
¡HOLA!

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

hola.redactie@compostelagenootschap.be
hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Driemaandelijks – juli – augustus – september 2011. Erkenningsnummer P702078 – Afgiftekantoor Antwerpen X – Afzender Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Kalender

Maandag 25 juli Gent. Feest van St.-Jacob.

Zaterdag 10 september Leuven. Herfstontmoeting.

Zaterdag 1 oktober Wandeling Ronse-
Oudenaarde.

Zaterdag 5 november Brugge. Infonamiddag.

Donderdag 10 november Mechelen. Voordracht 
‘Pelgrimeren’.

Vrijdag 11 november Utrecht. Daguitstap.

Zaterdag 19 november Vaalbeek. Terugkomdag. 

Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be.  
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans,  
Johan De Ridder, Martin Kellens, Hugo Morael,  
Jan Verhaverbeke e.a.
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Vermoeide pelgrims wachten op de opening van de refugio. Over de tentoonstelling in Uden, meer info op blz. 8.
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 Ǚ ’t Genootschap

Paul De Marez tweede ondervoorzitter

Op 21 mei verkoos de Raad van Bestuur Paul De Marez 
tot tweede ondervoorzitter. Paul is seinds vorig jaar lid 
van de Raad van Bestuur en is al veel langer actief in de 
Werkgroep Pelgrimspaden. Hij was en is de motor van 
de subwerkgroep die de Via Brugensis en de Via Scaldea 
realiseerde.

Gent, maandag 25 juli 

Feest van St.-Jacob 

Een jaar na het succesvolle Jacobskerkenpad vieren we 
ons patroonsfeest in de Gentse St.-Jacobskerk. Wie vorig 
jaar niet aanwezig kon zijn bij de inzegening van de bron-
zen schelp, krijgt een herkansing op de Dag van de platte 
portemonnees, de sluitingsdag van de Gentse Feesten. 

Programma
10 u.  Afspraak in het St.-Barbaracollege aan de Savaan -

straat. Wandeling  door de stadskern en geleid 
bezoek aan het augustijnenklooster, het oudste 
klooster in Gent.

12.15 u.  Feestmaaltijd in de kloosterrefter.
14 u.   Wandeling naar en bezoek aan de Jacobskerk met 

Marc Beyaert, archivaris van de kerk. 
15 u.  Pelgrimsmis met Mgr. Luc Van Looy, bisschop 

van Gent. Het pelgrimskoor Adalard van Aubrac 
verleent zijn medewerking, samen met het paro-
chiekoor van St.-Pieters-Buiten. 

Hoe kom je in het St.-Barbaracollege?
Je komt met de auto. Parkeer aan de rand van de stad. 
Gratis parking aan afrit Gentbrugge (E17), onder het 
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Gent, de Vrijdagmarkt met Jacob Van Artevelde en de drie 
torens van de Jacobskerk. 

viaduct. Neem dan tram 21/22 richting Zwijnaardebrug. 
Stap af aan de Vogelmarkt. Via de Kortedagsteeg kom je 
na 300 m in de Savaanstraat.
Je komt met de trein. Neem aan Gent-St-Pieters tram 1 
richting Wondelgem / Evergem. Stap af in de Savaans-
traat. Of  neem tram 21/22, richting Gentbrugge / Melle-
Leeuw. Stap af aan de Vogelmarkt. Via de Kortedagsteeg 
kom je na 300 m in de Savaanstraat.

Inschrijven
Een inschrijvingsformulier vind je achteraan in deze 
¡Hola! en op www.compostelagenootschap.be > activitei-
ten. Stuur het naar regiogent@compostelagenootschap.
be. Of per post naar Johan De Ridder, Woeringenstraat 
71, 9000 Gent.
Vóór 20 juli stort je het inschrijvingsgeld op rekening 
280-0562003-22 van het Vlaams Compostelagenootschap. 
Vermeld: St.-Jacobsviering plus lidnummer.
Deelname: € 18 (drank niet inbegrepen). Inschrijven zon-
der feestmaal kan ook. Dat kost € 4.

Pelgrimskoor Adalard van Aubrac

Ons eerste optreden tijdens de pelgrimszegen werd 
enthousiast onthaald! 
Tijd dus om koor en repertoire uit te breiden en een 
nieuwe uitdaging aan te gaan op het feest van St.-Jacob. 
Smeer dus alvast de keel om zo’n heuglijke dag op gepaste 
wijze te kunnen opluisteren!Repetitie op zaterdag 16 juli 
van 10.30 tot 15.30 uur in het St.-Barbaracollege. We voor-
zien een sober middagmaal tegen een kleine vergoeding. 
Wie wil meezingen is van harte welkom na een seintje 
aan elsdv@skynet.be.
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Het pelgrimskoor tijdens zijn eerste optreden.
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Donderdag 11 november  

Daguitstap naar Utrecht

Van oktober tot maart staat het Museum Catharijnecon-
vent helemaal in het teken van de Camino. De bezoeker 
treedt letterlijk in de voetsporen van een pelgrim! Aan-
leiding is het 25-jarig bestaan van onze Nederlandse zus-
terorganisatie. Meer over deze grote tentoonstelling vind 
je op blz. 9.

