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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Af en toe zijn er pelgrims die als stapmaatje een ezel verkiezen boven hun beste vriend of hun partner. Daar is niks tegen. Het maakt van de pelgrimstocht wel nog een 
grotere uitdaging. Zeker als je ook nog centjes wil inzamelen voor het goede doel, zoals Gust Van Rooy en Marc Verreet. Zij vertrokken op 21 april met Boris en Miriam in 
Oelegem. Daar arriveerden ze op 18 augustus. Een pelgrimstocht en een sponsortocht voor het KITES-zorgteam dat ondersteuning biedt aan kinderen met kanker of een 
andere ongeneeslijke ziekte.  De foto is gemaakt in onze pelgrimsherberg in Los Arcos.
www.pelgrimsezel.be 
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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, Magda Cumps, 
Freddy Du Seuil, Hugo Frederickx, Willy Genbrugge, Luc Holsters, 
Herman Van Hees, Luc Vermoesen, Mia Voordeckers.
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  Kempen. Pelgrimstreffen.

Zaterdag 11 oktober  Halle. Wandeling naar Nijvel.

Zaterdag 18 oktober  Ertvelde. Fietstocht naar Koewacht.

Zaterdag 25 oktober  Zutendaal. Wandeling.

Zaterdag 15 november Antwerpen. Infomoment Compostela.

Zondag 16 november Aalst. Film,The Way.

Vrijdag 28 november Antwerpen, Riojaproefavond.
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natIonaal - aCtIVItEItEn

uit de preek van dees Van Caeyzeele 
Wat een fantastische tocht is geweest, blijkt je toch wel geraakt te 
hebben, je blijft erdoor gegrepen, je hart is er vol van en ‘de mond 
loopt over’. 
Daarom mogen wij danken dat we door die Jakob ‘pelgrim’ werden. 
Weet je nog, de onderdompeling in die weidse natuur, het kan je stil 
en bescheiden maken ...
We leerden grenzen verleggen, tevreden zijn met kleine dingen, 
gingen op uitdagingen in …
Ik denk aan het vertragen en verstillen en zo even je ziel volgen …
En aan die vele verrijkende ontmoetingen ...
Aan de enorme ervaring aan te voelen dat je een deel van die grote 
mensenrij bent, de duizenden pelgrims voor en na ons ...
Op onze tocht kregen we de kans om te delen met anderen, hebben 
mensen ons veel gegeven.
Hoe vaak mochten we niet ervaren dat het wel goed komt, anders 
dan verwacht en zo boordevol ‘toevalligheden.
Er zijn zoveel dingen onderweg aan ons gebeurd en net dàt is die 
rijkdom van Jakob, daar zit hij voor zoveel tussen. Hij maakte pel-
grims van ons, hij rukte ons weg uit verstarring, onverschilligheid 
en de vele kleine ‘gewoontes’. Pelgrim-zijn (en steeds meer worden) 
brengt ons zo sterk in beweging, relativeert zoveel dingen waaraan 
wij ons zo comfortabel willen vastklampen.
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Ligt hier niet de uitdaging en de kans om je ook onderweg te weten 
naar Gods droom, een innerlijke beweging die ons als zoekers ook 
Hem laat ontdekken, Hij die met ons meegaat.om het wonder àchter 
die mooie horizon gewaar te worden …

terugblik: feest van Sint-Jakob
Elk jaar is 25 juli een feestdag voor Compostelapelgrims. Elk jaar maakt 
het Genootschap er een mooie dag van, telkens in een andere Jakobs-
kerk. 
Dit jaar was Ieper aan de beurt. De regioafdeling zorgde voor een puike 
organisatie en ontvangst. 
181 pelgrims schreven zich in. Ongetwijfeld waren er nog heel wat aan-
wezig zonder inschrijving (want geen maaltijd nodig). Dus: een viering 
met meer dan tweehonderd pelgrims!
Ze wandelden, bezochten het onvolprezen In Flanders Fields Museum 

en aten lekker, maar vooral: zij vierden en dank-
ten Jakobus in de Jakobskerk. En herdachten 
met twee liederen er ook de waanzin van WO1.
Als ’s avonds vier brandweerlui, zoals elke dag, 
de Last Post bliezen aan de Menenpoort, was 
ook het Genootschap present. 
Frans Maertens legde er namens het Genoot-
schap een krans neer. 

