
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Als je van ons secretariaat in Mechelen richting Hofstade rijdt, dan zie je vrijwel altijd ooievaars, zomaar op de gazon rond appartementsgebouwen. Dat zijn dan de Plan-
ckendaelooievaars. Rond het Zwin zie je er ook veel, maar dat is het dan.  In Spanje krijg je ze geregeld te zien, meestal niet in een boom, zoals op deze mooie foto, maar  op 
kerken. En zo’n mooie vogels loop je toch niet zomaar voorbij! Ook niet als pelgrim, daar moét je naar kijken. 
Ik neem volgende keer een goede – lichtgewicht – verrekijker mee!.  Om naar de vogeltjes te kijken, maar ook naar al het moois, hoog boven mijn hoofd op gevels en plafonds 
van kerken. Geen pelgrimstocht zonder verwonderen, bewonderen, genieten, ‘rijker’ worden. 
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¡Hola! verschijnt de eerste dag van elke maand, behalve in augustus.
Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Ria Bruggen,  Willy Genbrugge, 
Luc Holsters, Herman Van Hees, Riet Van Cleuvenbergen, Luc Vermoesen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent.

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Dinsdag 7 oktober  Schoten. Pelgrimstreffen.

Zaterdag 11 oktober Halle. Wandeling naar Nijvel.

Zaterdag 18 oktober Ertvelde. Fietstocht naar Koewacht.

Zaterdag 25 oktober Zutendaal. Wandeling.

Zaterdag 8 november Oostkamp. Infodag.

Zaterdag 15 november Antwerpen. Infomoment Compostela.

Zondag 16 november Aalst. Film: The Way.

Zaterdag 22 november.   Oud-Heverlee. Terugkomdag.

Vrijdag 28 november Antwerpen. Wijnproefavond.

Zaterdag 13 december Halle. Infodag.

Niet leden zijn altijd van harte welkom op onze activiteiten, maar zijn niet 

verzekerd.
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natIonaal - aCtIVItEItEn

Mechelen, zaterdag 25 oktober
Waarheen met het Genootschap?
Ter herinnering aan onze ‘effectieve leden’: vergeet op 25 oktober niet 
de workshop in Mechelen over de vraag: Hoe kunnen we onze leden 
beter dienen?
Overigens mogen gewone leden natuurlijk ook altijd hun mening 
daarover kenbaar maken. Je stuurt ons gewoon een mailtje!

oostkamp, zaterdag 8 november
Infodag: voor een betere tocht!
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?  Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht?
Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?

Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap een 
deugdelijk antwoord te bieden.  Onze pelgrimsinfodagen zijn een ja-
renlange en zeer gewaardeerde traditie.

Geen infodag zonder pelgrimswinkel.

In een informele sfeer nodigen pelgrims je uit aan vele thematafels.
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Programma
10 uur Warm onthaal! 
11 uur Presentatie: pelgrimeren naar Santiago de Compostela.
12 uur Pelgrimslunch met meegebrachte picknick 
   (drank verkrijgbaar)
13 uur Presentatie: de tocht in de praktijk; aparte sessies voor stap-
pers en  fietsers.
14 uur Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. 
   In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit aan   
   vele thematafels.
16 uur We ronden af in café De ware Jakob.

Onze pelgrimswinkel is natuurlijk ook aanwezig!

Plaats:Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 
8020 Oostkamp, 050 83 31 80.
De Valkaart  is goed bereikbaar. Met de auto: E40, afrit Oostkamp. 
Met het openbaar vervoer: van station Brugge met bus 20 of 21 naar 
Oostkamp. Bus 20 stopt aan de Valkaart. Bus 21 in het centrum ( een 
km te voet).

Deelname is gratis. Wel op voorhand (en ten laatste op 3 november) 
inschrijven via  infodagbrugge@compostelagenootschap.be. 



5

51
oktober 2014¡HOLA!

oud-heverlee, zaterdag 22 november
terugkomdag: deel je ervaringen met anderen!
Het wordt weer een fijne ontmoeting in Don Bosco, met medepel-
grims én thuis gebleven partners!
Een dag om ervaringen uit te wisselen, afspraken te maken, foto’s te 
bekijken en veel meer.

Programma
10 u.  Warm onthaal, gratis koffie.
11 u.  Openingsmoment. Daarna heb je de keuze tussen een 
  spirituele boswandeling, kijken naar caminofilms of het café   
  De ware Jakob bezoeken.
13 u.  Eigen picknick of broodjesbuffet. Drank verkrijgbaar.
14 u.  Keuze: Caminofilms, Herinneringstegel, Café De Ware Jakob,  
  boswandeling.