Het Vlaams Genootschap organiseert een busreis naar 
Utrecht met bezoek aan de tentoonstelling,  een bege-
leide stadswandeling en de nodige vrije tijd. 

Praktisch
De bus van Begonia-reizen vertrekt om 7.30 u. op het 
Rerum Novarumplein in Gent en om 8.30 u. nabij het 
station van Antwerpen-Berchem. 
Het Rerum Novarumplein ligt achter het UZ in Gent, 
dichtbij de E17. Gratis parking. 
Wie met de trein komt neemt voor het station tram 21/22 
op perron 17 richting Zwijnaarde-Brug. Er is een tram om 
7.04 en om 7.19 uur. De vijfde halte is het Rerum Nova-
rumplein. Ritduur: 7 minuten.
Afspraak in Antwerpen-Berchem: in de stationshal.
Terugreis: vertrek in Utrecht om 16.30 u.

Prijs: € 20 

Inschrijven
Vanaf 15 september met een formulier bij De Pelgrim van 
september of via www.compostelagenootschap.be.

 Ǚ Regionieuws

REGIO GENT 

Zaterdag 1 oktober 

Te voet van Ronse naar Oudenaarde

Op zaterdag 1 oktober maken we een wandeling van 
Ronse via Louise-Marie, Nukerke, Melden en Leupegem 
naar Oudenaarde, een tocht van 21 km. 
Er wachten je enkele kuitenbijtende hellingen, bossen 
met eeuwenoude beuken, de kasseien van de Koppen-
berg, weidse panorama’s met molens en kerktorens. 
In Melden bezoeken we het bescheiden St.-Jacobuskapel-
letje. 
En de kers op de taart: Oudenaarde met de O.-L.-Vrouwe-
kerk van Pamele, parel van de Scheldegotiek, het huis de 
Lalaing, het begijnhof, de romaanse Boudewijntoren en 
de St.-Walburga met het oudst bewaarde St.-Jacobsaltaar. 
Oudenaarde is van oudsher een bierstad en de doorstane 
emoties spoelen we dan ook weg met een Oudenaards 
bruintje of een Ename. 

Deelname
Gratis. Wel vooraf inschrijven. Het formlulier vind je 
achteraan.

Afspraak 
Om 9 uur, niet in Ronse maar in Oudenaarde. Met de 
auto bereik je het afspraakpunt  via de uitrit van de N60. 
Het gaat om de eerste parking (inrit via rondpunt), voor 
de spoorwegviaduct en de St.-Walburgakerk. 
Voor wie met de trein komt: de verzamelplaats ligt op een 
kilometer van het station. Verlaat het station naar rechts. 
Aan het oude stationsgebouw neem je de eerste straat 
links, de Stationsstraat. Voor jou zie je al de toren van de 
St.-Walburga. Aan de kerk gekomen laat je die rechts lig-

 Ǚ Pelgrims informeren pelgrims 
Wie wil zijn/haar kennis en enthousiasme delen 
met kandidaat-pelgrims die zich aan de grote pel-
grimstocht willen wagen?
Elk jaar komen honderden kandidaat-pelgrims met 
talloze vragen naar het Genootschap.
Wat is dat pelgrimeren? Welke routes zijn er alle-
maal? Waar kan ik verblijven? Hoe krijg ik mijn fiets 
terug thuis? Kan ik de Camino del Norte fysisch 
aan?
Hoeveel slipjes in mijn rugzak? Kan ik mijn baby en 
mijn hond meenemen? Hoe kan ik er best een erg 
spirituele tocht van maken? Enzovoort …

Elke zaterdag helpen enthousiaste leden van ons 
Genootschap de bezoekers aan ons secretariaat in 
Mechelen een flink eind op weg.
En drie maal per jaar geeft een deskundig infopanel 
honderden stappers en fietsers informatie en inspi-
ratie op onze infodagen.

Je ging recent nog op stap (of trappend) naar Com-
postela?
Je hebt zoveel onderweg ontvangen, en je wil nu zelf 
iets teruggeven?
Je hebt ook  wat zicht op de andere Compostelawe-
gen, of je wil je erin verdiepen?
Je hebt het in je vingers om anderen goed en vlot te 
informeren?
Je bent enkele zaterdagen per jaar beschikbaar voor 
het Genootschap en de andere pelgrims? 

