauy. In 11161. luttclc jaren vóór ue Normandische Vcr
o\'ering en de Slag hij lIastings . zou Richeldis de Fa\'crchc~. kaslccI
\Tl1llWe van Walsingham Pan"a (nu l.ittlc Wabingham) in ecn vi,illcn 

(I) Zic Il .a . J. OI'DEnRINCK. I'opail/gll,' ,'1/ /llIIHn'kt'lI li;dl'm .I,' ):",1, . 
di"l/\t/J""I<'rI"1/ d.., .\"\"1 .. .... "". of d,'1/ (;' ·":l'l/li}d. Brugg..:. 1/i·IH . pp . -1'1·:;11 . 
/-.1. IlACKIIOLJSE. lIalcll'm/(Jrll/ ,'1/ H(/J~"";I'II il/ 111'1 1I",'Jlk"'(/rtia (15f11, · 
l5fJ.'i). Ri;dwgl' lol .I,' gl'!> .. IIil'dl'lIis ,."" d,: go,i>diI'IH/lr" ;'bl'll'lI .Ia Z"id .. lclJ...· 
."<,der/allcll'1I ill de X\'/I' <'<'/11" . l.ict:nliaal,,·crhanJt:ling. vt:rsdl~lh:n in : /Iu"cI .. · 
lillg,'" !\o"illkli;k I' (;, ,\" .. IIi .. cI· ,." ()/I,/iwiclJ../I"clig<, k·ri".': ".:"T/ri;/... N " H 
XXXVII! (1')71) . pp . 7-1·7<' ... 1' . J()I{IJANIJS PIET IJE I'tJl'. . C;,·,,'IIi,'c/"I/I' 
",11/ hel lJ/ld·/)"/II/1J/ka"e"J..lolJ.\l<'f 1<' kpa (12f>./·/71)7). l.eU\cn. (l'IH:!) . pp . 
51·53 . Dele: aUII:ur begaal Je klassiek.: ye:rgis,ing Wuh"e:rg.:m· Wulycring.:m . 
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Onze-Lieve-Vrouw gezien hebben, die haar in spmtu naar Nazareth 
voerde (2), waar Maria haar het huis van de H. Familie toonde. De 
11. 1\1aagd gaf Richeldis de opdracht de malen van hel huis Ie nemen 
0111 cr op haar landgocu in Walsingham een kopie van Ie laten bouwen. 
Op zekere morgen ontdekte Lady Richeldis op een weide twee stroken 
die op een zonuerlinge manier onbedauwd gebleven waren en overeen-"' 
kwamen met het grondplan van het huis van Nazareth uit haar visioen. " 
Maar ue houw vlotte niet en de kasteelvrouwe bad Onze-Lieve-Vrouw 
0111 hulp . Uileindelijk kwam het huis op wonuerbare wijze lot stand .. " 
Er ontsprong een bron, Our Lady's Weil, en er werden mensen van 
elke rang en stand genezen en uit penihele situaties gered. Hendrik 
VIII. uie later het heiligdom zou plunderen, was een van de milde 
schenkers van allerlei kosthaarheden en liet er de koninklijke kaars, 
the King'~ Candle, permanent branuen. De reputatie van Walsingham 
~chlHll als een pijl de hoogte in. Een van de kapellen die langs ue 
pelgrimsroute ontstonden heet nog altijd Slipper Chapel. omdat de 
hedc"aardcrs hier hun schoeisel uittrokken om de resterende mijl bar
voch af tc leggen. In de 16de eeuw trad voor Walsingham een duistere 
periml.: in. waaraan hel losbandige leven van de monniken niel vreemd 
wa~ (3) . Ruim drie eeuwen later zou. in hel spoor van O"foru Move
mcnl . de in Il){)~ geslichle League of Our Lady een revival van de 
1\lariaverering in de hand werken. In de jaren 1931-37 werd een nieuw 
g..:bllll\\'..:ncomplex vollooid en werd de oorspronkelijke bron heront
dekt. Ik kmlbaar~le relikwie in de kerkschat is een panikel van ' het 
Kruis Chri,ti (~). In Walsingham krijgt het religieuze syncretisme een 
ern,lige kan~. uie uoor ue uiverse geloofsbelijuenissen (rooms-katholie- ' 
ken. anglicanen. orthodoxen) dankhaar wordt aangegrepen. " 

Tijdens het weekenu van 15 september jl. stak een delegatie uit 
\Vulvergem met de nachtboot het Kanaal over. In Felixslowe slOnu het " 
onlhijt klaar en vandaar hraeht een hus de West-Vlamingen naar Wal
,ingham. Rev. Father Kenneth Francis had hij de terugkeer gezorgd 
voor logies hij zijn parochianen. Het was een initiatief van de Wulver- " 
gem,e kerkraau. wiens secretaris. Marc Blanekaen. wij van harte dan
ken voor zijn hoeiende informatie over die heerlijke oecumenische dag 
van 12 mei 1991. a day to rememher. 

W. Giraldo 

(:!) Walsingham worul nog altijd Englanu's Nazarelh genoemu" 
(3) /-.Iaar r.:eJs in I3H2 uillen ue Lollarus. een religieuze sekle uie zich afzelte 

lL' ~en de mach I en de rijkdom van ue geesle:lijkhe:id. hun minae:hting vunr 
Onlc·Licvc·Yrouw. die: zij .. the witch uf Walsingham» noemden. lerwijl zij in 
dL" Innp van d~ 15uc eeuw, in hel kaua van hun afkeer van pelgrimages in het 
;tlg.:m.:en cn van valse relieken in het hij zonder. Walsingham bespollen als 
.. fabingham .. . (R.e. FINUCANE. Mirades anu Pilgrims. Popular Belicfs in · 
/-.1t:dieval England . l.ondon·Mc1holirne-Tnrontn. (1<)77). p. 2(0). 

(-I) Zic o .a. IC KHISS (m.m.v. L. RE1TENBECK). Wallfahrtsorte Europas. 
/-.Iunch..:n. (1<)511). pp. 161-ló3. - e. HUNT. llrilish Cusloms and Ceremonies. 
Londlln . (1<)5-1). pp . 1<)1-<)2. 

". - ~---_.,.-,- "_",:"--"-,---,--,-,:",::",,,~" -.:.s~ 

, 
I 

ï 
; 