Volgend jaar vieren we Jakobus in Eversel 
(Heusden-Zolder).
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natIonaal - aCtIVItEItEn
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 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:

6 september Daniël Dierickx,  Lena  De Buck, Emiel De Smedt  

13 september Jos Belmans, Thomas Eerdekens, Robert Truyen,   
     Thomas Vandormael

20 september  José Maes, Gilbert Organe, Herman Troukens, 
     Minouche Corthouts

27 september  Jos Belmans, May Van Miert, Magda Cumps

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt  ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring.

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

antwerpen, zaterdag 15 november
Info-ontmoetingsmoment 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 San-
tiago de Compostela.
Een voormiddag met getuigenissen, verhalen en praktische wenken, 
georganiseerd door het Compostelagenootschap. 
Voorzitter Freddy Du Seuil zorgt voor het inleidend verhaal en pel-
grims met ervaring helpen je nadien mee op weg. Ze geven een ant-
woord op je vragen over het waarom en over de voorbereiding, 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 groepskorting bij 
aankoop van een toegangsticket voor de tentoonstelling.

Gemotiveerde en ervaren vrijwilligers begeleiden kandidaat pelgrims 
op het infopunt en op infodagen.
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antwerpen, vrijdag 28 november
Wijn proeven
Ons medelid Jan Liekens is een eminente wijnkenner. De voorbije zo-
mer trok hij door de Rioja om zijin kennis van de Riojawijnen nóg te ver-
groten. 
Einde november kan je met Jan Riojawijn proeven in zaal Why-Waai, 
naast de St.-Andrieskerk. 
Het aantal proevers is beperkt tot veertig.
Meer info in de volgende ¡Hola!’s. 
Inschrijven kan pas vanaf half oktober.
Info: Herman Van Hees, 03 449 65 52, herman.vanhees@myonline.be.
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Compostela en de Stoepekapel 

Wat heeft  Stoepe-Ertvelde in hemelsnaam te maken met Compos-
tela?  Helemaal niéts!. 
En toch zijn er aanknopingspunten. De legende en de mirakels. Op 
de camino zijn er meerdere. Lees maar het nieuwe boek van Mireil-
le Madou. Om te beginnen dat van die pelgrimszoon die de toena-
dering van een herbergiersdochter afwees en dodelijk slachtoffer 
werd van haar wraak. Valselijk beschuldigd van diefstal werd hij 
opgeknoopt maar Jakobus wekte hem weer tot leven. Een mirakel.
In Stoepe stond geen galg, wel een Mariabeeld in een eik. Een jon-
geman, met stomheid geslagen, mogelijk omdat een meisje hem 
had afgewezen, bad er vurig. Maria verhoorde zijn gebeden en gaf 
hem zijn stem terug .... Ook een mirakel. 
De Mariadevotie werd daarna zeer levendig. In 1457 bouwde men 
een kapelletje, vergroot in 1618, na verwoestingen tijdens het het 
Calvinistisch Bewind.
In 1731 geschiedde er weer een miraculeuze genezing, van een 
zekere J.B. Van Kerckvoorde. Als dank liet de man vijftien omme-
gangskapelletjes bouwen, een voor elk rozenkransmysterie..
De groene oase rond de kapel is een mini stiltegebied waar het voor 
een pelgrim goed toeven is. 
De grote bedevaartdagen naar Stoepe, begin september, trekken 
nog altijd pelgrims aan. 
Om ze te behoeden voor de vernielzicht van projectontwikkelaars 
heeft dichter Thomas Rubico de  vijf blijde, droeve en glorierijke 
mysteries op zijn eigen,  eigenzinnige wijze, poëtisch overgebracht 
naar het volksmuseum Bardelaere in Lembeke. (WG)
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De Stoepekapel in Ertvelde, 
zoals zoveel bedevaarsoorden 
in Vlaanderen ooit ontstaan 
rond een Mariabeeld in een 
eik .... 



9

50
september 2014¡HOLA!

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). 
De terugtocht loopt via Rode Sluis en Overslag. 

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. We fietsen in groep.
Fiets, fluohesje en picknick meebrengen. Verplichte aankoop van 
drank op de picknickplaats.
De bezemwagen zorgt ook voor drinkwater.
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 je 
naam, adres en gsm-nummer. 

