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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Klaar om te vertrekken? Maak er weer wat moois van, samen met alle andere pelgrims op jouw camino! 
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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, Luc De Bolle, Koen De 
Witte, Freddy Du Seuil, Egfried Grauls, Herman Merckx, Riet Van Cleuvenbergen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent.

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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KalEndER

Zondag 6 april   Lier-Mechelen. Wandeling Via Brabantica.

Donderdag 17 april  Antwerpen. Pelgrimstafel.

Zondag 27 april   Blankenberge. Kustwandeling.

Woensdag 30 april en 1 mei  Wandeltweedaagse Tongeren-Rutten 

Zaterdag 10 mei   Lier. Historische stadswandeling.

Zondag 11 mei   Parijs. Wandeling.

Zaterdag 17 mei   Brussel. Compostelawandeling.

Zaterdag 24 mei   Tongeren. Pelgrimeren naar Maria.
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natIonaal

 ’t Genootschap

WERKGRoEPEn En PRoJECtEn

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 diverse stap- en/of 
fietservaring op tal van pelgrimswegen. 
Je kunt er ook onze bibliotheek raadplegen. En de pelgrimswinkel 
biedt gidsen, naslagwerken en allerlei pelgrimsgadgets aan.
Openingsuren: alle zaterdagen van 10 tot 16 uur, behalve in de kerst-
vakantie, op paaszaterdag, op feestdagen en in juli en augustus.
Hieronder vind je de openingsdata, met de namen van de teamleden.
5 april Willy Beyers, Robert Truyen en Hugo Ponjaert
12 april Jos Van Montfort, Hanny Pouderoyen, Paul De Vlamm en  

   Jo Vande Vannet
19 april Paaszaterdag. Gesloten. 
26 april Dag van de vrijwilliger. Uitzonderlijk gesloten.
3 mei  Luc Holsters, Daniël Dierickx, Lena De Buck

Een lijst met informatie over hun ervaring vind je op
www.compostelagenootschap.be. 

Je kunt  ze ook hier aanklikken: 
Medewerkers Infopunt: tochtervaring.
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Niet alleen de Camino Francés brengt je naar Santiago. De medewer-
kers van het Infopunt informeren je ook over andere routes. 
Foto: Camino Mozarabe.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/tochtervaring%20medewerkers%20061213-2.doc
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Pelgrimswinkel
Nieuw in de pelgrimswinkel is de Nederlandstalige Rother-gids Spaan-
se St.-Jakobsroute. Een gids voor de Camino Francés, waarin je zowel 
een routebeschrijving vindt vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port als vanuit 
Somport. Duidelijke kaarten, hoogteprofielen en logiesinformatie.
Prijs: € 16,95.

Pelgrimspaden
Het Genootschap werkt hard aan nieuwe edities van de topogidsen 
voor de pelgrimswegen door België. 
Nieuwe edities voor de Via Monastica en de Via Limburgica zijn onder-
tussen verschenen. 
Prijs: € 11.
We werken verder aan de nieuwe edities van de Via Brabantica en aan 
een aparte editie voor de Via Scaldea en de Via Brugensis. 
In alle gidsen vind je voortaan een beschrijving van Nederland door 
België tot (ver) in Frankrijk.

Pelgrimspaden in de Lage Landen

Via Monastica

Vessem
Postel
Tongerlo
Averbode
Zoutleeuw
Namen
Leffe
Givet
Rocroi

Pelgrimspaden in de Lage Landen

Via Limburgica & Via Monastica

Thorn
Maaseik
Alden Biesen
Tongeren
Rutten
Waremme
Eghezée

Namen
Leffe
Givet 
Rocroi
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REGIo antWERPEn

lier-Mechelen, zondag 6 april
Via Brabanticawandeling
Regio Antwerpen nodigt je uit voor een wandeling van Lier naar 
Mechelen langs de Via Brabantica. 
In Lier maken we een korte stadswandeling (St.-Jakobskapel, begijnhof, 
St.- Gummarus ...). Langs de Nete gaat de tocht verder naar de voorma-
lige Rozendaelabdij in St.-Katelijne-Waver. Op een oude spoorwegbed-
ding wandelen we dan naar het centrum van Mechelen. 
Afstand: ca. 17 km. 
Deelname gratis.
Picknick en drank meebrengen.
Afspraak om 10 uur aan het station van Lier. 
Vanuit Mechelen kun je om het half uur met de bus van De Lijn 
(550/552) terug naar Lier. De bus stopt aan het station Mechelen-
Nekkerspoel. 
Graag een mailtje regioantwerpen@compostelagenootschap.be.
Info: Herman Van Hees, 03 449 65 52.