De  winkel is present. En de hoofdredacteurs van ¡Hola! en De Pel-
grim. Zij luisteren naar uw opmerkingen en suggesties.
Afspraak in  on Bosco, Don Boscolaan 15 in Oud-Heverlee. 
Meer info over inschrijvingen e.a. in een volgende ¡Hola! of op de 
website.
Openbaar vervoer: lijn 337 Leuven-station – Waver. Vertrek om het 
uur: 8.04, 9.04 .... Halte voor de deur.

Vast en succesvol programma-onderdeel: de spirituele boswandeling!
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halle, zaterdag 13 december
Voor een nóg betere tocht!
Het programma van deze infodag is identiek aan het pro-
gramma van de Infodag in Oostkamp. Zie hoger.

Plaats:Don Bosco Instituut, Lenniksesteenweg 2.
Contactpersoon: regioverantwoordelijke Zenne-Dender, 
0473 95 25 85.

Halle is goed bereikbaar.
Met de auto via de E19, afrit 21, Halle. E429/N203a vol-
gen, afrit Halle-Centrum.
Of per trein en dan een kwartier te voet.

Deelname is gratis.
Wel vooraf inschrijven, ten laatste op 5 december, bij voor-
keur via  regiozennedender@compostelagenootschap.be. 
Of of schrijf naar Compostelagenootschap regio Zenne-
Dender, Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal.
Vermeld: naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.
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Werkgroep Pelgrimspaden.
Via Brabantica-Via Gallia Belgica in druk!
Wanneeer deze ¡Hola! verschijnt draaien de persen om de nieuwe topo-
gids te drukken voor de Via Gallia Belgica. 
Een omvangrijke gids is het geworden, zo omvangrijk dat het een tweede-
lige gids werd, een met meer van veertig topografische kaarten en een met 
de routebeschrijving en de praktische informatie. 
Meer papier, meer auteursrechten voor de kaarten, de lezer zal begrijpen 
dat we deze dubbele gids niet aan de gewone prijs kunnen verkopen. Laat 
ons nog even cijferen en kijk dan op de website, onder ‘Winkel’. 
Met de nieuwe gids wandel je van Breda of Bergen-op-Zoom via Antwer-

pen, Brussel, Nijvel en 
Maubeuge naar Saint-
Quentin. En ook de route 
van Mechelen naar de 
Via Monastica in Jodoig-
ne staat erin beschreven. 
Alles samen gaat het om 
ca. 430 km pelgrimsrou-
tes!
Vanuit Saint-Quentin 
kan je verder naar Reims 
of Parijs.

natIonaal - aCtIVItEItEn
WERKGRoEPEn En PRoJECtEn

Pelgrimspaden in de Lage Landen
Via Brabantica & Via Gallia Belgica

RoutebeschRijving

Bergen op 
Zoom
Breda 
Antwerpen
Lier
Mechelen
Brussel
Nijvel
Maubeuge
Saint-Quentin

Mechelen
Jodoigne

Pelgrimspaden in de Lage Landen

Bergen op 
Zoom
Breda 
Antwerpen
Lier
Mechelen
Brussel
Nijvel
Maubeuge
Saint-Quentin

Mechelen
Jodoigne

Via Brabantica & Via Gallia Belgica
Kaarten

De routebeschrijving en de kaarten van de topogids Via Brabanica-Via Belgica 
zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. 

Eindpunt, voorlopig eindpunt: Saint-Quentin!Maroilles, charmant kaasdorp, met watermolen.
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Jos Belmans, verantwoordelijke voor het Infopunt wijst je de weg!
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Infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als infopunt. 
Het  infoteam bestaat uit een dertigtal leden met ervaring op tal van 
pelgrimswegen. 
Je kunt er ook onze bibliotheek raadplegen. En de pelgrimswinkel 
biedt gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets aan.
Open van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op paaszaterdag, 
op feestdagen en in juli en augustus.
De openingsdata, met de namen van de teamleden:
4  oktober  Roos Bossuyt, Yvonne Roelof en José Maes
11  oktober  Lena De Buck, Daniël Dierckx en Thomas Eerdekens
18  oktober  Willy Beyers, Luc Holsters en Jos Van Montfort  
25 oktober  Magda Cumps, Minouche Corhouts, 
     Herman Troukens en Robert Truyen
Op zaterdag 1 november, Allerheiligen, is het Infopunt gesloten.

Informatie over hun ervaring vind je op 
www.compostelagenootschap.be. 