Geef dan zeker een seintje aan  
info@compostelagenootschap.be!
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gen. Wandel er omheen naar de spoorwegviaduct en de 
oprit van de brug. Daar kom je op de parking.
Om 9.15 u. rijden we samen in enkele wagens naar Ronse 
via de N60. Op het einde van de afdaling naar Ronse, 
linksaf richting Brakel. Na een viertal kilometer berei-
ken we de afslag naar Jeugdherberg De Fiertel. Daar par-
keren we de wagens langs de weg naar Brakel. 
Rond 17 u. halen we de wagens weer op in Ronse. 

Organisatie en info
Freddy Du Seuil, 09 221 42 36.

Terugblik: van Sevilla naar Astorga, langs de Via de la 

Plata ...

Freddy du Seuil is al  vele jaren een actief medewerker 
van het Vlaams Genootschap en was op 14 mei onze gast-
spreker over een pelgrimsroute die hem nauw aan het 
hart ligt. Hij schreef er in 1998 ook een gids over.
Jaren al koestert hij deze Via. Zijn kennis en wetenswaar-
digheden hierover scheren dan ook hoge toppen. 
De 44 deelnemers genoten achteraf van de door de werk-
groep Gent bereide hapjes en van de lekkere sangria. Wie 
de Via de la Plata al liep, vertelde enthousiast over de vele 
hoogtepunten: Santiponce, Monesterio, Mérida, Cáce-
res, Cañaveral, Calzada de Béjar, Salamanca, Zamora, 
Astorga …  Sommigen maakten al plannen om de tocht 
zeker nog eens over te doen. Vele anderen hadden con-
crete plannen om voor het eerst van Sevilla naar Astorga 
en Compostela te lopen.
Toen de poort van het college in de late namiddag dicht 
ging, bleef een tevreden werkgroep regio Gent even 
nastaren.

REGIO MECHELEN 

Mechelen, donderdag 10 november 

Nieuwe mensen op oude wegen

Regio Mechelen plant, na een jaar onderbreking, 
opnieuw een activiteit in het najaar.
Op 10 november komt Daniël De Klerck spreken over
‘Pelgrimeren: nieuwe mensen op oude wegen’. 
Daniël De Klerck is geen onbekende in het Genootschap. 
Met zijn vrouw Elfriede stapte hij in 2002 van St.-Jean-
Pied-de-Port naar Santiago de Compostela.
Sindsdien gaat hij graag mee op stap en begeleidt hij groe-
pen die een stukje droom willen waarmaken: een  eind 
optrekken    ‘in de ban van de weg’. Als spirituele bege-
leider op weg naar Santiago de Compostela is hij onver-
getelijk!
Meer praktische informatie (zaal, uur) vind je  in het vol-
gende nummer van De Pelgrim en in ¡Hola!.

Wil ook jij meewerken in ons regioteam? Graag! Van 
harte welkom. Contacteer regioverantwoordelijke Luc 
De Bolle, 0473 95 25 85, luc.de.bolle1@telenet.be of regio-
mechelen@compostelagenootschap.be.

REGIO LEUVEN

Zaterdag 10 september 

Leuven, Herfstontmoeting

Op zaterdag 10 september organiseert de nieuwe regio 
Leuven de jaarlijkse Herfstontmoeting. Blikvangers zijn 
de bijdrage van Arnout Hauben en een bezoek aan de al 
jaren gesloten St.-Jacobskerk.
Het voormiddagprogramma vindt plaats in een zaal in 
het centrum van Leuven. De precieze gegevens vind je 
later op www.compostelagenootschap.be. Al wie inge-
schreven is krijgt ook een e-mail of een briefje.
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De St.-Jacobskerk stond al in de gotische tijd in de steigers en dat 
is vandaag meer dan ooit zo. Oorzaak is de moerassige onder-
grond. De kerk is al bijna veertig jaar gesloten.
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Arnout Hauben wist vele kijkers te boeien met zijn videodagboek 
in ‘Man bijt Hond’. Tijdens onze herfstontmoeting gaan enkele 
pelgrims met Hauben in discussie.
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Programma  
-  Vanaf 8.45 uur: verwelkoming en koffie.
Thema van de voormiddag: Pelgrims vroeger en pel-
grims vandaag. 
Pelgrims hebben altijd al de behoefte gevoeld om hun 
ervaringen op te schrijven. Zo zijn er heel wat reisbe-
schrijvingen bewaard van Santiago- en Jeruzalemgan-
gers. Ook vandaag houden veel pelgrims een dagboek bij. 
Reisverslagen zijn unieke egodocumenten. Ze bieden ons 
de gelegenheid om in de ziel van de pelgrim te kijken en 
zijn ervaringen mee te beleven. 
- 9.45 uur: Pelgrims van vroeger: Lezing door Ben Was-
ser. Aan de hand van een aantal reisbeschrijvingen van 
Santiagogangers en andere pelgrims schetst literatuur-
historicus Ben Wasser een beeld van de langeafstands-
pelgrim uit vroegere tijden. 
- 10.30 uur: koffiepauze.
- 10.45 uur: Pelgrims van vandaag: Presentatie door en 
debat met Arnout Hauben. Enkele pelgrims kiezen hun 
favoriete aflevering uit de reeks Weg naar Compostela en 
gaan in debat met Arnout Hauben, maker van deze suc-
cesvolle reeks uit het programma Man bijt hond.
12.30 uur: Lunch in Alma 1, Tiensestraat 115.
14 tot 16 uur: Leuven universiteitsstad. Keuze tussen twee 
geleide bezoeken: - rondleiding in de Centrale universi-
teitsbibliotheek, of - rondleiding in de Leuvense stads-
campus (Hallen, faculteitsgebouwen en colleges).
16.15 uur: Ontmoeting in de St.-Jakobskerk met toelich-
ting over de herbestemming en de restauratie.
17 uur: de Ware Jacob. Gezellig napraten met een drankje.
 Deelname - voor- en namiddagprogramma:  € 9 
- warme maaltijd met dessert en drankje:  € 11
Tijdig inschrijven is noodzakelijk met het formulier, dat 
je achteraan vindt. Duid ook aan voor welke rondleiding 
je kiest. Uiterlijke inschrijvingsdatum: 26 augustus.