Een van de Jakobusbeelden in de Lierse St.-Jakobskapel.
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antwerpen, Witte donderdag 17 april 
Pelgrimstafel 
Al minstens drie eeuwen – met enkele onderbre¬kingen - organiseert 
het St.-Julianusgasthuis een pelgrimstafel. Regio Antwerpen werkt 
mee aan deze traditie. 
Twaalf behoeftigen krijgen die dag een feestmaal aangeboden in de 
voormalige kapel, nu onderdeel van kunstgalerij De Zwarte Panter. 
Van 10 tot 18 uur kan iedereen de feesttafel bewon¬deren. Op de tafel 
staan twaalf visgerechten, aangekocht bij, of geschonken door, Ant-
werpse restaurants. 

Centraal staat het boterbeeld, een plaasteren beeld 
dat met boter wordt ingesmeerd en een fragment 
voorstelt van het passieverhaal. In de middeleeuwen 
werd, symbolisch, aan boter een zuiverende werking 
toegeschreven. 
Die dag houdt Regio Antwerpen er ook een infopunt 
open en is onze pelgrimswinkel present. 

Het Sint-Julianusgasthuis bestaat sinds 1303. Behalve 
een kunstgalerij is er ook een pelgrimsherberg onder-
gebracht. Meer informatie over het gasthuis vind je 
op www.stjulianus.be of ook in De Pelgrim nr. 107, 
oktober 2011.

 Een stukje patrimonium 
van het St.-Julianusgasthuis!

 Het boterbeeld op de pelgrimstafel. 
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REGIo BRuGGE

Blankenberge, zondag 27 april
Genoeg van chocolade en paaseieren?  Even uit-
waaien dan met je vrienden pelgrims. Regio Brug-
ge organiseert elk jaar een kustwandeling. Dit jaar 
vertrekken de Brugse pelgrims in Blankenberge. 
Langs het strand en door de duinen gaat het naar 
‘de muur’ van Zeebrugge. Het polderdorp Lisse-
wege is de volgende halte en dan gaat het weer naar 
Blankenberge. 
Afstand: 20 km.

Afspraak om 10 uur in zaal Forum, Kerkstraat 66.
Breng je picknick mee. Na de wandeling kun je nog 
blijven voor het avondmaal. 

Deelname: € 3, of € 17 met maaltijd.
Inschrijven vóór 24 april. Deelnameformulier: hier downloaden en 
mailen naar regiobrugge@compostelagenootschap.be of naar Yvonne 
Roelof, Nieuwe Gentweg 130, 8000 Brugge; 050 34 17 29.

Lissewege, zonder meer een van de mooiste dorpen in West-Vlaande-
ren: de prachtige gotische kerk, de enorme tiendenschuur van de abdij 
Ter Doest en veel meer, zelfs een Sint-Jakobshuis!

http://www.compostelagenootschap.be/article.aspx?id=2148


8

46
april 2014¡HOLA!

REGIo GEnt

Parijs, zondag 11 mei
Pelgrimswandeling
Regio Gent nodigt je uit voor een wandeling langs jacobalia in de 
Lichtstad. Met Jakobspecialiste Sophie Martineaud (Franstalig) wan-
del je van noord naar zuid. Een tocht van 14 kilometer, van 9.30 tot 17 
uur. ’s Middags picknick je aan de oevers van de Seine. 
Je ontdekt de plek waar ooit het Hôpital de St.- Jacques-aux-Pèlerins 
stond, het Hôtel de Cluny, vandaag het Musée de Cluny (middel-
eeuwse kunst), prachtige gevels, de Tour Saint-Jacques en veel meer. 
Verplaatsing van Gent naar Parijs met enkele wagens, kostendelend.  
Maar ook wie op eigen houtje naar Parijs trekt, kan aan de wandeling 
deelnemen. 
Aanmelden, met vermelding van lidnummer en gsm-nummer, vóór 
5 april via regiogent@compostelagenootschap.be.
Deelname: € 50 (verplaatsing van en naar Parijs, openbaar vervoer en 
gids in Parijs).
Wie op eigen houtje naar Parijs trekt, betaalt € 20. 
Betalen, na bevestiging van de inschrijving, op rekening:
BE39 8904 3419 0219 van Regio Gent. 

