
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen 

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Een bootje met de Heilige Familie aan boord 
redt een vluchteling in de Middellandse Zee 
… Een beeldje uit de boeiende tentoonstelling  
‘Lieux saints partagés’ in het Parijse Musée 
National de l’Histoire de l’Immigration.
Het beeldje, en de tentoonstelling, confronte-
ren ons niet alleen met het verschil tussen een 
stroom pelgrims en een stroom vluchtelingen. 
De tentoonstelling confronteert ons ook met 
de vraag hoe we als gelovige pelgrim aankij-
ken tegen het samen-leven in een multicultu-
rele samenleving, tegen het samen-leven van 
christenen, joden en moslims, drie monotheïs-
tische religies die veel dezelfde waarden delen. 
Wat is onze bijdrage aan een menswaardige, 
harmonieuze samenleving voor iedereen, aan 
een cultuur van onthaal en ontmoeting, aan 
de interreligieuze dialoog ...?

Dat het verhaal van lang geleden,
vervuld van de eenvoud van een kind, 
in ieder van ons terug mag opleven …

Vredevolle, zalige kersttijd en fijne feestdagen
Dat wensen u Jos Belmans, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Bart De Groeve, Luc Holsters, 
Yvonne Roelof en Ludo Van Lint, het bestuur 
van het Vlaams Compostelagenootschap. 
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Redactie: Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel, ludo.van.lint@telenet.be. 
Tekst: Ludo Van Lint, tenzij anders vermeld.
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Christl Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Roland De Brabander, Egfried Grauls, Luc Herbots, Luc Holsters, 
Herman Troukens, Riet Van Cleuvenbergen, Jef Van Lint.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaivaartstraat 71, 1760 Roosdaal

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Dinsdag 5 december    Kapellen. Kaas- en wijnavond

Zaterdag 16 december   Erps-Kwerps. Wandeling, eten, film

Zaterdag 16 december   Brugge. Infodag

Zaterdag 20 januari    Genk. Infodag

Weekend 10-11 februari  Gent. Fiets- en Wandelbeurs

Zaterdag 24 februari   Mechelen. Pelgrimszegen
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Mechelen, zaterdag 24 februari
Pelgrimszegen
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in de Mechelse kathedraal de 
pelgrimszegen. Alle pelgrims die volgend jaar op weg willen gaan naar 
Santiago de Compostela, nodigen we van harte uit, samen met hun 
partner.
Na de plechtigheid is er een feestelijk broodjesbuffet in de Salons Van 
Dijck. Onze pelgrimswinkel is er ook aanwezig. 

Programma
9.30 uur  Welkom, registratie en koffie in Salons Van Dijck, 
     Frederik de Merodestraat 33.
10.30 uur  Pelgrimszegen in de kathedraal, 
     op vijf minuten wandelafstand. Welkom vanaf 10.10 uur.
     Onze werkgroep spiritualiteit verzorgt de pelgrimszegen, 
     samen met ons pelgrimskoor Adalard van Aubrac.
12.30 uur Broodjesbuffet in Salons Van Dijck, drank inbegrepen.
14.00 uur Na de maaltijd vertelt professor Johan Swinnen over zijn  

    looptocht naar Compostela (twee marathons per dág!)
     ten voordele van het kankeronderzoek, én als eerbetoon  

    aan zijn zoon-kankerpatiënt en de duizenden andere   
    kankerpatiënten. 

Tot slot: Café De ware Jakob.

 ’t Genootschap
WerKGroePen , ProJeCTen, nieuWs

Pelgrimszegen

Het ga je goed! 
Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis. 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Andries Govaart
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Deelname: € 12 per persoon.
We sluiten de inschrijvingen op 15 februari. 
Het inschrijvingsformulier kun je hier aanklikken.
Stuur het, gehecht aan een mail, naar pelgrimszegen@compostela-
genootschap.be. Of naar Raymond De Haes, Bleekstraat 6, bus 012, 
2800 Mechelen; 015 41 11 83.
Schrijf tegelijk het juiste bedrag over op de rekening, vermeld op
het formulier.
Enkel deelname aan de pelgrimszegen is gratis. Maar: met of zonder
maaltijd, de inschrijving is noodzakelijk! We willen immers zorgen
voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen.

Alle activiteiten vinden plaats in het centrum, op wandelafstand.
Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel (10 min.)
of naar Mechelen-Centraal (20 min.). Parkeren kun je bij het
station Nekkerspoel (gratis), of betalend in de parkings Veemarkt,
Grote Markt of Kathedraal.