REGIO SCHELDE-LEIE

Terugblik: wandeling in Avelgem

Niet minder dan 31 deelnemers verzamelden op 22 mei 
aan de St.-Martinuskerk voor een ‘Mira-tocht’ door de 
Scheldemeersen. Boeiende verhalen over de natuur en 
Stijn Streuvels zorgden ervoor dat de wandeling wat lan-
ger duurde dan gepland. Maar niet getreurd, een heer-
lijke cava met de nodige hapjes stond op ons te wachten. 
In een gezellige sfeer werden ervaringen uitgewisseld, 
plannen ontvouwd en afspraken gemaakt. Samen wuif-
den we Bernard uit  Met zijn nieuwe ‘trekmobiel’ was 
hij al aan zijn derde dag toe op de weg naar Santiago de 
Compostela ...

 Ǚ Vlaanderen, Europa, el mundo

LANGS DE PELGRIMSWEGEN 

Via-brochures: actualisering en correcties

Het Genootschap publiceerde de voorbije twee jaar vier 
topogidsen voor de Compostelaroutes die van noord 
naar zuid door het land lopen: Via Monastica, Via Bra-
bantica, Via Brugensis & Via Scaldea en Via Limburgica.
Het is natuurlijk niet mogelijk om elk jaar een nieuwe 
editie van deze gidsen op de markt te brengen. Daarom 
publiceren we correcties en aanvullingen op de website 
van het Vlaams Genootschap: www.compostelagenoot-
schap.be > Naar Compostela > Te voet > Pelgrimspaden 
Vlaanderen.

Onderzoek Finisterra en Muxia 

De populariteit van het hedendaagse wandelen en pel-
grimeren trekt al een hele tijd ook de aandacht van de 
academische wereld. De National Research Council in 
Santiago de Compostela en het Meertens Instituut voor 
Taal en Cultuur (KNAW) in Amsterdam hebben daarom 
besloten samen onderzoek te doen naar wandelaars (en 
fietsers) op de Camino de Santiago de Compostela, in het 
bijzonder op de Camino de Finisterra / Muxía, de zoge-
noemde ‘laatste’ etappe tussen Santiago en de Atlanti-
sche kust van Galicië. 
Om de bijzondere ervaringen van die wandelaars en pel-
grims te kunnen onderzoeken vragen de onderzoekers 
een online-vragenlijst in te vullen. Om een en ander 
goed in kaart te kunnen brengen, is het een vrij uitge-
breide vragenlijst geworden waar iedere wandelaar of 
pelgrim wel even de tijd voor moet nemen!  
De vragenlijst vind je op http://www.meertens.nl/
santiago.

Rocroi – Reims met RP51

RP51 ontwikkelde jaren geleden al een korter alternatief 
voor de GR 654 tussen Rocroi en Reims. De brochure kon 
je gratis downloaden van de website. Die service is er niet 
meer. Je kunt hetzelfde Nederlandstalig brochuurtje nog 
wel voor € 4 bestellen via www.randonneurs-pelerins.
fr. Recent verscheen ook een brochure met een korter 
alternatief tussen Reims en Troyes. Prijs: € 8. Daaraan is 
ook een voorlopige versie Troyes-Vézelay toegevoegd. De 
definitieve versie is nog in ontwikkeling. 