Camino-dichter Thomas Rubico en gitarist Jos Genbrugge waren er 
eerder al eens bij, hier in de kerk van Koewacht tijdens het Jakobs-
kerkenpad (2010), samen met de Nederlandse dichteres Jorien Brug-
mans.
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REGIo KEMPEn
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 praten, te luisteren en ervaringen uit 
te wisselen. Noteer die datum alvast in je agenda! 
Meer info in de volgende ¡Hola!.
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 zin-
nen. 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 ...
Afstand: 20 km, in twee lussen.
Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscentrum De Lieteberg, 
Stalkerweg in Zutendaal.
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Picknick meebrengen. Cafetaria/terras: enkel 'vlaai' en drank mogelijk.
Deelname gratis.
Niet-leden op eigen risico.
Informatie: r.bruggen@euphonynet.be.
Inschrijven vóór 22 oktober via 
regiolimburg@compostelagenootschap.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-
dacht voor een euwenooude boom, voor de streekgeschiedenis en het 
onstaan van de taalgrens. 

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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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. Niet leden zijn welkom maar niet verze-
kerd. 
Trein,heenreis: vertrek BrusseZuid, 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 (Estevez) en re-
gisseur 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.
Prijs: € 7 per persoon.  Vooraf inschrijven is noodzakelijk, 
via regiozennedender@compostelagenootschap.be. Vermeld het aan-
tal personen, naam,  telefoonnnummer en lidnummer(s).
Tegelijk stort je vóór 1 november € 7 per persoon op BE16 0017 0228 
9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, Regio Zenne-Dender. 
Vermeld: The Way, lidnummer(s) en aantal personen. 
De inschrijving is pas definitief na betaling.

Er is slechts plaats voor tachtig personen!
Gestorte bedragen worden 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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Ponferrada, 21-28 september
Als je van het Cruz de Ferro komt en je wil de volgende dag overnach-
ten in Ponferrada, denk er dan aan dat het wegens de wereldkampioen-
schappen wielrennen héél druk kan zijn van 21 tot 28 september!
Overnachten in Ponferrada: in de pelgrimsherberg Iglesia del Carmen    
Of in pelgrimsherbergen in Molinaseca, Cacabelos, Villafranca del 
Bierzo ...
Waarschijnlijk óók erg druk: Santiago de Compostela op 14 september: 
laatste (tijd)rit en aankomst van de Vuelta (Ronde van Spanje).

Toemaatje: de organisator van de Vuelta en de toeristische diensten van 
Galicia creërden twee mascottes voor de Vuelta, twee pelgrims. 
De directeuren vinden dat pelgrims en wielrenners gezamelijke waar-
den hebben: sportiviteit, respect, persoonlijke uitdaging, opoffering en 
doorzettingsvermogen ...

Van de Chemin d’ arles naar de Voie du Piémont
De Chemin de Fontcaude is een nieuwe realisatie (GR 78-7). De 60 km 
lange route  loopt van Saint-Gervais-sur-Mare op de Via Tolosana 
(Chemin d’Arles) naar Capestang op de Voie du Mont Pyrenéen. Het 
graat vooral om kleine paden die deels opnieuw werden vrijgemaakt.
Langs de route ligt de voormalige norbertijnenabdij van Fontcaude. 

 Vlaanderen, Europa, el mundo

lanGS dE PElGRIMSWEGEn

Pelgrims als mascottes voor een wielerkoers. Niet iedereen zal daar zo 
gelukkig om zijn.
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De route is bewegwijzerd.
www.xacobeo.fr/ZE1.11.Lan.Fontcaude.htm
www.compostelle-paca-corse.info
www.abbaye-de-fontcaude.com 
http://viatolosana.free.fr 
http://vppyr.free.fr 

Van de Via Podiensis naar de Via tolosana
Wie van Conques op de Via Podiensis naar Toulouse wil, vindt daar-
over alle nodige informatie op: 
http://conques.toulouse.free.fr/ct_presentation.php.

Camino olvidado: van Bilbao naar Villafranca!
Voor zover we weten bestaat er nog geen gedrukte gids voor, maar er is 
wel al een website voor de Camino Olvidado, ook Camino de la Mon-
taña genoemd.  De route zou zelfs ouder zijn dan de Camino Francés!
Ze loopt van Bilbao naar Villafranca del Bierzo op de Camino Francés, 
iets meer dan een dagetappe voor O Cebreiro.
450 km lang is de route. Dat is, volgens de website, goed voor achttien 
etappes. De camino zou bewegwijzerd zijn. 
In elk geval lijkt deze route erg interessant, zowel qua natuur als cul-
tuur, af en toe ook wat pittig. Interessant is ook dat de vertrekplaats 
makkelijk bereikbaar is.
Op de website vind je topografische kaarten en bescheiden logiesin-
formatie.  De site is wel alleen beschikbaar in het Spaans.
 www.elcaminoolvidado.com 