Picknick meebrengen.
Afspraak om 5.45 uur op het Rerum Novarumplein.

Een van de zes mysterieuze ‘Dame à la Licorne’-tapijten in het Musée 
de Cluny. Vlaamse tapijtkunst.  De Licornezaal werd onlangs hele-
maal vernieuwd.
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Tongeren is het oudste Mariaheiligdom aan de noordkant van de 
Alpen. Om de zeven jaar trekken de Kroningsfeesten tienduizenden 
bedevaarders. Sinds 2009 heeft Tongeren ook weer aangeknoopt bij de 
veel oudere traditie, ‘Pelgrimeren naar Maria’, met pelgrimstochten 
uit vele windstreken naar de basiliek. Het beeld ‘Maria, oorzaak on-
zer blijdschap’ dateert uit 1479.

REGIo lIMBuRG

tongeren, zaterdag 24 mei
Pelgrimeren naar ‘Maria, oorzaak onzer Blijdschap’
Voor de zesde keer werkt het Compostelagenootschap mee aan de pel-
grimage naar Tongeren. Vanuit vijf richtingen stappen pelgrims naar 
‘Maria-Oorzaak-onzer Blijdschap’. 

De vertrekplaatsen:
- As (44 km),  Oud-Waterschei (37 km), Alden Biesen (15 km).
- Bilzen (25 km), Alt-Hoeselt (12 km)
- Sint-Truiden (22 km), Helshoven (15 km).
- 's-Gravenvoeren (50 km), Maastricht (34 km), Bassenge (18 km)
- Wellen (25 km), Kortessem (18 km), Vliermaal (14 km).
Er is busvervoer naar de zeven verst gelegen vertrekplaatsen. (reserve-
ren verplicht, € 2). Pelgrimszegen bij de grotere startplaatsen. 
De dag sluit af met een viering om 18.30 u. (reserveren). 

Gratis, maar inschrijven is verplicht via 
www.dekenaattongeren.be/pelgrimage. 
Uitgebreide informatie vind je op die website. Graag ook een mailtje 
naar riet.vancleuvenbergen@telenet.be.
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REGIo lIMBuRG

Woensdag 30 april - donderdag 1 mei
Wandeltweedaagse tongeren-Rutten
Naar aanleiding van het  Evermarusfeest in Rutten organiseren de 
Compostelagroep Tongeren en Regio Limburg een staptweedaagse. 
De eerste dag wandelen we twintig kilometer ten noorden van Ton-
geren, onder meer door de Mombeek- en de Herkvallei en langs de 
kluis van Riksingen. ’s Avonds verkennen we de mooiste hoekjes in 
het centrum van Tongeren.

De tweede dag wandelen we van Tongeren naar Rutten, sluiten er 
aan bij de Evermarusprocessie en wonen het mysteriespel bij. Via het 
Evermaruspad keren we terug naar Tongeren.
Logies in de jeugdherberg. 
Start aan de jeugdherberg om 10.30 u.

Prijs: € 40 voor avondmaal, overnachting, ontbijt, picknick tweede 
dag en organisatie.
Inschrijven vóór 20 maart door overschrijving op rekening  BE66-
9730-5916-1243 van het Vlaams Compostelagenootschap, Regio Lim-
burg, Nieuwstraat 42 bus 11, 3600 Genk. Vermeld: ‘Staptweedaagse 
Tongeren’ en de namen van de deelnemers.
Meer informatie bij riet.vancleuvenbergen@telenet.be. 

Het jaarlijks mysteriespel in Rutten: belangrijk cultureel erfgoed!  
Je

an
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REGIo MEChElEn

lier, zaterdag 10 mei
historische stadswandeling
Onder leiding van stadsgidsen bezoeken we onder andere het begijn-
hof, de Zimmertoren, het stadhuis en de Sint-Gummaruskerk.
Pastoor Jan Verheyen ontvangt ons in de Sint-Jakobskapel voor een 
bezoek met een spiritueel moment en de pelgrimszegen.