Je kunt  ze ook hier aanklikken: 
Medewerkers Infopunt: tochtervaring.Zowel fietsers als wandelaars kunnen op het Infopunt terecht met al hun vragen over de planning van hun pelgrimstocht.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/tochtervaring%20medewerkers%20061213-2.doc
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 Regionieuws

REGIo antWERPEn

antwerpen, zaterdag 15 november
Info-voormiddag Compostela
De tentoonstelling Heilige Plaatsen, Heilige Boeken (zie lager) 
heeft een uitgebreid, cultureel randprogramma. 
Een van de activiteiten is een infovoormiddag over de tocht 
naar Santiago de Compostela.
Een voormiddag met getuigenissen, verhalen en praktische 
wenken, georganiseerd door het Compostelagenootschap. 
Voorzitter Freddy Du Seuil zorgt voor het inleidend verhaal en 
pelgrims met ervaring helpen je nadien mee op weg. Ze geven 
een antwoord op je vragen over het waarom en over de voorbe-
reiding, over logies en budget, over routes en gidsen. Ze geven 
informatie voor wandelaars én fietsers. 
Afspraak in het Museum aan de Stroom (MAS), van 9.30 tot 
13 uur.
Deelname is gratis. 
Je moet wel vooraf reserveren, vanaf 30 september, via 
03 449 65 52 of regioantwerpen@compostelagenootschap.be. 
Deelnemers aan de infovoormiddag genieten van groepskor-
ting bij aankoop van een toegangsticket voor de tentoonstel-
ling.

Heidi vertelt je precies welke lichte spullen je mag meenemen!

Herman Van Hees, voorzitter van Regio Antwerpen.



10

51
oktober 2014¡HOLA!

Je
f V

an
 L

in
t

Ja
n 

Li
ek

en
s

Je
f V

an
 L

in
t



antwerpen, vrijdag 28 november
Spaanse wijn proeven
Ons medelid Jan Liekens is een eminent wijnkenner. De voorbije zo-
mer trok hij door het noorden van Spanje om zijin wijnkennis nóg te 
vergroten. 
Einde november kan je met Jan een tiental Spaanse wijnen proeven 
uit Navarra, Rioja en Bierzo. Vooraf geeft hij, bij beelden uit drie re-
gio’s, een presentatie van de wijnen en vertelt hij je hoe je wijn moet 
proeven..
Afspraak in zaal Why-Waai, naast de St.-Andrieskerk. 
Het aantal proevers is beperkt tot veertig.
Inschrijven kan pas na de ¡Hola! van 1 november. Deelnameprijs is 
nog onbekend, vermoedelijk tussen € 20 en € 30. Alle te proeven wij-
nen zijn in België verkrijgbaar.
Info: Herman Van Hees, 03 449 65 52, herman.vanhees@myonline.be

Irache. Welke pelgrim zou die bodega niet kennen? Gelukkig hebben 
ze daar meer kwaliteit in huis dan wat er gratis uit het kraantje komt 
langs de Camino.

Glooiende wijnheuvels in Bierzo.
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REGIo GEnt

Ertvelde, zaterdag 18 oktober
Sportieve en spirituele fietstocht
Regio Gent organiseert een sportieve en spirituele fietstocht van de 
Stoepekapel in Ertvelde naar de Jakobskerken van Koewacht.
Je fietst langs autoluwe wegen, door de polders en langs kreken, via 
Sas van Gent, Westdorpe en Zuiddorpe naar de twee Filippus-en Jako-
buskerken in Koewacht (Nederland en België). 
Voor het vertrek krijg je een spiritueel voorsmaakje uit Ruta de la Plata, 
alma y cuerpo, het nieuwe programma van camino-dichter Thomas 
Rubico en gitarist Jos Genbrugge. 

Afspraak om 10 uur aan de Stoepekapel in de Stoepestraat. 
Terug rond 17 uur. 
Afstand: 45 km. 
Fiets, fluohesje en picknick meebrengen. Verplichte aankoop van 
drank op de picknickplaats.
Leden én niet leden zijn verzekerd via Bloso. Maximum veertig deel-
nemers.
Deelname gratis. Inschrijven vóór 10 oktober bij Johan De Ridder, 
j.de.ridder@telenet.be of Woeringenstraat 71, 9000 Gent. 
Vermeld naam, adres en gsm-nummer.
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Camino-dichter Thomas Rubico en gitarist Jos Genbrugge waren 
er eerder al eens bij, hier in Koewacht tijdens het Jakobskerkenpad 
(2010), samen met de Nederlandse dichteres Jorien Brugmans.
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REGIo KEMPEn

Schoten, dinsdag 7 oktober
Pelgrimstreffen
Tijd voor een nieuw werkjaar, voor nieuwe ontmoetingen en herin-
neringen.  Velen onder ons zijn (weer) op stap geweest en hebben heel 
wat te vertellen. En dus komen we samen om te luisteren en ervarin-
gen uit te wisselen, bij een kop koffie of een glas wijn.
Afspraak om 20 uur in de Basisschool St.-Cordula aan de Vorden-
steinstraat in Schoten. 
Info: christl.beyers@telenet.be, 0484 67 40 09.