Zowel natuur- als cultuurliefhebbers komen op deze camino ongeti-
wijfeld volop aan hun trekken. De ene foto is gemaakt in de Sierra de 
Gistredo, de andere in Alguilar del Campoo, een stadje met veel monu-
mentaal erfgoed. Eén voorbeeld: de romaanse Ermita Santa Cecília 
aan de voet van de burcht. 
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PElGRIMSGIdSEn
nieuw bij Conrad Stein
Bij Conrad Stein Verlag, de grootste Duitse uitgever van gidsen voor 
jakobswegen, verscheen onlangs een gids voor de Linksrheinischer 
Jakobsweg von Köln nach Bingen. Een tocht met soms pittige hoogte-
verschillen, via Bonn en Koblenz. 
128 blz. 
Prijs: ca. € 10.

Nog bij Stein verschijnt deze maand de zeventiende (!) editie van de 
gids voor de Camino Francés.
Prijs: ca. € 15.
www.conrad-stein-verlag.de 

Rheinland
Deel een van de gele gidsen voor de Wege der Jakobspilger im Rheinland 
is opnieuw verkrijgbaar. Het gaat om Band 1. In 8 Etappen von Wupper-
tal über Köln nach Aachen/Belgien.
Een uitgave van Landschaftsverband Rheinland, Deutsche St. Jako-
bus-Gesellschaft en J. P. Bachem Verlag. Prijs: ca. € 15.
http://www.jakobspilger.lvr.de
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nieuw bij FFRP
Bij de ‘Franse Grote Routepaden’ verscheen 
Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle: Périgu-
eux – Roncevaux, de topogids voor het tweede 
deel van de Via Lemovicensis,  door de Péri-
gord, de Landes en Baskenland (GR 654 en 65).
Prijs: ca. € 16.

Nog bij FFRP verscheen een tweede editie van de topogids voor de Via 
Turonensis:  Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle: Tours-Mirambeau.
Prijs: ca. € 16.
Ook van de gids Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle: Toulouse – Jaca 
(Chemin d’Arles) verscheen een nieuwe editie. 
Prijs: ca. € 16.
www.ffrandonnee.fr 
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Santiago. de apostel en zijn mirakelen. 
Het zoveelste boek van professor Mireille 
Madou over Santiago is weer een voltreffer. 
Het is zonder meer ook het mooiste boek 
dat we van haar onder ogen kregen. 
De hoofdbrok van het boek vormen de 22 
mirakelen uit het tweede boek van de Co-
dex Calixtinus. Maar ook in de meeste an-
dere boeken van de Codex gebeuren won-
derlijke dingen en ook die komen aan bod.
Na elk mirakelverhaal volgt telkens de des-
kundige commentaar van Mireille Madou. 
Het boek is overvloedig geïllustreerd met 
historisch materiaal, miniaturen, prenten  
en schilderijen, Waar dat niet beschikbaar 
is, deed de uitgever beroep op een heden-
daagse illustrator. 
Mireille Madou (1931) was van 1976 tot 
1992 docente kunstgeschiedenis van de 

MEdIa, ERFGoEd, ConCERtEn, tEntoonStEllInGEn

De zege van Sint-Jakob over de zielen 
van de zondaars. Miniatuur op perka-
ment. Hongaars Legendariium. 
Ca. 1335. Biblioteca Vaticana.