Afspraak om 9.15 uur in Het Moment aan de Grote Markt 40. 
We verwelkomen je met koffie én een Liers vlaaike. ’s Middags eten 
we op hetzelfde adres. 
Vanaf 16.30 uur zakken we af naar Café ‘De ware Jakob ‘.

Prijs: € 30 per persoon (maaltijd plus koffie en één drank; stadsgids).
Info en inschrijving: zie www.compostelagenootschap.be onder ‘acti-
viteitenkalender’.
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De Sint-Gummaruskerk. Zuivere Brabantse hooggotiek. Alleen al een 
halve dag waard. En voor de natuurliefhebbers, nog een uurtje om met 
de verrekijker naar de slechtvalken rond de toren te kijken.

St.-Jakobskapel, Jakobus boven de deur. Anno 1383 maar in 
WO1 helemaal uitgebrand. 
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REGIo ZEnnE-dEndER

Brussel, zaterdag 17 mei
Compostelawandeling
De gloednieuwe regio Zenne-Dender organiseert als eerste activiteit 
een Santiagowandeling in Brussel, met een gids. 
We wandelen langs de St.-Michielskathedraal, de Grote Markt en de 
O.-L.-Vrouw-van-Goede-Bijstandskerk naar de Kapellekerk. In de Bij-
standskerk bezinnen we ons even over de camino. 
Na de wandeling is er nog tijd voor De Ware Jakob: een babbel met een 
drankje, aangeboden door Regio Zenne-Dender in café Het Goudblom-
meke in Papier.

Afspraak om 13.30 uur in de lokettenzaal van Brussel-Centraal.
Deelname: € 8.
Inschrijving noodzakelijk! 
Mail naar regiozennedender@compostelagenootschap.be, met vermel-
ding van het aantal personen, naam, telefoon-  en lidnummer(s).
Tegelijk stort je vóór 5 mei het juiste bedrag op rekening BE16 0017 0228 
9574 van het Compostelagenootschap, Regio Zenne-Dender. Vermeld 
‘17mei Brussel, lidnummer en aantal personen’. 
De inschrijving is pas definitief na betaling. Gestorte bedragen worden 
niet terugbetaald.
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85 of 
op www.compostelagenootschap.be.

Jakobus in het noordportaal van de 
Brusselse kathedraal. 

O.-L.-Vrouw-van-Bijstandskerk, deurstijl. 
In de middeleeuwen stond er hier een 
St.-Jakobshospitaal en –kapel. 
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Rocroi: opnieuw een pelgrimsherberg!
Enkele jaren al was er geen pelgrimsgîte meer in Rocroi.
Recent is er opnieuw een dooor de gemeente gerenoveerde gîte beschik-
baar. Er zijn twee kamers met douche en wc. In totaal kunnen er zeven 
pelgrims slapen. En er is ook een keuken. 
Rocroi ligt op het eindpunt van de Via Monastica en het beginpunt van 
de Via Campaniensis, de weg die je naar Vézelay brengt.
RP 51, het lokale Compostelagenootschap, verzorgt het beheer van de 
gîte. 
Reserveren kan bij de dienst voor toerisme: 0324 54 20 06 of op de 
nummers 03 24 54 18 62 en 06 24 20 03 94. Na 17 uur kun je terecht op 
00 32 476 20 56 01 of 06 73 21 66 09.

Voie de Vézelay: er beweegt wat!
Na het verdwijnen van de Chassain-gids beweegt er stilaan weer wat 
rond de weg van Vézelay naar Saint-Jean. Een nieuwe Nederlandstalige 
gids is in de maak en ook bij Le Vieux Crayon (Miam Miam Dodo) komt 
tegen het einde van het jaar een gids uit. Nederlandstalige informatie 
vind je rond deze tijd al op www.santiago.nl, www.santiagoroutes.nl, 
www.espritduchemin.org. 