Op het secretariaat, vlakbij in de Frederik de Merodestraat, kun je 
aankloppen voor alle praktische info in verband met je pelgrimstocht.
Ook de pelgrimswinkel is dan open.

Wat het koor betreft: nieuwe koorleden zijn altijd zeer welkom! 
Mail naar: clo.lybaert@gmail.com
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Alle foto’s: 
Jef Van Lint
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Dit zijn de vrijwilligers, actief in december en januari.
Zaterdag 2 december Jos Belmans, Lieve Gommers, Jacques Tack, 
        Emmanuel Velghe en Luc Demey
Zaterdag 9 december Luc De Meulenaere, Andrea Grootaers, Alex Cusse, 
        Daniël Dierickx en Richard Asselberghs
Zaterdag 16 december Marc Frederickx, Richard Antone, Jos Helsen en Clark Trappeniers
Zaterdag 23 december Kerstvakantie. Het infopunt is gesloten.
Zaterdag 30 december Kerstvakantie. Het infopunt is gesloten.
Zaterdag 6 januari  Alex Cusse, Luc Holsters, José Maes en Yvonne Roelof
Zaterdag 13 januari  Robert Truyen, Dirk De Smedt, Emiel De Smedt en Daniël Dierickx
Zaterdag 20 januari  Jan De Proft, Jelle Nuyts, Martine Maes en Willy Beyers
Zaterdag 27 januari  Jacques Tack, Hanny Pouderoyen, Jos Helsen en Clark Trappeniers
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Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring.  Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters in 

Mechelen ter beschikking van onze leden!

Élke zaterdag: infopunt! 
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen, is 
elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók in juli en augustus, behalve op 
feestdagen en tijdens de kerst- en de paasvakantie. 
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht voor te berei-
den. In het totaal zijn er een 38 vrijwilligers actief in het infopunt. Allemaal liepen of 
fietsten ze een of meerdere keren een pelgrimstocht naar Compostela.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets kopen 
uit de pelgrimswinkel, een credencial en stempelboekje aanvragen en boeken uit de 
bibliotheek raadplegen.
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 900 (kandidaat-)pelgrims ontvangen.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%202017.pdf
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Brugge, zaterdag 16 december
infodag pelgrimeren naar Compostela
Een pelgrimstocht is een ontdekkingstocht naar wat in je leeft en wat 
je aankunt, waar je faalt en waar je jezelf tegenkomt. Maar pelgrime-
ren is ook vreugde ervaren om wat je bereikt hebt. Het is ingrijpend, 
door de diepe emoties in de natuur, alleen of met andere pelgrims uit 
de hele wereld ...
Het is goed om je voor te bereiden op deze tocht, de steun te voelen 
van pelgrims die je voorgingen en praktische tips te krijgen. Zo kun je 
jouw doel bereiken.
En er zijn vragen als … Welke weg volg ik nu best? Waar vind ik een 
bed? Welke rugzak past mij? Waartoe dient een stempelboekje? Wat 
houdt een lidmaatschap van het Vlaams Genootschap in? Wordt het 
een avontuur, een spirituele tocht of een reis langs historie en kunst?
Ervaren pelgrims geven je op een infodag antwoord op al deze en vele 
andere vragen.

Afspraak om 10 uur in Campus ZoWe verpleegkunde, Barrièrestraat  2d. 

10.30 uur Verwelkoming en powerpointvoorstelling van 
     het Genootschap.
11.30 uur Getuigenis van een pelgrim.
12.15 uur Lunch met meegebrachte picknick. Drank verkrijgbaar.
13.15 uur Hoe organiseer ik mijn tocht? 
     Aparte sessies voor stappers en fietsers.    
14.00 uur Thematafels: informeel, een antwoord op alle vragen.
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Napraten in de bar tot 17 uur. 

Campus ZoWe ligt op 300 m van de achterzijde van het station. 
Een kaartje vind je op www.zowe.be. 

Deelname: gratis, maar graag een seintje voor 10 december, via mail 
naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be. Of  schriftelijk 
of telefonisch naar Alex Cusse, Woestinestraat 35, 8340 Sijsele; 0479 
07  07 91, 050 35 99 74. 
Vermeld: naam, voornaam en ‘fietser’ of ‘stapper’.

Kun je op 16 december niet naar Brugge komen? Geen probleem, 
de volgende maanden is er elke maand een infodag: op 20 januari in 
Genk (zie verder) en op 3 maart  in Antwerpen.