REGIo lIMBuRG

Zutendaal, zaterdag 25 oktober 
Wandelen op het Pad der Zinnen
Een wandeling in 'het groenste snoepje van Vlaanderen', het over-
gangsgebied tussen Kempen en Haspengouw. 
We genieten van de natuur, met alle zintuigen, op het Pad der zinnen. 
Regelmatig ontmoeten we een zwerfsteen, met een tekst, die ons doet 
reflecteren en verwonderen over vertragen en traagheid, geuren, 
kleuren en geluiden onderweg, stilte, tijd ....
We genieten van  bos en heide, waterloopjes, vijvers, groene beem-
den, houtsingels, kronkelende paden .... 
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Afstand: 20 km, in twee lussen.
Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscentrum De Lieteberg in de 
Stalkerweg. Picknick meebrengen. 
Cafetaria: enkel 'vlaai' en drank mogelijk.
Deelname gratis.
Inschrijven vóór 22 oktober via: 
regiolimburg@compostelagenootschap.be.
Info: r.bruggen@euphonynet.be.

REGIo MEChElEn

halle, zaterdag 11 oktober
Via Brabantica halle-nijvel
Regio Mechelen gaat ook dit jaar verder op verkenning langs de Via 
Brabantica, in samenwerking met regio Zenne-Dender.
Van Halle wandel je door het glooiende Roman Païs langs veld- en 
boswegen met nogal wat kapelletjes. Langs de route liggen twee inte-
ressante dorpen, allebei met een St.-Remigiuskerk: Braine-le-Château 
en Ittre.Ittre kan pronken met de relieken van Lutgardis. 
Het eindpunt, Nijvel, is met zijn romaanse St.-Gertrudisbasiliek de 
absolute topper. Noteer dat ook Gertrudis een beschermheilige is van 
reizigers en pelgrims. 
De St.-Jakobskerk is verdwenen, maar de St.-Jakobswijk is nog altijd 
een levendige volkswijk.
Wie de route al heeft afgestapt, krijgt ook dit jaar meerwaarde aange-
boden. Daarvoor zorgt de gids van dienst. Hij heeft onder meer aan-
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Nijvel, de romaanse St.-Gertrudiskerk.Zwaar beschadigd tijdens 
WO2 herrees ze uit het puin zoals er moet uitgezien hebben voor de 
grote brand van 1616.
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dacht voor een euwenooude boom, voor de streekgeschiedenis en het 
onstaan van de taalgrens. 
Als sluitstuk vergeten we niet de innerlijke mens, zowel spiritueel als 
gastronomisch. Op het menu staat tarte al djote, de eeuwenoude streek-
specialiteit met kaas en djote, de streeknaam voor snijbiet of warmoes. 
Afstand: ca. 20 km.
Afspraak op het stationsplein van Halle om 9.15 u. 
Picknick, drinkbus en stempelboekje meebrengen. 
Deelname: € 5 (wandeling en een consumptie) of € 25 (wandeling, 
consumptie en avondmaal).

Een inschrijvingsformulier vind je op de 
www.compostelagenootschap.be>activiteitenkalender. 
Zend dat naar joannes.cornelissen@telenet.be, of Jan Cornelissen, 
Dijkstraat 39, 2800 Mechelen. 
Tegelijk stort je het juiste bedrag op BE60 0017 0228 9170 van het 
Vlaams Compostelagenootschap, regio Mechelen, Varkensstraat, Me-
chelen.Vermeld: 11 oktober, Brabantica en lidnummer. 
Maximum 50 deelnemers. 
Trein, heenreis: vertrek Brussel-Zuid, 8.54 uur. Terugreis: vertrek Nij-
vel, 3’ na het uur.
Voor wie met de auto komt: Halle en Nijvel liggen niet op dezelfde 
spoorlijn. Als je terug naar Halle wil, moet je via Brussel-Zuid.
Info: Luc Holsters, 0486 12 79 92, 
regiomechelen@compostelagenootschap.be.
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REGIo ZEnnE-dEndER