 Vlaanderen, Europa, el mundo

lanGS dE PElGRIMSWEGEn

uv
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Esprit du Chemin
Hubert Wiertsema en Arno Cuppen verkopen de bekende herberg 
L’Esprit du Chemin in St.-Jean-Pied-de-Port. Ze openen een nieuwe 
herberg in Le Chemin (!), een gehucht van Anthien, op 25 km van 
Vézelay. Geopend van 12 april tot 28 september. 
www.espritduchemin.org 

Ponferrada: wereldkampioenschappen
Neen, gelukkig is er nog geen wereldkampioenschap camino-lopen. 
Dit jaar heb je op 28 september in Ponferrada op de Camino Francés 
wel te maken met het wereldkampioenschap wielrennen.

logies langs de Spaanse pelgrimswegen
Raadpleeg volgende websites:
www.caminodesantiago.consumer.es 
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es 
www.alojamientoscaminosantiago.com

De nieuwe herberg in Le Chemin...
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PElGRIMSGIdSEn

Conrad Stein
Bij de Duitse uitgeverij Condrad Stein verschijnen dezer dagen op-
nieuw enkele gidsen voor Jakobswege.
*  Spanien Portugal: Jakobsweg Caminho Português: van deze gids ver-

scheen de zevende editie. Behalve de route van Porto naar Santiago 
vind je in de gids ook de routebeschrijving van Santiago naar Fis-
terra. Prijs: ca. € 15.

* Van Jakobsweg vom Oberpfälzer Wald zum Bodensee verscheen een 
tweede editie. 560 km pelgrimsplezier van Nürnberg via Ulm naar 
de Bodensee.

 Prijs: ca. € 15.
* In juni verschijnt Spanien: Camino Inglés. De route loopt van de ha-

venstad Ferrol naar Santiago. Afstand: 120 km. Een mooie route 
voor wie na aankomst in de apostelstad nog enkele dagen wil stap-
pen. Een alternatief voor de route naar Fisterra en Muxía. 

 Prijs: ca. € 13.
 www.conrad-stein-verlag.de

Overigens kun je van de site van onze Engelse collega’s nog altijd een 
gratis gids voor de Camino Inglés downloaden. 66 blz., maar geen 
kaarten.
www.csj.org.uk 
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Geologische interesse? 
Wie zich niet alleen in Jakobus maar ook in Galicische steensoorten 
wil verdiepen kan dat met Las piedras del Camino de Santiago en Galicia. 
268 blz. met vooral informatie over steensoorten in historische ker-
ken en andere monumenten.
Een titel in de reeks Collección Guias Geológicas van het El Instituto 
Geológico y Minero de España.
ISBN: 9788478409105.
Prijs: ca. € 15. 

tRanSPoRt

Busvervoer, met of zonder fiets
De Nederlandse busvervoerder Oad rijdt in mei en juni wekelijks van 
Nederland naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Heenreis op zondagavond. 
Terugreis op dinsdagnamiddag.
De bus, met fietsaanhanger, stopt niet in België, wel vlakbij, in Breda. 
In Frankrijk stopt de bus in Tours, Poitiers, Bordeaux en Saint-Jean. 
Je kan zowel boeken voor een rit vanuit Nederland naar Saint-Jean-
Pied-de-Port, als voor een deeltraject in Frankrijk. Bv. van de luchtha-
ven van Bordeaux naar St.-Jean. 
Voor een rit van Nederland naar St.-Jean betaal je € 90, fiets inbegrepen. 
Meer informatie op www. www.oad.nl/pelgrimsroute.

Nog een nuttig adres voor fietstransport (met levering thuis): de firma 
Soetens in Vessem (NL) : www.fiets-vervoer.nl.
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andERE PElGRIMStoChtEn En VREdEStoChtEn

Jorsala
In 2005 trok Sebastien de Foos met vijftig euro op zak, te voet naar Je-
ruzalem. Zesduizend kilometer, door twaalf landen. De tocht werd de 
voedingsbodem voor het project Jorsala, een pad voor dialoog, over alle 
verschillen heen. Een eerste Jorsalatocht trok in 2012 van Brussel naar 
Aken. 
Jorsala nodigt dit jaar uit om op stap te gaan naar ... Sarajevo en Istanbul. 
Jorsala is een bijzonder eigenzinnig project met een grote uitdaging, een 
motiverende visie, geen geld en veel vrijwillig enthousiasme. 