Genk, 20 januari
Pelgrimeren naar santiago de Compostela
Het programma is identiek aan de infodag in Brugge. 
Afspraak in het stadhuis van Genk, Stadsplein 1.
Het stadhuis is heel goed bereikbaar met de trein of de bus. Het station 
is vlakbij. 
Gratis parkeren kan bij de Limburghal langs de Jaarbeurslaan op 200 
m van het centrum. 
De dag is gratis, maar graag een seintje als je komt, ten laatste op 10 
januari, naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be  
of  0497 59 13 48. Vermeld naam, voornaam en ‘fietser’ of ‘stapper’.

Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten bedoeld 
voor leden van het Genootschap (en hun familie). 
Niet-leden zijn niet verzekerd op onze activiteiten en 
nemen altijd deel op eigen risico. Op infodagen zijn 
altijd leden en niet-leden welkom.



9

89
December 2017¡HOLA!

Je
f V

an
 L

in
t

Je
f V

an
 L

in
t

Gent, 10 en 11 februari
Fiets- en Wandelbeurs
en nog veel meer …
Ook dit jaar kan je op de Fiets- en Wandelbeurs terecht voor 
verrassende bestemmingen, mooie routes, stevige wandel-
schoenen en dito fietsen. 
Het Vlaams Compostelagenootschap is opnieuw prominent 
aanwezig met een uitgebreid pelgrimspaviljoen. 
Onze enthousiaste groep ervaren pelgrims is er weer om 
jouw tocht mee voor te bereiden. Ook de pelgrimswinkel is 

aanwezig. En pelgrims naar Rome komen er ook aan hun trekken.
Tegelijk met de Fiets- en Wandelbeuers vindt de e-Bike Challenge en de 
Mount Expo plaats. Fietsers, wandelaars én bergliefhebbers vinden er 
dus alles wat ze nodig hebben. 
Naast de vele stands kun je er ook naar een uitgebreide reeks lezingen 
en workshops.  
Nieuw dit jaar is Hicle Family, een parcours dat je doorheen de drie 
beurzen loodst naar plekken waar je terecht kan met al je vragen over 
fietsen of wandelen met (klein)kinderen. 

Een ticket voor een van de beurzen geeft gratis toegang tot de andere 
twee. 
Geopend van 10 tot 17 uur.
Waar? Flanders Expo, Gent (tram 1 vanuit station Gent-Sint-Pieters).
www.fietsenwandelbeurs.be, www.ebikechallenge.be, 
www.mountexpo.be.De Fiets- en Wandelbeurs: voor camino-info, fiets- en wandeluitrus-

ting en veel meer!
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aFDelinG KeMPen
Kapellen, dinsdag 5 december
Kaas-en wijnavond
In donkere dagen is samen eten heel gezellig en hartverwarmend. 
Daarom nodigt afdeling Kempen zijn pelgrims uit op een kaas- en 
wijnavond. Een avond met bovendien hoog bezoek.
Afspraak om om 19.30 uur in zaal den Biz, Eikendreef 3.
Inschrijven tot ten allerlaatste 3 december 
via afdelingkempen@compostelagenootschap.be

 Genootschap-afdelingen

aFDelinG leuVen
erps-Kwerps, zaterdag 16 december
Wandeling, eten en film
Een traditie bij afdeling Leuven: een dagprogramma met een stevige 
wandeling, een avondmaal en dan nog een film. 
Dit jaar wandelt Leuven in ‘De Groene vallei’, een prachtige groene 
oase tussen Brussel, Leuven en Mechelen. 
Van het Silsombos tussen Erps en Nederokkerzeel gaat de wandeling 
naar het Torfbroek in Kampenhout. Je verkent ook het ‘grootveld’ 
onder de aanvliegroute van de luchthaven. Een afstand van 18 km. 
Afspraak om 9 uur in Parochiezaal De Klok, Dekenijstraat 11 in Erps-
Kwerps (Kortenberg).
Vertrek van de wandeling om 10 uur, terug rond 16 uur. 
Picknick meebrengen. 
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Voor vermoeide stappers is er een ophaaldienst. 
Niet meestappen kan ook, dan ben je welkom om 16 uur. 

Na de tocht kan je bij een frisse pint naar sfeerbeelden kijken van de 
driedaagse tocht langs de heiligdommen van de Gaume.
Avondeten om 17.30 uur. 
Op het menu: witloof met hesp en kaassaus, brood, en rijstpap als 
toetje. Voor de vegetariërs is er een witloofrolletje met gerookte zalm 
(vooraf melden!). 