aalst, zondag 16 november
Filmvertoning: the Way
Tom, een Amerikaans dokter, verneemt dat zijn zoon omgekomen is 
in de Pyreneeën. Hij was net begonnen aan de camino naar Santiago 
de Compostela. Als hij zijn zoon gaat herkennen rijst de vraag of die 
gerepatrieerd moet worden dan wel verast. 
Gedreven door verdriet en de wil om zijn zoon beter te begrijpen 
besluit de vader om zelf naar Santiago te stappen, mét de as van zijn 
zoon.  Zo zullen vader en zoon eigenlijk samen op tocht zijn ....
In het echte leven zijn hoofdrolspeler Martin Sheen (Ramón Estevez) 
en regisseur Emilio Estevez, net als in de film, vader en zoon.
Aanvang om 14 uur in de studiozaal van cultureel centrum De Werf, 
Molenstraat 51.
Na de voorstelling kan je bij een gratis drankje nog napraten.
Er is slechts plaats voor tachtig personen!
Prijs: € 7 per persoon. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, via: 
regiozennedender@compostelagenootschap.be. 
Vermeld het aantal personen, naam, telefoonnummer en lidnum-
mer(s).  Tegelijk stort je vóór 1 november € 7 per persoon op BE16 
0017 0228 9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, Regio Zen-
ne-Dender.  Vermeld: The Way, lidnummer(s) en aantal personen. 
De inschrijving is pas definitief na betaling.  Gestorte bedragen wor-
den omwille van organisatorische redenen niét terugbetaald.
Info: Luc De Bolle,  0473 95 25 85. 

Confronteer jouw pelgrimservaring met die van vader en zoon Estevez! 
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andERE oRGanISatIES

denderleeuw, zaterdag 15 november
Camino-avond
Johan en Patricia De Vriendt – Van Melckebeke, le-
den van ons Genootschap, fietsten dit jaar naar San-
tiago de Compostela. Zij willen hun verhaal vertellen 
aan iedereen en hun ervaringen delen met al wie in-
teresse heeft voor de camino. 
Voor de prijs van € 8 nemen zij je mee op hun camino 
en kan je genieten van een glas  wijn en een bordje 
tapas. 
De opbrengst gaat naar een project in India van Sha-
heed Herman Rasschaert Vrienden.
Aanvang om 19.30 uur in het Koetshuis (naast het 
Kasteeltje), Stationsstraat 7 in Denderleeuw (op wan-
delafstand van het station). 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan tot 10 no-
vember, via 053 66 05 13.
Een organisatie van Pasar Denderleeuw, met de steun 
van regio Zenne-Dender.
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Van Compostela via arles naar Rome
Van Compostela naar Rome, deze pelgrimstocht zit naar ver-
luidt in de lift. Je loopt dan de Camino Francés/Camino Arrago-
nés en de Chemin d’Arles in omgekeerde richting. Vandaar gaat 
het langs de Via Aurelia naar Menton aan de Frans-Italiaanse 
grens. Van Menton loop je richting Ventimiglia en Genua. In 
Sarazana vervoegt de route de hoofdtak van de Francigena die 
uit het noorden komt.
Van Arles kan je ook naar Montgenièvre lopen (Via Domitia) en 
dan naar Susa, Turijn etc., maar dat is dan een omweg. 
Meer info vind je o.a. op www.compostelle-paca-corse.info 
en http://francigenavia.wordpress.com 

Logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es 
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.gronze.com

 Vlaanderen, Europa, el mundo

lanGS dE PElGRIMSWEGEn

Van Jakobus naar Petrus. Een volgende project?
Deze Jakobus is een werk van Albrecht Dürer, Petrus een werk van 
Peter Paul Rubens.
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MEdIa, ERFGoEd, ConCERtEn, tEntoonStEllInGEn
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Borsbeek, zaterdag 4 oktober
Jakobus, zoon van de donder …
Op 12 juli 1264 ondertekende de bisschop van Kamerrijk (Cambrai) 
een scheidingsakte tussen de kerk van Deurne en de Sint-Jakobskapel 

in Borsbeek. Borsbeek werd toen een zelfstan-
dige parochie, onder het patronaat van de ab-
dij van Ename.
De parochie viert al het hele jaar haar 750-ja-
rig bestaan.
Op 4 oktober brengt Luc Devisscher in de kerk 
een bijbelse evocatie, getiteld Jakobus, zoon van 
de Donder. Een evocatie met woord, muziek, 
beeld en kunst. 
De titel van de evocatie verwijst naar Marcus 
3 :17 waarin Jezus de bijnaam ‘Donderzonen’ 
geeft aan Johannes en Jakobus de Meerdere.
Aanvang om 20 uur, deuren om 19.30 uur.