Stadswandeling in Burgos

In Burgos zijn er nu ook korte, geleide stadswandelingen 
voor pelgrims. Vertrek om 18.10 u. aan de refugio in de 
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Calle Fernán González. Einde om 19.30 u. aan de kathe-
draal. Dan begint daar de pelgrimsmis. 

(PELGRIMS)HERBERGEN 

Via Lemovicensis, open en gesloten.

De privé refuge in La coquille (Dordogne) sloot zijn deu-
ren. 
In Lurcy-le-Bourg (Nièvre) is er een nieuwe privé refuge 
met 25 bedden. Overnachting en ontbijt voor twee perso-
nen kost € 52. 

TRANSPORT EN REISAANBOD 

Pamplona – Saint-Jean-Pied-de-Port

In de zomermaanden is er nu ook een busverbinding van 
de firma Conda tussen Pamplona en Saint-Jean-Pied-de-
Port. 
Tot 11 september. Prijs: € 16. 

ERFGOED EN TENTOONSTELLINGEN

Waardevolle pelgriminsignes in Mechelen

De geschreven geschiedenis geeft ons een beeld van het 
verleden maar ook de bodem verbergt belangrijke infor-
matie. Daarom worden grote infrastructuurwerken in 
historisch belangrijke sites voorafgegaan door archeolo-
gisch onderzoek.
In Mechelen worden of werden op verschillende plaat-
sen ondergrondse  parkeergarages gebouwd, onder meer 
op de Ganzendries. Dit plein is erg interessant omdat het 
altijd een open ruimte is gebleven maar herhaaldelijk 
werd opgehoogd. In de ophogingslaag van omstreeks 1300 
werden zeer goed bewaarde pelgrimsinsignes gevonden. 
Het gaat om minstens twee insignes, een St.-Servaas-
insigne uit Maastricht en een O.-L.-Vrouwinsinge uit 
Aken. Ze dateren uit het begin van de veertiende eeuw. 

Het is ongetwijfeld geen toeval dat de vindplaats in de 
nabijheid ligt van het vroegere St.-Jacobsgasthuis.
Onlangs vonden Mechelse archeologen ook al een pel-
grimsampul in de tuin van Hof van Busleyden (zie 
HOLA 17/2011).

Namen: St.-Jacobskerk verkocht

De St.-Jacobskerk aan de gelijknamige straat in de Waalse 
hoofdstad is verkocht aan een Brusselse promotor. Die 
betaalde € 700.000 en wil de kerk (onder meer) gebruiken 
als boekenwinkel. 
De vroegere eigenaar kon de onderhoudskosten niet 
meer betalen en zocht al langer een nieuwe bestemming. 
Zeer tot ongenoegen van de vzw die het omliggende 
scholencomplex beheert. Die hoopte op een  culturele 
bestemming waar het kunstambachtelijk werk van de 
leerlingen aan bod zou kunnen komen. 
De al jaren gesloten kerk was al ontwijd. Het gebouw 
en het interieur is wel wettelijk beschermd. De nieuwe 
eigenaar zal zijn plannen dus moeten voorleggen aan de 
Dienst Monumentenzorg. 
De classicistische kerk dateert uit de achttiende eeuw. In 
de kerk staat een Jacobusbeeld en een van de Virgen del 
Pilar, Maria op de pilaar. 
In de veertiende eeuw stond er hier al een hospitaal voor 
pelgrims, zieken en gewonde soldaten. Het omringende 
complex bleef hospitaal tot 1902.
De kerk ligt langs de Via Monastica. 

Schatkamer Antwerpse St.-Jacobskerk ingehuldigd 

Vlaams minister van (onder meer) onroerend erfgoed 
Geert Bourgeois opende half juni officieel de nieuwe 
schatkamer van de St.-Jacobskerk. Voor de inrichting en 
de beveiliging van de schatkamer en de expositieruimte 
investeerde de Vlaamse overheid 687.000 euro.
De schatkamer - of het Museum Liturgicum  - toont een 
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Een pelgrimsinsigne uit de O.-L.-Vrouwkerk van Aken. Eeuwen 
geleden droeg een pelgrim het naar Mechelen.