Om 19 uur start de film Compostelle van Freddy Mouchard. Een 
mooi verhaal over vier pelgrims op hun weg naar Santiago. Een film 
met een spirituele inslag. 
Inschrijven via afdelingleuven@compostelagenootschap.be, vóór 5 
december. Of schrijf naar Minouche Corthouts, Kriesberg 52,  3221 
Nieuwrode.
Deelname: € 10, betalen ter plaatse.

Je kan ook met de trein komen: afstappen in station Kortenberg. Uit-
gang Engerstraat. Je volgt deze straat tot in het dorpscentrum. Ten 
slotte even naar links. Afstand ongeveer anderhalve kilometer.

Het natuurgebied Torfbroek, een stukje van de prachtige Groene Vallei 
tussen Leuven en Brussel.
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anDere orGanisaToren
Tongeren, donderdag 7 december
Via Francigena-avond
Riet Van Cleuvenbergen komt praten over haar pelgrimstocht langs 
de Via Francigena, de 2000 km lange route die het Engelse Canter-
bury verbindt met het graf van Petrus in Rome.  
Afspraak om 20 uur in het auditorium van het Gallo-Romeins Mu-
seum.
Een organisatie van het Davidsfonds en het Oudheidkundig Ge-
nootschap.

Bijna ter bestemming: zicht op de 
Sint-Pietersbasiliek vanop de op Monte Ciocci. 

 Ook in Rome krijg je een ‘pelgrimsdiploma’ ...
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Tongeren, woensdag 27 december
Kerstwandeling
Pelgrimspastoraal Bisdom Limburg or-
ganiseert een bezinnende wandeling in 
het teken van Kerstmis. Inspiratie von-
den de organisatoren in de uitspraken 
van paus Franciscus over Kerstmis als ‘de 
revolutie van de tederheid’.
Je wandelt van de Sint-Gilliskapel (Mul-
kerweg 19) naar de basiliek en terug. 
Keuze tussen verschillende afstanden. 
De 9 km-wandeling start om 13.30 uur 
en de 6 km-wandeling om 14 uur. Bij de 
laatste wandeling is er ook een aparte 
stapgroep voor gezinnen met (jonge) 
kinderen.
De flyer met het volledige een- en meer-
daagsprogramma voor 2017-2018 vind je 
op www.pelgrimswandelingen.be. 
Of op het secretariaat van het Compos-
telagenootschap in Mechelen. 
Info: CCV Hasselt, 011 24 90 70. 

De kapel van Mulken. ‘Tja, kapel, ‘t is eerder een kerk.
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nieuwe editie van De Weg van de Franken i
Jaren geleden begon Ben Teunissen aan een reeks van vijf gidsen voor 
de Via Francigena, van Canterbury (of Maastricht) naar Rome en zelfs 
verder, tot Bari, de plek waar Sinterklaas begraven ligt. 
Van het eerste deel, van Maastricht naar de Sankt –Bernhardpas, ver-
scheen recent een nieuwe editie. De gidsen zijn ook verkrijgbaar als 
eGuide.
www.dewegvandefranken.nl 
Andere uitgeverijen met Francigena-gidsen, onder meer Éditions 
Lepère (F), Cicerone (En) en Conrad Stein (D). 

Meer info over de Via Francigena, en andere routes, naar Rome vind 
je o.a. op
http://pelgrimswegen.nl 
http://www.viafrancigena.be
http://www.viefrancigene.org/en/.
Ook op ons zaterdags infopunt zijn er enkele medewerkers met Fran-
cigena-ervaring.

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs De PelGriMsWeGen
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nog meer nieuwe gidsen
* Bij onze Britse zusterorganisatie The Confraternity of St. James ver-

scheen een nieuwe gids voor de Camino de Invierno. Een mooi alter-
natief voor het laatste deel van de Camino Francés, van Ponferrada 
naar Compostela. 88 blz. £ 7.

* The Confraternity heeft al langer een gids voor de Camino Inglés 
(£ 7). Die is nu aangevuld met Camino Inglés. Pilgrim Maps. Prijs: £ 5.

 www.csj.org.uk 

* Bij Éditions Lepère verschijnt in februari een nieuwe gids Paris – Sens 
– Vézelay – au Puy-en-Velay, de eerste gids voor de route van Parijs via 
Vézelay naar Le Puy. Een afstand van 752 km. 240 blz., 310 gr. 