De aanlooptocht gaat op 8 mei van start in Ieper en brengt de deelne-
mers via Aalbeke, Avelgem, Ronse, Zarlardinge en Gooik naar Brussel, 
154 km. De deelnemers staan zelf in voor de kosten van verblijf en maal-
tijden maar de eenvoudige verblijfaccomodatie is wel gereserveerd. Een 
overzicht van de tocht vind je op de website van Jorsala.
Na Brussel gaat de tocht verder naar Sarajevo en Istanbul (3446 km). 
Er is alleen een indicatieve route en op vijftien knooppunten is verblijf 
geregeld, is er een rustdag en zijn er lokale ontmoetingen. 
Meer info: 
www.jorsala.org, info@jorsala.org, paul.de.marez@skynet.be.
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Via limburgica
In het laatste nummer van De Pelgrim, nr. 116, ontbreekt op pagina 42 
een kader met de informatie om weer naar het vertrekpunt te wandelen. 

the European Peace Walk
Op 28 juli gaat in Wenen, honderd jaar na het begin van WO1, de 
European Peace Walk van start. De tocht wil een platform zijn om 
blijvende vrede met elkaar te delen. De wandelaars lopen van Wenen 
door Slovakije, Hongarije, Oostenrijk en Slovenië naar Triëste, een 
afstand van ca. 500 km.
www.peacewalk.eu

Tweede helft wandellus: Lens-Saint-Remy - Waremme station

- Rue Voie de Liège, links aanhouden, voorbij kerkhof links
- eerste weg linksaf (Voie de Liège), verder door de velden
- kruispunt rechtdoor (Rue de la Garenne)
- op T-punt rechtsaf, brede betonweg (Rue du Baulet), links meebuigen
- tweede wegje rechtsaf, naar de velden (einde = Rue de Lens-Saint-Servais)
- einde straatje rechtdoor voorbij huis nr. 13, 100 m
- op vijfsprong, met kruisbeeld, tweede weg linksaf, richting Hollogne-sur-Geer
- kruispunt rechtdoor, door Ligney en voorbij de grijze kerk van Darion
- kruispunt met gedenktekentje Napoleontische soldaat (1834) rechtdoor tot einde Rue du Manil
- op T-punt rechtsaf, richting Waremme 5 km, door het centrum van Hollogne-sur-Geer
- voorbij gele vierkantshoeve, rechts meebuigen, richting Waremme 4 km
- over de Geer, voorbij de bakker en het wegje naar het vogelreservaat
- linksaf in de Rue de Waremme,  voorbij Saint-Bricekerkje rechts
- rechtdoor naar station Waremme via Rue de Hollogne, Rue de Grand-Axhe, Rue de Petit-Axhe, 
Rue Edmond de Sélys Longchamps (laatste kruispunt: rechtdoor en rechtsaf naar de achterkant  
van het station, perron 4; of linksaf in de Rue des Combattants en twee keer rechts)
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MEdIa, ERFGoEd, ConCERtEn, tEntoonStEllInGEn

Ranst-Millegem, zaterdag 5 april
Jakobusconcert Pandora² & ultreya
De twee groepen maakten een selectie uit tien eeuwen muziek ont-
staan rond de bedevaart naar Santiago de Compostela. Muziek en lie-
deren uit Spanje, Engeland, Vlaanderen en zelfs de Faeröereilanden.
Vaak zijn de liederen ondeugend, dan weer strijdvaardig, klagend en, 
hoe meer de kathedraal in zicht kwam, plechtig en religieus. 
Eric Boone, Jan Dhondt, Martina Diessner, Marcel Ketels, Bart 
Roose, Ludwig Van Gijseghem en Peter Van Wonterghem gebruiken 
een ongemeen divers en historisch verantwoord instrumentarium: 
doedelzak, luit en schalmei maar bv. ook een vihuela, een kromhoorn 
en een psalter. 

Aanvang om 20 uur in de kapel van Ranst-Millegem in de Sint-Anto-
niusstraat. 
Een ticket kost € 14. Plus zestigers betalen € 12. Jonger dan 21 jaar: € 9. 
Reserveren: 03 485 58 11, carl@de-boo.be.
Een organisatie van de vzw De Millegemvrienden.
www.duo-ultreya.be/nederlands/muziek/programma's/jakobus.html
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Brugge, donderdag 29 mei
deelnemen aan de Bloedprocessie?
Zoals de voorbije jaren nemen ook dit jaar enkele pelgrims in vol or-
naat deel aan de Bloedprocessie. Ze vergezellen het beeld van Jakobus. 
In vol ornaat, d.w.z. trekkerskleding en met rugzak. 
Meer info: Paul en Jo De Vlam, 050 82 49 25.