… en een insigne uit de St.-Servaaskerk in Maastricht
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rijke verzameling edelsmeedwerk, beelden  en kerkge-
waden die deels nog altijd gebruikt worden. 
Een van de blikvangers is een enorme zonnemonstrans 
(1733) uit Barcelona, een pronkstuk van verguld zilver 
met diamanten en parels. 
In het uitgebreide zilverkabinet vind je onder meer ook 
een zilveren reliekschrijntje van St.-Jacobus (1711), naast 
reliekschrijnen van onder meer Donatus, Lutgart, Bar-
bara en ook een gezamenlijk schrijn van Eligius en 
Guido. Guido is ook een van die ‘schelpheiligen’, samen 
met onder meer Rochus en Joost … Dit keer staat hij er 
niet met jakobsschelpen maar wel met een pelgrimsstaf. 
De St.-Jacobskerk (1491-1565) is een van de rijkste barok-
kerken in de Nederlanden. De voorgeschiedenis van de 
kerk is een gasthuis en een kapel voor pelgrims op weg 
naar het graf van Jacobus de Meerdere. 
Pieter Paul Rubens ligt er begraven. 
De schatkamer kan je tot einde oktober dagelijks bezoe-
ken van 14 tot 17 u.
De kerk ligt langs de Via Brabantica. 

800 jaar kathedraal Santiago de Compostela

De festiviteiten rond het achtste eeuwfeest duren verder. 
Nog tot 24 juli kan je voor de tentoonstelling over de 
geschiedenis van de kathedraal – Domus Iacobi – terecht 
in het Pazo de Fonseca, op de hoek van de Plaza del Obra-
doiro. Op de maandag na elke dag. Toegang gratis. Klein 
maar boeiend.
In augustus heropent het vernieuwde museum van de 
kathedraal en in oktober heropent het Museo de las Peri-
graciones y de Santiago op drie locaties. Onder meer in het 
oude museumgebouw maar vooral ook in het vroegere 
gebouw van de Banco de España aan de Praza de Pra-
terías.
Er zijn verder nog een lange reeks (orgel)concerten. 
www.catedralsantiago800.com 
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Is die refugio nu nog niet in zicht?

Uden, tot 9 oktober 

Sterren in het Museum voor Religieuze Kunst

Veel aandacht voor Compostela bij onze noorderburen. 
Dat heeft alles te maken met het vijfde lustrum van onze 
Nederlandse zusterorganisatie. 
Tot begin oktober kan je in het Noord-Brabantse Uden de 
tentoonstelling Een weg van sterren …pelgrimage & Santiago 
bezoeken in het Museum voor Religieuze Kunst. 
Het beeld van de pelgrim als een reiziger naar een bijzon-
der doel vormt de leidraad van de tentoonstelling, zowel 
van het historische als het actuele onderdeel. 
De tentoonstelling begint bij het beeld en de staf van de 
heilige Birgitta van Zweden. Dat is niet toevallig, want 
een deel van het gebouwencomplex is nog altijd een abdij 
van de birgittinessen. Birgitta, een markante vrouw uit 
de veertiende eeuw, pelgrimeerde te voet naar Rome en 
Compostela. In het historisch deel van de tentoonstelling 
staan nog meer middeleeuwse beelden, pelgrimsinsignes 
(onder meer de in het bekende getijdenboek d’Oiselet 
ingenaaide insignes), een sarcofaag van Odilia (waar je 
naar middeleeuwse traditie onder moet kruipen) en een 
schilderij van het Galgenwonder. De fameuze historise-
rende kaart van Daniel Dervaux uit ca 1975, hangt er ook 
weer. 
Lokale bedevaarten naar Kevelaer, Scherpenheuvel e.a. 
krijgen aandacht maar vooral ook de pelgrimstocht van-
daag. Een fototentoonstelling biedt tegengewicht voor 
het geromantiseerde beeld van de pelgrims. Wiesje Peels 
fotografeerde wandelaars die afzien, bijzondere ontmoe-
tingen, overvolle refugio’s, het graf van een pelgrim … 
Je kan er kijken naar de beelden die Horocio Sormani 
in 1997 om het uur, recht vooruit, van de pelgrimsweg 
maakte. Een installatie van het Zwitsers kunstenaarsduo 
Gabriela Gerber en Lukas Bardill moet de sfeer oproe-
pen van dreigende wolkenmassa’s in de bergen. Ze doen 
dat door een pulserende geitenmaag voor de lens van de 
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Een van de vele Jacobusbeelden in de Antwerpse Jacobskerk.
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projector te plaatsen … Met een stappenteller en op een 
loopband kan je zelf kilometers lopen naar Compostela. 
Heel wat ongewone elementen dus in deze tentoonstel-
ling. De curator verlegde de grenzen een beetje en hoopt 
daarmee duidelijk een wat jonger publiek aan te spreken. 
De prachtige catalogus is vooral een mooi boekje met bij-
dragen over,onder meer de Codex Calixtinus, fietsroutes, 
het getijdenboek d’Oiselet, de genezende en spirituele 
kwaliteiten van het lopen en heel veel mooie foto’s van 
Wiesje Peels.
De tentoonstelling in Uden is geen grote tentoonstelling, 
wel een originele. Het museum zelf is ook zeer de moeite. 
Je vindt er een grote collectie middeleeuwse beelden, 
zeldzame monstransen van rond 1500, veel bidprentjes 
maar ook iconen en hedendaagse kunst.