Het kippenwonder …Nadat de gehangene na 36 
dagen nog bleek te leven gebeurde er weer een won-
der. De rechter hoorde het verhaal en zei dat hij nog 
eerder de kip op zijn bord zou zien wegvliegen. En zo 
geschiedde ….  Uit het altaarstuk van de Meester 
van de legende van Sint-Jakob, Boven-rijn, ca. 1470, 
Colmar, Musée Unterlinden.
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Sint-Jakob te paard met de dode pelgrim en zijn 
gezel. De heilige brengt de ode pelgrim en zijn ge-
zel twaalf dagreizen ver naar de Monte del Gozo 
waar hij begraven werd. Uit het vierde mirakel-
verhaal.  Miniatuur op perkament. Ca. 1399. 
Biblioteca Palatina Parma.
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middeleeuwen aan de universiteit van Leiden. Haar 
specialiteit is de heiligeniconografie, de kunst langs de 
Camino de Santiago en het middeleeuwse kostuum.
160 blz., 60 afbeeldingen. Prijs: ca. € 25.
www.wbooks.com 
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Compostela. Voetreis naar het einde van de wereld.
Het zoveeeelste Compostelaboek … we hebben het nog niet gelezen 
maar zo te zien stijgt het ver boven de middelmaat uit. De auteur 
is immers Jean-Christophe Rufin, een Franse schrijver, arts, diplo-
maat, globetrotter en lid van de Académie française. Hij schreef al 
een hele reeks romans en essays en kreeg daarvoor al tweemaal de 
Prix Goncourt. Dat is niet niks.
Rufin vertrok ‘gewoon’, had behoefte aan eenzamheid, en sober-
heid, nam geen nota’s en schreef nadien ‘gewoon’ zijn verhaal. Ge-
lukkig koos hij niet weer eens de Camino Francés. Hij koos voor de 
Camino del Norte. 
Rufin is een fijzinnig observator, maakt interessante portretten, fi-
losofeert, kan zich verwonderen over gewone dingen, heeft ook wat 
humor.
Het spirtiuele krijgt ook aandacht (in algemene zin) en terloops ko-
men zelfs praktische pelgrimsproblemen aan bod.
En dat lazen we allemaal in een paar interviews met Rufin. We zijn 
benieuwd.
De oorspronkelijke Franse uitgave verscheen bij Editions Guérin. 
Om een geïllustreerde uitgave te realiseren deed Rufin zijn tocht 
nog eens over. Die editie verscheen bij  Gallimard.
De Nederlandse vertaling is verscheen bij De Bezige Bij in Antwer-
pen en kost ca. € 20.
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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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Een apostelkop uit de Triclinium-
mozaïek van Leo III. Vatikaan.

Saint-Maurice, 15 eeuwen abdij
Neen, Saint-Maurice d’Agaune ligt niet langs de weg naar Compos-
tela, wel in het Zwitserse kanton Wallis, langs de Via Francigena, de 
route naar Rome. 
De augustijnerabdij viert dit jaar haar vijftiende eeuwfeest en dat is 
niet niks. De abdiij is immers een van de oudste ter wereld.
Onderdeel van de viering is de opening van de compleet vernieuwde 
schatkamer. 
Het gaat om echte topstukken van de romaanse kunst.
www.abbaye1500.ch

Abdij St.Maurice
Een reliekhouder van Saint-Candide, 
een van de topstukken uit de schatkamer 
van de abdij. Ca. 1165.

aken, tot 29 september 
twaalf eeuwen Karel de Grote
Aken herdenkt de twaalfhonderdste geboortedag van Karel de Grote 
(814-2014) met drie tentoonstellingen. Een over de machtscentra in 
het stadhuis, een over de Karolingische kunst in het Centre Charle-
magne en een over de verloren (en teruggevonden) schatten in de 
Domschatzkammer. 
Knap, groots, prachtig. Verwacht er overigens geen aandacht voor 
de verhalen en legenden rond Karel in zijn strijd tegen de moren, als 
‘verdediger van Composstela.’
Tenzij op het reliekschrijn van Karel in de Dom.
http://www.karldergrosse2014.de Een reliekbuste van Karel de Grote.
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Parijs: beklimming tour Saint-Jacques
Nog tot 28 september kan je op vrijdag, zaterdag en zondag onder lei-
ding van een stadsgids de Tour Saint-Jacques beklimmen. Dat kost € 8 
/ € 6. Slechts vijf deelnemers per uur. Reserveren is noodzakelijk: 
http://quefaire.paris.fr/fiche/59759_visitez_la_tour_saint_jacques 

ZoEKERtJES
Wij zoeken luuk
In de laatste week van mei fietsten mijn mede-pelgrim en ik op de 
Camino Francés naar Santiago de  Compostela. In die week kwamen 
wij Luuk enkele malen tegen.  Wij, en Luuk, kwamen op 30 mei in 
Santiago aan en meldden ons bij de ‘Huiskamer’.
Luuk hebben we voor het eerst ontmoet in Tours, in Hotel de Foch. 
Hij vertrok toen alleen richting Santiago terwijl wij achterbleven door 
ziekte.  Voor zover wij weten woont Luuk in Mechelen. Wij, Cees en 
Leo, zouden graag met hem in contact komen..
Leo van Dijk, Waddinxveen, ljm.vandijk@casema.nl

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