 Prijs: ca. € 23. 
 www.chemin-compostelle.fr

* Éditions Le Vieux Crayon meldt dat de edities 2018 van haar Miam 
Miam Dodo-gidsen klaarliggen: 

 Via Podiensis, Le Puy-Cahors ; Via Podiensis Cahors-Roncevaux ; 
 Variante Rocamadour-Célé ; El Camino Francés. 
 Prijzen respectievelijk ca. € 16, € 16, € 8 en € 19.
 www.levieuxcrayon.com 
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logies langs de spaanse pelgrimswegen  
www.caminodesantiago.consumer.es     
www.caminosantiago.org  
www.camino.xacobeo.es    
www.alojamientoscaminosantiago.com        
www.gronze.com  
http://todosloscaminosdesantiago.com    
www.verscompostelle.be 
www.wisepilgrim.com 
www.mundicamino.com 
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Pelgrimeren voor de jeugd: tweede lustrum!
De Pelgrimshoeve Kafarnaüm in het Kempense Vessem ligt op de weg naar Compostela. 
Tien jaar geleden ging een Nederlandse basisschool voor het eerst op pelgrimstocht naar 
Vessem. Een enthousiaste directeur vertelde over zijn positieve ervaringen aan collega's 
en al gauw werd er op de scholen gesproken over het project ‘Pelgrimeren voor de jeugd’.
Begeleiders, vaak met pelgrimservaring, uit het hele land kwamen en komen helpen. 
Praten met kinderen die op het punt staan de grote overstap te maken naar het middel-
baar onderwijs. Over de volgende etappe van hun levensweg. 
De kinderen nemen soms een stok mee en dragen een jakobsschelp. Maar de steen met 
een opschrift bewaren ze voor de Jacobushoeve. Bij het Cruz de Ferro leggen ze hun wens, 
hun vraag, opgeschreven op de steen, plechtig neer. En  in het stiltecentrum ervaren ze 
dat je om na te denken ook stil kunt zijn.
Op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm worden de kinderen ‘ingewijd’ in de wereld van de 
pelgrimage, zij maken kennis met de gastvrouw en zij lopen het labyrint. Ze mogen de 
boerderij bekijken en krijgen een mooi glanzend steentje en een kaars. Symbolen van 
licht en positieve energie.
Volgend schooljaar gaan de vrijwilligers weer op weg met bijna 35 groepen van het basis-
onderwijs. Allen uit de Kempen. Een hele organisatie, die veel vrijwilligers vergt. Vooral 
volwassenen die met een groepje kinderen mee willen lopen als begeleider. De Pelgrims-
hoeve is nog op zoek naar meer vrijwilligers! 
Tien jaar pelgrimeren in de Kempen is een begrip geworden. Naast de initiatieven in 
Vessem wordt dit project al op zeven andere plaatsen in Nederland gerealiseerd. Heeft u 
interesse om eens met een groepje kinderen mee te lopen of zelf in België zo’n tocht te 
houden, mail dan naar Jac Naus, jjmnaus@gmail.com.
www.pelgrimshoevekafarnaum.nl 
https://vimeo.com/115358704 

Wanneer beginnen we ermee in Vlaanderen?

Ja
c 

N
au

s
Ja

c 
N

au
s



18

89
December 2017¡HOLA!

Pelgrimeren naar assisi 
De franciscaanse familie heeft een lan-
ge traditie van staptochten in het spoor 
van Franciscus naar Assisi. Doorheen 
de jaren hebben zowat duizend mensen 
aan een van die tochten deelgenomen. 
In 2018 wordt opnieuw een pelgrims-
tocht georganiseerd van 7 tot 21 juli. Je 
stapt langs plaatsen die belangrijk wa-
ren in Franciscus' leven. Onderweg is er 
tijd voor bezinning en ontspanning. De 
tocht is een spirituele én een sportieve 
uitdaging. Je leeft sober en eenvoudig. 
Logeren doe je in kloostertjes, paro-
chiezalen en het ‘duizend-sterren-ho-
tel’ (met beschutting voor eventuele 
regen). Alleen in Assisi slaap je in een 
hotel.
Je stapt 230 km, bergop en bergaf.

Uitgebreide info over deze reis vind je 
op www.franciscaansleven.be. Klik op 
‘reizen en tochten’.