Gent, Mechelen, Brussel e.a., tot mei 2015
Verbeeld gevaar!
De rondreizende tentoonstelling De andere verbeeld. Verbeeld gevaar, 
is een erfgoedproject van Kerkwerk Multicultureel Samenleven. Ze 
reist al maanden Vlaanderen rond. Met dat project onderzoekt 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-
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 



Stereotiepe beelden van ‘de andere’  ... Nog altijd actueel.

KM
S
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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 jongvolwassenen maar wil 
iedereen inspireren.

Tot 20 april in Kortrijk (Sint-Michielskerk).
Van 24 april tot 22 mei in Beringen-Mijn (Mijnkathedraal St.-Theodardus).
Van 26 mei tot 30 juni in Waterschei (Christuskoningkerk).

De volledige lijst (tot mei 2015) vind je op 
www.deandereverbeeld.wordpress.com.
In het kader van de tentoonstelling in Mechelen verschijnt ook een 
erfgoedgids voor de stad.

nog meer Compostelapostzegels
De Spaanse posterijen gaven sinds 1937 al meer dan zestig Compostela-
postzegels uit. Recent kwam er nog eentje bij naar aanleiding van de 
achthonderdste verjaardag van het bezoek van Franciscus van Assisi aan 
Santiago de Compostela.
De Franse posterijen zijn ook ijverig. In maart pakten ze uit met een 
derde reeks van vier Compostelapostzegels.

Centraal Museum Utrecht
De doop van de kamerling 
(Abraham Bloemaert, 1620 – 1625).

Museum Catharijneconvent, Utrecht
Dubbelkop van paus en duivel 
(onbekend, 17de eeuw).
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lEZERSBRIEVEn

Pelgrimstochten in soorten
Sedert mijn pensionering heb ik ervaring opgedaan met diverse pel-
grimstochten: vier keer Assisi, Loyola, Halle, Compostela en dit jaar 
beginnen we wellicht de Francigena, van Zwitserland naar Rome. 
Al wie ooit aan dergelijke tochten heeft deelgenomen, blijft er enthou-
siast over spreken, omdat het belevenissen zijn die méér zijn dan een 
sportieve of een toeristische wandeling. Vooral de aparte sfeer maakt 
zo’n tocht tot iets unieks. Ik probeer de eigen spiritualiteit van het pel-
grimeren te verwoorden. 

Er zijn minstens een zestal motieven die kunnen aanzetten tot 
(meerdaagse) wandeltochten en tot echte pelgrimstochten.

Eerste motief: hobby.
De eenvoudigste motivatie is gewoon: ik voel er mij goed bij.

Tweede motief: gezondheid.
We weten het allemaal: wandelen is een natuurlijke vorm 
van bewegen en is heilzaam voor spieren, gewrichten, bloeds-
omloop, hartritme, ademhaling en stofwisseling. Ook voor 
het mentale evenwicht is wandelen gezond: je geest kan eens 
goed uitwaaien van zorgen en stress en ruimte maken voor 
nieuwe kracht en creativiteit.

Derde motief: herbronning.
Vooral het herstel van de band met de natuur en de kos¬mos 
heeft veel waarde als menselijke herbronning: terug ervaren 
dat de dag een morgen, een middag en een avond heeft, dat er 
licht en donker is, zon, maan en sterren. 

Vierde motief: uitzweten.
In het leven van elke mens zijn er donkere vlekken: een zware 
tegenslag, een verkeerde beslissing, een pijnlijk ver¬lies, een 
mislukking, een grove fout. Het zijn de pijnpunten in ons le-
ven. We dragen ze mee en kunnen ze alleen maar uitzweten.