Op 4, 5, 11 en 12 oktober kan je in de kerk een 
tentoonstelling bezoeken:  Al 750 jaar onder-
weg met Jakobus. Geopend van 12 tot 17 uur. 
Ook op 8 oktober, van 19 tot 22 uur.
www.denjakob.be  Borsbeek, St.-Jakobskerk. Jakobus de Meerdere 

 op de kuip van de preekstoel, begin 18de eeuw.

  Borsbeek, St.-Jakobskerk. Houten Jakobus, 17de eeuw.
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Ename, tot 30 november
de erfenis van Karel de Grote
In een vorige editie hadden we het kort over de belang-
rijke Karel-de-Grote-tentoonstelling in Aken. 
Terecht wezen een paar lezers ons erop dat ook in Ename 
een interessante Karel-de-Grotetentoonstelling loopt die 
duidelijk maakt wat de link is tussen het Romeins/Karo-
lingische rijk en Europa’s meest recente geschiedenis. Er 
zijn in Ename uiteraard wat minder topstukken en wat 
meer kopies maar het is in elk geval een heel knap vorm 
gegeven tentoonstelling.
Ename lag overigens duizend jaar geleden aan de grenzen 
van het Duitse rijk. De kerk is een van de weinige pre-
romaanse kerken in het land, gebouwd in de stijl van de 
grote Duitse rijkskerken. Tien jaar geleden werd de oud-
ste fresco van de Benelux er vrij gelegd. Ename kan ook 
pronken met een archeologisch park waarin de ruïnes 
van de verdwenen abdij weer tot leven worden gewekt.
De tentoonstelling over Karel loopt niet in het Provin-
ciaal Archelogisch Museum maar enkele honderden me-
ters verder in het Provinciaal erfgoedcentrum (Lotharin-
genstraat). 
Geopend van donderdag tot zondag, van 10 tot 17 uur. 
Ename ligt op de Via Scaldea, de route die van Vlissin-
gen via Gent en Doornik naar Reims loopt, of naar St.-
Quentin.

Een reliekbuste van Karel de Grote.



Vl
aa

m
s 

Ge
no

ot
sc

ha
p 

va
n 

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Co
m

po
st

el
a

V
o

o
r

 e
e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

20

51
oktober 2014¡HOLA!

antwerpen, tot 21 december / 18 januari
heilige boeken, heilige plaatsen. 
Heilige Boeken, Heilige Plaatsen is een  groot project 
met twee tentoonstellingen, in twee musea, telkens 
met tal van topwerken.
De tentoonstelling Heilige Plaatsen in het MAS be-
licht het pelgrimeren naar heilige plaatsen, naar 
Rome, Jeruzalem en Mekka, maar ook naar andere 
bedevaartplaatsen zoals Compostela. De tentoon-
stelling volgt de pelgrims van het vertrek en het 
bezoek aan het heiligdom tot aan hun thuiskomst. 
Waarom bezoeken mensen het graf van heiligen of 
rabbijnen? Je kan meereizen en hun gevoelens van 
hoop, extase en loutering beleven.

Het uitgangspunt van de tentoonstelling Heilige Boe-
ken is eenvoudig. De drie religies ziijn ‘religies van 
het boek’, ze zijn verwant, Abraham is een voorva-
der van Joden, christenen en moslims. De drie hei-
lige boeken, Tenach, Bijbel en Koran, geven elk op 
hun manier zin aan de relatie tussen God en mens. 
Deze tentoonstelling toont je de complexe verbon-
denheid van de drie boeken en vertelt wat hun bete-
kenis is voor miljarden gelovigen. De intieme sfeer 
van de Nottebohmzaal in de Erfgoedbibliotheek 
biedt het ideale kader voor de eeuwenoude, sacrale 
teksten, manuscripten en gedrukte boeken.

