
 

 

                                 
                                                                                          

     

 Leeskring 
 

Pelgrim met een knipoog -  

Dóór Italië naar Jeruzalem 
                                                                                                                    Herman Cole 
 
Door in december 2019 toevallig een oude familiefoto terug te vinden, ontdekt 

Herman Cole langs zeer kronkelige wegen in de Gentse Boekentoren twee 

bijzonder interessante én goed geconserveerde achttiende-eeuwse boekwerken: 

‘Jeruzalemsche Reyse’ en ‘Den Wederkeerden Pelgrim’. Samen brengen ze de 

beschrijving van de meer dan drie jaar durende pelgrimstocht die de 

ongeschoeide karmeliet Marinus Geubels tussen 25 juni 1770 en 21 november 

1773 volbracht. Reeds in 1758 was hij te voet op pelgrimstocht getogen naar 

Rome, maar van het boek daarover is voorlopig geen spoor. (De familie Geubels 

en de familie Cole stammen allebei uit Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas.) 

 

Als toeristisch auteur en tevens voormalig taalanimator Italiaans in 

volwassenenonderwijs wordt Cole in die dagboeken bijzonder getroffen door het 

Italiaanse element in die verslagen: Geubels bezoekt Rome, Napels, de 

Vesuvius, Pozzuoli, Messina, Catania, de Etna, Malta. Op de terugweg van zijn 

heftige ronde van het Heilig Land passeert hij in Genua, Livorno, Loreto, Padua, 

Venetië, Triëst &c.  

 

Tussen begin april en eind augustus 2020 destilleert Cole uit de beide boeken 

een dertigtal nieuwsbrieven die via mail worden verstuurd naar leden van de 

culturele vereniging ‘Anfiteatro-amici della cultura italiana’, die hij op deze 

wijze een toeristisch-culturele reddingsboei toewerpt op de Zee van Corona.   



 

 

Omdat de vereniging door de greep van de pandemie niet op waardige wijze 

haar dertigste verjaardag (1990 - 2020) kon vieren, beslisten Anfiteatro en Cole 

de nieuwsbrieven om te kneden tot een boek; de leden kregen het gratis 

toegestuurd.  

 
De bespreking gaat door op woensdag 19 april 2023 om 20.00 uur in de 

Stedelijke Openbare Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas en 

wordt geleid door de heer Herman Cole en gebeurt in samenwerking met 

Anfiteatro. 

 
Inkom: leden Davidsfonds en Anfiteatro 2 euro, niet-leden 5 euro. 

 

Ook wie het boek niet gelezen heeft, is welkom. 

 

Met dank aan de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Sint-Niklaas voor de 

samenwerking.  

Info: r.demeerleer@telenet.be of 03 296 05 23    Inschrijven is verplicht! 
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