Stappen in het spoor van Franciscus en Clara. Twee weken sober en eenvoudig leven.

http://http://www.franciscaansleven.be/reizen-en-tochten.html
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Parijs, tot 21 januari
Gedeelde heilige plaatsen
Het is heel makkelijk om een stuk te schrijven over heilige oorlogen, 
religieuze conflicten en tegenstellingen. Veel minder in de kijker staan 
bv. de vele initiatieven voor dialoog tussen christenen, joden en mos-
lims, de gedeelde waarden, oorsprong en ja, ook heiligdommen, bede-
vaartplaatsen. Dat is wat het seculiere Frankrijk doet in de tentoonstel-
ling Lieux saints partagés in het Parijse Musée national de l’histoire de 
l’immigration. 
De tentoonstelling is een nieuwe versie van de tentoonstelling die al 
eerder te zien was in het MUCEM in Marseille, het Musée du Bardo in 
Tunis (na de aanslagen) e.a. 

Neen, wij hebben de tentoonstelling (nog) niet gezien, maar duidelijk is 
dat ze velen, pelgrims en anderen, zal boeien. 
Vanzelfsprekend gaat er veel aandacht naar het Heillig Land waar on-
danks alle verwarring, scheiding, concurrentie, spanningen en veel 
erger toch hier en daar  religieuze raakvlakken zijn. Ook in Jeruzalem 
waar de enorme concentratie heiligdommen een belangrijk onderdeel 
is van het Israëlisch-Palestijns conflict. 
In Hebron delen moslims en joden (weliswaar gescheiden) de Grot van 
de Patriarchen als bedevaartsoord. Abraham zou er begraven liggen. 
Tussen haakjes: Abraham wordt beschouwd als de eerste pelgrim. Op 
vraag van God trok hij van Ur naar (Mesopotamië) naar het land van 
Kanaän ... 

MeDia, erFGoeD, TenToonsTellinGen, ConCerTen

Ook te zien in Parijs: de maquette van de indrukwekkende kerk-moskee-
synagoge die binnenkort in Berlijn gebouwd wordt. Naast de ruimtes 
voor de drie religies is er ook een interreligieuze ruimte.  
Architect: Kuehn Malvezzi.
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St.-Joris bestrijdt de draak ... Duizenden 
moslims komen in Turkije op 23 april 
naar een orthodox klooster om de heilige 
te vereren.
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Abraham ontving er in het eikenbos van Mamre ook drie mannen (en-
gelen) (Genesis, 18, 1-15). Voor velen een vroeg voorbeeld van gastvrij-
heid. 
Betlehem dan: omdat Jezus in de Koran een van de belangrijkste profe-
ten is, is zijn geboorteplaats ook voor moslims belangrijk. Ook zij bezoe-
ken, uit nieuwsgierigheid of devotie, de Kerk van de Geboorte. Ook de 
Melkgrot wordt door moslims en christenen bezocht. Hun gebed heeft 
dikwijls te maken met vruchtbaarheidsproblemen. 
In het Middellandse Zeegebied zijn er wel meer plekken waar religies 
elkaar kruisen: Lampedusa, vandaag hét vluchtelingeneiland, was eeu-
wen lang een (mariaal) bedevaartsoord voor zeelui, christenen en mos-
lims. 
In Tunesië wordt een synagoge op het eiland Djerba nog altijd bezocht 
door joden en moslims. 
Voor de rede van Istanbul trekt het Grieks-Orthodoxe klooster op het 
eiland Büyükada op 23 april, feest van Sint-Joris, duizenden moslims. 
Sint-Joris is ook voor de moslims een heilige ...
Algerijnse kerken zoals de Onze-Lieve-Vrouw van Afrikakerk in Al-
giers zijn gebouwd ‘om moslims te bekeren’, maar trekken vandaag 
naast christenen, ook veel, niet-bekeerde, Algerijnse moslims. Niet zo 
vreemd, Maria (Maryam), heeft een belangrijke plaats in de Koran. 
Haar naam wordt er naar verluidt meer vernoemd dan in de Bijbel.
Niet onbelangrijk: de tentoonstelling besteedt ook aandacht aan be-
langrijke bruggenbouwers als Louis Massignon, André Chouraqui 
(jood, Bijbel- en Koranvertaler) en Paolo Dall’Oglio, de waarschijnlijk 
door Isis in Aleppo vermoorde jezuïet.