Jérusalem. Marc Chagall, 1932. 
De in Wit-Rusland geboren kunstenaar woonde tot aan zijn dood in Frankrijk. In 
In 1931 reisde Chagall voor de eerste keer naar Palestina en werd er diep geraakt door het Bij-
belse landschap en de heilige plaatsen. De Westelijke Muur lag toen nog aan een smal straatje.
In het jaar 70 verwoestten de Romeinen de Tempel in Jeruzalem. Enkel de westelijke muur bleef 
overeind. Sindsdien gaan joden op pelgrimstocht naar de muur. Bij de muur en de graven van 
bijbelse helden en rabbijnen bidden, eten en dansen de pelgrims. Ze laten briefjes met wensen 
achter, steken lampjes aan, geven geld aan goede doelen en kopen amuletten of souvenirs.
De familie van de beroemde joodse kunstenaar geeft het werk in bruikleen aan het MAS. 
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Heilige Plaatsen loopt van 19 september tot en met 18 ja-
nuari in het MAS. Heilige Boeken kun je tot 21 december 
bezoeken in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
aan het Conscienceplein.
De twee tentoonstellingen hebben een enorm rijk randpro-
gramma: lezingen, geleide bezoeken, stadswandelingen, 
concert, theater, extra tentoonstellingen in de universiteits-
bibliotheek, in kerken en in het Plantin-Moretusmuseum. 
Teveel om hier allemaal te behandelen, je vindt alle info 
op de www.mas.be. Speciale aandacht vragen we voor de 
pelgrimswandelingen van de St.-Jakobskerk naar het St.-
Julianusgasthuis (refugio voor pelgrims). 
Op 15 november organiseert het Vlaams Compostelage-
nootschap een info(mid)dag in het kader van deze tentoon-
stelling. Zie hoger.
Via www.mas.be kan je inschrijven op de digitale nieuws-
brief.
Het MAS is minstens open van 10 tot 17 uur, de Erfgoedbi-
bliotheek aan het Conscienceplein, van 13 tot 17 uur. Uit-
gebreide praktische info vind je op de website. Voor beide 
tentoonstellingen is ook een catalogus beschikbaar.Bijbel van Anjou. 

Dit prachtig handschrift op perkament bevat de integrale bijbeltekst en kwam tot 
stand in de eerste helft van de 14de eeuw. Robert I van Anjou, koning van Napels 
(1275–1343), bestelde het als geschenk voor zijn kleindochter Johanna.
Verschillende kopiisten en miniaturisten werkten aan deze bijbel. Het resultaat is 
verbluffend door zijn omvang (338 folio’s) en door het grote aantal uiterst verzorgde 
randversieringen en miniaturen. 
Het handschrift is eigendom van de Leuvense universiteit en is is erkend als Topstuk 
van de Vlaamse Gemeenschap 
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Osmaanse Koran. 
Dit versierde Koranhandschrift met 
906 bladzijden is een prachtvoorbeeld 
van de Osmaanse handschriftentra-
ditie. Het toont een minutieus oog 
voor evenwichtige bladspiegel, harmo-
nieuze decoratie en een overwicht van 
blauw en goud. Het bezit de ritmische 
regelmaat van het cursief schrift, het 
naskhi. Al deze elementen duiden op 
het enorm kostbare karakter van dit 
handschrift.
De Koran werd waarschijnlijk geproduceerd in het Topkapipaleis van Sulayman 
de Prachtlievende (1520-1566), een van de machtigste heersers uit de 16de eeuw.
Het handschrift is eigendom van de Koninklijke Bibliotheek van België. 

Dat er een werk van 
Carvaggio tijdelijk naar 

Antwerpen verhuist is wel 
een héél bijzondere gebeur-

tenis! De vuile voeten en ge-
scheurde kleren symbolise-
ren de gehoorzaamheid en 

toewijding van de pelgrims. 
Christus is hier geen baby 
maar bijna een jongen die 

de pelgrims zegent. Zijn 
linkervoet is heel dicht bij 
de biddende pelgrim. Zo 
nabij is het goddelijke bij 

het menselijke.

M
AS
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nieuwe Compostelafilm!
Hape Kerkeling is, of was, op de Duitse televisie een populaire acteur 
en presentator. Zowat tien jaar geleden sukkelde hij wat met zijn ge-
zondheid en hij besloot naar van de Frans-Spaanse grens naar Santia-
go de Compostela te lopen. De entertainer kent eenzaamheid en stilte 
op zijn weg, uitputting en grote twijfel, maar ervaart ook gastvrijheid 
en vriendschap. Gaandeweg legt hij zijn celebrity-status af, om ten 
slotte tot zichzelf te komen en met medepelgrims na te denken over 
de aloude vraag: ‘Wie ben ik?’ 
Het boek van Kerkeling over zijn tocht verscheen in 2006. Ondertus-
sen zijn er van Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg, meer 
dan vier miljoen (!) exemplaren verkocht. Een Nederlandse vertaling 
verscheen bij Ten Have en is nog altijd verkrijgbaar. 
Het succesboek wordt nu verfilmd. Volgend jaar komt de film in rou-
latie. Kerkeling speelt niet zelf de hoofdrol, dat doet Devid Striesow.