Op de maandag na, dagelijks open van 10 tot 17 u. Weekends 
vanaf 13 u.
Toegang: € 5-4-1, catalogus: € 10. Voordrachten op 21.8 (pelgrime-
ren in de winter), 4, 11 en 18 september.
www.wegvansterren.nl, www.museumvoorreligieuzekunst.nl 

Kortrijk, tot 11 september 

Roelandt Savery

In het Kortrijkse Broelmuseum loopt momenteel een 
tentoonstelling met werk van vooral Roelandt Savery  
(Kortrijk, 1576 - Utrecht, 1639). Ten onrechte is Savery 
hier een bijna vergeten kunstenaar. Zijn ouders waren 
wederdopers en vluchtten rond 1580 naar de Noordelijke 
Nederlanden. Later trad Savery in dienst van de Duitse 
keizer Rudolf II, in Praag. 
Savery is erg bekend om zijn vele naer ’t leven gemaakte 
tekeningen in de stijl van Pieter Brueghel de Oude, maar 
hij liet zich ook inspireren door het kunst- en rariteiten-
kabinet van de keizer en zijn grote verzameling exoti-
sche dieren. Savery is de schepper van veel fantastische, 
overladen landschappen met een mix van inheemse en 
exotische dieren, maar ook van minutieus geschilderde 
bloemstukken.
In 1612 keert hij terug naar terug naar Holland. Als hij 
in 1639 sterft is hij alcoholverslaafd, slachtoffer van chan-
tage en failliet.

Roelandt Savery. Pelgrims verlaten een kluizenaarshut. Ca. 1610-1613. 
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De tentoonstelling toont een veertigtal schilderijen en 
een twintigtal tekeningen en etsen. Ze was eerder dit 
jaar in Praag te zien. 

Roelandt Savery is bij veel leden van het Compostelage-
nootschap bekend als tekenaar van de pelgrim die jaren-
lang de kaft van ‘De Pelgrim’ sierde. Hoe het Compos-
telagenootschap ontdekte dat die tekening van Roelandt 
Savery is, kon je lezen in De Pelgrim, jaargang 24, nr. 95. 
Neen, dié tekening is er niet bij in Kortrijk. Geen enkel 
werk verwijst er naar pelgrims. Of toch. 
Als nummer 20 vind je in de prachtige catalogus wel een 
vroeg werk van Savery: Pelgrims verlaten een kluizenaars-
hut (ca. 1610-613). De pelgrims zijn getooid met pelgrims-
hoed, pelgrimsstaf en jakobsschelpen. Pelgrims kwamen 
wel meer bij kluizenaars langs, om te overnachten, om te 
bidden of om vergiffenis te vragen voor hun wandaden.
Allicht is het werk niet van Praag naar Kortrijk verhuisd 
omwille van de slechte toestand

Tot tot 11 september. Van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur,  
weekends vanaf 11 uur. Ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Toegang: € 8-5-1. Catalogus: € 29.
www.savery.eu, 

Utrecht, van 14 oktober tot 26 februari 

Compostela in het Catharijneconvent

In oktober neemt Utrecht de fakkel over van Uden. De 
grote cultuurhistorische tentoonstelling is mede georga-
niseerd door onze Nederlandse zusterorganisatie.
Opzet van het museum is de bezoeker in de voetsporen 
te laten treden van een pelgrim. De route naar Santiago 
wordt vanuit historische, religieuze, spirituele en cultu-
rele hoek belicht met spectaculaire bruiklenen uit bin-
nen- en buitenland en voorwerpen uit de eigen collectie. 
Door de Camino in een brede, cultuurhistorische context 
te plaatsen, laat het museum zien dat pelgrimeren van 
alle tijden, culturen en religies is.
De rode draad wordt gevormd door prachtig geïllus-
treerde vijftiende-eeuwse edities van Pèlerinage de la vie 
humaine, een handschrift van Guillaume de Diguleville 
over het leven als pelgrimstocht met een bestemming in 
de eeuwigheid.
In de aanloop naar de tentoonstelling lanceerde het 
museum een nieuwe website, www.pelgrimsverhalen.
nl.
Deze virtuele pelgrimstocht  wil een  ontmoetingsplek 
zijn waar pelgrims verhalen, foto’s en video’s kunnen 
delen met anderen. 
Uiteraard komen we later op deze tentoonstelling terug. 
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Een van de prachtige middeleeuwse  handschriften op de ten-
toonstelling in Utrecht, toont Sint-Joost als Compostelapelgrim.