Vijfde motief: demonen bezweren.
In het evangelie lezen we dat Jezus zijn leerlingen uitzond om 
mensen te genezen en duivels uit te drijven. Heeft dat nog 
een zinvolle betekenis in onze rationele tijd? Misschien wel, 
als we ‘demonen’ begrijpen als datgene waardoor mensen 
ook van-daag kunnen ‘bezeten’ zijn: de mateloze drang naar 
geld, seks, macht, carrière, succes maar ook de meer subtiele 
demonen als jaloersheid, afgunst, rivaliteit, wrok enz. Demo-
nen zijn de donkere krachten die ons in een richting drijven 
waar we eigenlijk niet heen willen. Psychologen beweren dat 
het toenemend succes van lange en zware voettochten voor 
een deel verklaard kan worden doordat mensen op zo’n tocht 
met zichzelf ‘in het reine’ willen komen. Je kan het ook ‘the-
rapeutisch wandelen’ noemen.
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Zesde motief: loutering.
Staal wordt in het vuur gelouterd, waardoor het harder en duurzamer 
wordt. Een mens wordt door bepaalde ervaringen gelouterd zodat hij 
het leven beter aankan. Wie een grote voettocht heeft meegemaakt, 
zal nooit meer volledig dezelfde zijn. Er is iets veranderd in de diepte, 
er is een stuk ver¬nieuwing en opstanding gebeurd. Daarmee zitten 
we dicht bij de spiritualiteit van het christendom, waarin de ‘verrij-
zenis’ centraal staat. Zoals Jezus niet ten onder is gegaan in lijden en 
dood, zo zijn ook wij geroepen om altijd weer te verrij¬zen uit de ‘el-
lende die eigen is aan ons menselijk lot’. In die zin heeft het christen-
dom nog altijd een actuele en bevrijdende boodschap. 

Daniel Vanhoutte, Torhout (ingekort)

ZoEKERtJES 

Stapmaatje gezocht, Camino del norte
Ik ben Ruud Boudewijn, 53 jaar en woon in Barendrecht. Ik ben van 
plan om op 12/13 augustus vanuit Irun te vertrekken en de Camino del 
Norte te lopen. Wie heeft er zin om met mij een stukje samen te lopen? 
boudewijnruud@gmail.com, 00 31 621 53 13 45.

te koop: wandelkar
Met onze Carrix deden we tweemaal de camino. Erg bruikbaar voor 
mensen met rugproblemen! Prijs, nieuw € 600. Vraagprijs: € 100.
chris.frans@skynet.be
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Stappen voor het goede doel. hoe doe je dat? 
Ik ben Joris Reyniers, woon in Sleidinge en kan vanaf deze zo-
mer genieten van een welverdiend pensioen. Volgend voor-
jaar wil ik met mijn echtgenote van Sleidinge naar Santiago 
wandelen. Graag zouden we deze unieke onderneming kop-
pelen aan een goed doel. Heeft iemand hiermee ervaring? 
We vermoeden dat een en ander moet geregeld worden. Wat 
wordt aanzien als een goed doel? Is daarvoor een erkenning 
van de overheid nodig? Hoe zit het met de fiscale verplichtin-
gen? Alle info is zeer welkom, we weten helemaal niet hoe we 
dat in de praktijk moeten regelen.
joris.reyniers@telenet.be

Na de voorbije pelgrimszegening vroegen nogal wat mensen naar de tekst van het Onze Vader 
tijdens de viering. Hier is hij dan. Een mooie afsluiter.

Zeg niet ‘Vader’, als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet ‘Onze’, als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet’ Hemelen’ als je slechts aardse zaken verlangt.
Zeg niet’ Uw naam worde geheiligd’, als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet ’Uw rijk kome’ als je hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet ’Uw wil geschiede’ als je geen tegenslag kunt dragen.
Bid niet voor het brood van vandaag, als je niet voor de armen wilt opkomen.
Bid niet voor vergeving van schulden, als je in wrok leeft met familie of buren.
Bid niet voor een leven zonder bekoringen, als je voortdurend met het kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder kwaad, als je niet op zoek bent naar het goede.
Zeg niet ‘Amen’ en ‘Zo zij het’, als je dit gebed niet ter harte neemt.

Ik vertrek op 3 mei ...
Ik ben Line Omey en vertrek op 3 mei naar Saint-Jean-Pied-
de-Port (TGV van Lille via Parijs & Bordeaux naar Bayonne) 
om daar mijn tocht naar Santiago de Compostela te starten. 
Wie heel toevallig dezelfde dag vanuit Rijsel vertrekt mag me 
dit laten weten. Wie weet kunnen we tot op de vertrekplaats 
mekaars reisgezel zijn. De eerste dagen zal een vriendin me 
vergezellen. De bedoeling is om de tocht alleen af te leggen, 
maar het zou wel fijn zijn om nu en dan een Nederlandstalige 
pelgrim te ontmoeten. 
info@edenhouse.be