Borgerhout, tot 29 oktober
Verbeeld gevaar!
De rondreizende tentoonstelling De andere verbeeld. Verbeeld gevaar 
kan je binnenkort bezoeken in Leuven. Het gaat om een erfgoedpro-
ject van Kerkwerk Multicultureel Samenleven. Met dat project onder-
zoekt het Kerkwerk de beeldvorming van ‘de andere’ in de religieuze 
kunst, van de vijftiende tot de achttiende eeuw. 
Vele eeuwen geleden hebben kruistochten, bedevaarten en ontdek-
kingsreizen mensen van diverse origine met elkaar in contact ge-
bracht. In de zestiende eeuw rukten de Turken op in de Middellandse 
Zee. De angst voor deze ‘barbaren’ zorgde voor een negatieve beeld-
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vorming van de Turken. In Spanje werden al eerder de moren het 
land uitgesabeld met de hulp van Santiago matamoros  ... De conquista-
dores in Latijns-Amerika vonden dat ze de ‘wilden’ moesten bekeren! 
De inquisitie bracht ‘de ketter’ aan het licht …Enzovoort.
De ‘andere’ boezemde angst in, wekte fascinatie op, werd vernederd 
… De ‘andere’ was een inspiratie voor vele kunstenaars. In tal van 
christelijke kunstwerken werd de Jood, de zwarte, de ketter en de 
Turk verbeeld. Soms heel positief, soms uiterst negatief. Maar vaak op 
een stereotiepe manier. En stereotypes zijn nooit conform de werke-
lijkheid. Een bron van vooroordelen en racisme  ... 
Een knipoog naar het beeldgebruik in de media maakt de tentoonstel-
ling actueler dan ooit.  De tentoonstelling is gerealiseeerd voor jong-
volwassenen maar wil iedereen inspireren.
Tot 29 oktober geopend in de Xaveriuskerk, Collegelaan 32, Borger-
hout (Antwerpen). Dinsdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, zondag van 
9 tot 11 en van 12.30 tot 14 u.  Nadien verhuist de expo nog naar Aar-
schot, Grimbergen en Turnhout.
http://deandereverbeeld.wordpress.com 

H. Jacobus; schilder onbekend; olie op doek; 17de – 18de eeuw; 
kathedraal van Valencia (Spanje)
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BRIEVEn En Foto’S
Felicitaties
Ter gelegenheid van het 50ste nummer van ¡Hola! wil ik je graag feli-
citeren en dank zeggen. De nummers van ¡Hola! zijn vanaf het begin 
boeiend, interessant, informatief, waardevol voor de regio’s, prachtig 
geïllustreerd ... geweest.  Je levert met deze Hola een zeer waardevolle 
bijdrage aan de werking van de  Genootschap!
Hugo Vandommelen, Mortsel.
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huiskamer: 1900ste pelgrim!
Als gastheren van de Huiskamer van de Lage Landen bij het pelgrims-
bureau in Santiago de Compostela, gerund door Nederlandse leden 
van het Genootschap van St.-Jakob, hebben we op  woensdag 10 sep-
tember de 1900ste  pelgrim mogen ontvangen.
Omdat dit zeer toevallig een pelgrim van uw genootschap is wilden 
we u de foto die we hebben gemaakt niet onthouden.
Naam: Myriam Jacobi, groene trui, lidnummer 26.914

Met vriendelijke groet,
Hans en Ton, de gastheren.

N.v.d.r. In de Huiskamer kunnen Nederlandstalige pelgrims hun 
verhaal kwijt en een kop koffie drinken. Er is informatie beschikbaar 
die bij aankomst voor pelgrims belangrijk is. Verleden jaar ontving de 
Huiskamer meer dan 1500 pelgrims. 
De Huiskamer verhuisde dit jaar naar het gebouw waar het Pelgrims-
bureau is ondergebracht.

ZoEKERtJES
Wie wil meefietsen?
Ik ben Hugo Corthals, 71 jaar, en zou graag nog eens naar Compostela fietsen. Ik ben 
in 1996 van thuis en in 2000 vanuit  St.-Jean-Pied-de-Port naar Compostela gewandeld. 
Volgend jaar wil ik per fiets in St.-Jean-Pied-de-Port vertrekken en onderweg wel eens 
wat bezichtigen. Dagetappes van 60 à 80 km. 
Wie heeft zin om me te vergezellen? Ik wil begin juni vertrekken. 
hugo.corthals@telenet.be, 053 41 65 19 of 0496 02 64 18