Op de maandagen na dagelijks open van 10 tot 17 u. Weekends 
vanaf 11 u.
www.catharijneconvent.nl

Oproep!
Wil je ook jouw verhaal vertellen op de tentoonstelling 
en misschien ook je uitrusting, dagboek of bijzondere 
souvenirs tonen? Stuur dan jouw bijdrage(n), met naam 
en adres naar info@catharijneconvent.nl. Vermeld ‘pel-
grimsverhalen’. 

Impressions of a Pilgrimage

Het Amerikaanse platenlabel GRA heeft de CD Impressi-
ons of a Pilgrimage van Dick Le Mair opnieuw uitgebracht. 
Het gaat om de muzikale vertaling van een eigen pel-
grimstocht naar Santiago de Compostela. 



Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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 Ǚ Zoekertjes

Gezocht: fietsmaatje

Ik ben René uit Peer, 59 jaar en volgend jaar op brugpensi-
oen. Ik zoek een fietsgezel voor ‘n tocht naar Compostela 
in 2012, bij voorkeur in juni (te bespreken). Genieten van 
de natuur, de omgeving en het fietsen. 80 à 100 km per 
dag. Geen tent, maar eenvoudig logies: B&B, refugio’s ...
René Vanheeswijck, Peerderbaan 49, 3990 Peer.

Gezocht: wandelmaatje       

Goedele Ketelslegers, 61 jaar, leerkracht met pensioen, 
wil graag volgende lente naar Compostela stappen, om 
tegen 15 april aan te komen. Vertrek rond 1 maart vanuit 
Saint-Jean-Pied-de-Port, of Roncesvalles (afhankelijk van 
de weg- en weersomstandigheden in de Pyreneeën op dat 
ogenblik). Het is mijn eerste keer en ik zoek een mede-
stapper of medestappers, vooral voor de eerste weken. 
Moedertaal: Nederlands. Ik spreek heel goed Frans, 
spreek ook Spaans en ik kan mij goed behelpen in het 
Engels en het Duits. Na veel jaren kampeerautovakan-
ties ben ik vlotjes met éénpansgerechten …
Goedele Ketelslegers, Elzenstraat 39,  3740 Bilzen; 0475 65 
94 12, demerboks@hotmail.com, demerbox@telenet.be.



INSCHRIJVINGSFORMULIER 1 

St.-Jacobsviering 25 juli

Naam:  

Voornaam:  

Lidnummer:  

Aantal deelnemende personen, met maaltijd:  

Aantal deelnemende personen, zonder maaltijd:  

Telefoon:  

Adres: 

Deelname: € 18 met maaltijd, € 4 zonder maaltijd. 

Mail het formulier door en stort vóór 20 juli het deelnamebedrag op rekening
280-0562003-22 van het Vlaams Compostelagenootschap. Vermeld: St.-Jacobsviering plus lidnummer.

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2 

Wandeling Ronse naar Oudenaarde

Lidnummer:  

Naam:  

GSM, telefoon:  

Aantal deelnemende personen:   

Komt met de wagen naar Oudenaarde (*)
 
Is bereid naar Ronse te rijden en biedt ……….. plaatsen aan.

Komt met de trein naar Oudenaarde(*)

Inschrijven vóór 1 september.
via freddy.duseuil@skynet.be, 09 221 42 36, Morganietstraat 9, 9000 Gent. 

(*) Schrappen wat niet past.



INSCHRIJVINGSFORMULIER 3   
Herfstontmoeting Leuven, 10 september

Hoofdlid Gezinslid 2 Gezinslid 3 Gezinslid 4

Naam

Voornaam

E-mail

Lidnummer

Telefoon GSM

Adres

Postcode

Woonplaats

 
Activiteiten
Duid per gekozen activiteit met een X aan welke gezinsleden eraan deelnemen.

Activiteit
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Wenst in te schrijven voor de Herfstontmoeting, met deel-
name aan de voormiddaglezingen, een rondleiding naar 
keuze, de ontmoeting in de St.- Jacobskerk en het afscheids-
moment.

9 €  €

Warm middagmaal, met drank 11 €  €

Kiest voor de rondleiding in de Centrale Bibliotheek van de 
K.U. Leuven 

Of kiest voor de rondleiding in de Leuvense stadscampus

Totaal  €

BELANGRIJK! Inschrijven vóór 26 augustus. 
Bij voorkeur ontvangen we dit formulier aangehecht aan een e-mail aan regioleuven@compostelagenootschap.be. 
Je kan het ook per post versturen aan Jos Belmans, Begijnenblokstraat 1, 3320 Hoegaarden. 

Tegelijk (maar ten laatste op 26 augustus) schrijf je het deelnamebedrag over op rekening IBAN: BE06 2800 5620 0322, 
BIC: GEBABEBB van het Vlaams Compostelagenootschap. Vermeld ‘Herfstontmoeting’ plus naam en lidnummer.