Hebron. Abraham ontving er drie mannen of engelen, naargelang de bron.
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Misschien is de tentoonstelling een aanleiding voor een week-
endje Parijs. Combinatietips: de tentoonstelling Chrétiens d’Orient. 
Deux mille ans d’histoire in het Institut du Monde Arabe, een wan-
deling langs een stuk van de Parijse camino, een religieuze dienst 
in de St.-Gervaiskerk, onder meer om er, net als in de basiliek 
van Vézelay (en tot voor kort ook in Brussel) te luisteren naar de 
mooie gezangen van les fréres et soeurs de Jérusalem.

De tentoonstelling is gesloten op maandag, Kerstmis en Nieuwjaar. 
Adres: Musée de l’histoire de l’immigration. Palais de la Porte Dorée, 
293 Avenue Daumesnil. 
www.histoire-immigration.fr

De Israëlische muur, dwars door Palestina, is allesbehalve een hoopvol teken. Misschien is dit 
gebed, dit beeld van ‘Notre Dame qui fait tomber les murs’ (2014) dat wel ...
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De crypte-domen ‘Les sept dormants’ in Les Sept-Saints, Bretagne. 
De vierde zondag van juli is er al meer dan zestig jaar een christelijke/
moslim-bedevaart. Dat is het werk van islamoloog en priester Louis 
Massignon.
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Zicht op Jeruzalem. Duitse school, ca. 1740.
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Compostela eist dat Carmen Franco 
abraham en isaac teruggeeft
Nog even kun je in het Palacio del Germirez 
(kathedraalmuseum) naar de tentoonstel-
ling over Mestre Mateo. Zijn romaans mees-
terwerk is de Pórtico de la Gloria, verborgen 
achter de barokke westgevel van de kathe-
draal.  
Ondertussen is er in Galicië nogal wat te 
doen over twee beelden van de meester op 
de tentoonstelling: Abraham en Isaac. 
De ‘privécollectie’ waarvan de beelden deel 
uitmaakten, was de collectie van Carmen 
Franco, de kleindochter van de dictator. 
Ondertussen is de Fundación Franco de be-
heerder en zijn de twee beelden recent door 
de Xunta de Galicia uitgeroepen tot cultureel 
erfgoed. Dat maakt dat ze niet meer ver-
koopbaar zijn.

Tot de 16de eeuw waren de twee beelden onderdeel van de Pórtico 
de la Gloria. Ze verdwenen, tot een historicus ze in 1933 terugvond. 
De stad kocht ze in 1948. In 1960 kwamen ze op onduidelijke wijze in 
handen van de familie Franco. 
Het stadsbestuur formuleerde recent een eis tot teruggave, binnen de 
twee weken. Die termijn is ondertussen lang verstreken. 
De tentoonstelling over Mestre Mateo loopt nog tot 23 februari.
www.catedraldesantiago.es 

San Mateo, de patroonheilige van en door de meester.
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Kortrijk, tot 20 december
el Camino, the way between two points
Na Brugge, Narbonne en Leuven is het kunstenproject El Camino, the 
way between two points, nu te gast in het KULAK. 

Een paar jaar geleden haalde curator Christa Vyvey zes kunstenaars 
uit hun atelier om ze te confronteren met de camino.
Die kunstenaars zijn Stijn Cole, Christine Clinckx, Cel Crabeels, Ron-
ny Delrue, Renato Nicolodi en Jonas Vansteenkiste. 
Ze kregen allemaal de opdracht om de weg, een weg te lopen, een weg 
die belangrijker is dan het eindpunt. Ze dachten na over levensvra-
gen, over hun leven van a naar b, over het samen-leven, over afgoden 
en goden.
Samen liepen ze een stuk tussen Compostela en Fisterra. Een paar 
kunstenaars liepen (veel) meer, de anderen engageerden zich om de 
camino imaginair, mentaal te ‘lopen’. Dat alles maakt deel uit van 
het onderzoek dat ze moesten verrichten en waarover zij een Cahier 
de Route bijhielden, een cahier die hun (eerste) emoties, impressies, 
denkpistes reflecteert en basis was en is voor nieuwe kunstwerken: 
tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerk, film, fotografie, collage  ... 
Veelal zijn het combinaties van vele technieken. 
Bij Christine Clinckx worden figuren schaduwen en versmelten ze 
met het water, met de oceaan bij Fisterra. Een verwijzing naar migran-
ten, vluchtelingen die betere oorden opzoeken, naar pelgrims ook die 
zoeken naar antwoorden. Die link naar migranten vind je ook bij Cel 
Crabbeels. Ronny Delrue is met zeer sterke belangstelling blijven kij-
ken naar het fanatieke, obsessieve stapgedrag van pelgrims. 
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Dat resulteerde in grote panelen met kleine zwart-witte vlakjes. 
Zijn met balpen en Oost-Indische inkt opgehoogde, overbelich-
te polaroids vormen een archief waarin herinneren en vergeten 
elkaar raken. 
Voor deze tentoonstelling zijn weer een aantal nieuwe werken 
gecreëerd. Ze is ook aangepast aan de wat aparte locatie, de Spi-
na, een gang van 200 m.
De tentoonstelling is elke werkdag geopend van 10 tot 18 uur.
Locatie: KULAK, Etienne Sabbelaan 53.
http://www.el-camino.be/expo-s.html 
https://vimeo.com/151003458
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lezersBrieVen, BloGs  en zoeKerTJes
stapmaat gezocht (1)
Ik zou graag half april een deel van de route naar Compostela willen 
wandelen gedurende twee à drie weken.
Ik heb geen ervaring, daarom ben ik op zoek naar een wandelpartner. 
Het vertrekpunt maakt voor mij niet zoveel uit, wel liefst in België. 
Dat kunnen we samen bepalen. 
leo_ghielens@outlook.be
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stapmaat gezocht (2)
Volgend jaar wil ik een laatste maal een cami-
notocht naar Compostela maken. 
Ik heb al tweemaal de Camino Francés gelo-
pen, in 2014 en 2016. Deze keer denk ik aan de 
Camino del Norte.
Jammer genoeg kan ik ditmaal geen beroep 
meer doen op mijn metgezel van toen.
Het is niet zo dat ik dit niet alleen zou kunnen, 
ik ben verleden jaar ook drie weken alleen op 
pad geweest, toen ging mijn reisgenoot slechts 
een week mee. 
Ik vind het gewoon aangenamer om gezel-
schap te hebben en de ervaringen te delen. De 
periode is van minder belang, maar de maan-
den mei en september genieten mijn voorkeur.
carlos.mestiaen@telenet.be
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Met man en dochter, prachtig!
Ik ben Nathalie en ik heb in augustus de Camino Francés gelopen vanuit 
Saint-Jean- Pied-de-Port samen met mijn man en onze dochter van 19 
jaar.  Wat een prachtige ervaring!
Alles is min of meer begonnen als grap. Mijn man vroeg vorige zomer 
wat we ervan zouden vinden  als we eens te voet naar Compostela zouden 
gaan ... Het werd wat weggelachen en er werd niet meer over gepraat. 
Tot onze dochter, die Toerisme en Recreatie Management studeert, 
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thuiskwam van school en zei dat ze haar Bachelorproef moest maken 
over een thema dat met UNESCO-Werelderfgoed te maken heeft. Ze zei 
daar direct bij dat de Camino Francés daaronder valt. Ze vroeg meteen of 
we die tocht dan toch niet wilden samen wandelen. Ze wilde haar thesis 
maken over iets dat ze echt had meegemaakt. 
Na wat opzoekingswerk op het internet, een bezoekje aan het Com-
postelagenootschap op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent en het vele 
voorbereidend werk zijn we op1 augustus vertrokken vanuit Saint-Jean-
Pied-de-Port. Na 33 dagen stappen kwamen we op 2 september aan in 
Compostela! 
Het werd een onbeschrijfelijke, mooie reis. 
Ik heb enorm veel foto’s maar niks kan tegenop het echt meemaken. En 
eerlijk, toen we aan het stappen waren, verklaarden we de mensen die 
meerdere camino’s lopen ‘stoppezot’. Wij zouden dit éénmaal doen en 
dan nooit meer!!! En wat blijkt? 
Onze volgende zomervakantie ligt al vast! We lopen de Camino Portu-
gués vanuit Lissabon. 
Nathalie De Groote-Havegheer
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Wandelschoenen te koop
Dank om de zoveelste mooie ¡HOLA! die ik telkens van voor tot achter doorsnuffel. Na een aantal 
staproutes is onze tijd -en leeftijd (gezondheid!) gekomen om er – node - een punt achter te zetten.
Graag wil ik daarom schoenen te koop aanbieden:
een paar degelijke lederen, hoge stapschoenen, weinig gebruikt (enkel van St.-Jean-Pied-de-Port 
tot Burgos en van Astorga tot Compostela). 
Lowa, vrouwenmodel, met Gore Tex. Maat 39,5.
Kostprijs: € 200. Vraagprijs: € 50. Graag af te halen bij ons thuis in Brugge.
050 38 18 83, chris.pelgrim2@gmail.com


