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Beste pelgrim.

Het is begin september en corona heeft ons nog steeds in 
zijn greep. Wie had zoveel maanden geleden kunnen ver-
moeden dat we na de pelgrimszegen en een groot aantal 
regionale activiteiten ook het feest van onze Jakob op 25 
juli zouden moeten afgelasten. En kijk, jammer genoeg is 
het virus nog zo levendig onder ons dat we nu ook beslist 
hebben om de jaarlijkse terugkomdag in november te 
schrappen.

Wij, bestuurders van het Compostelagenootschap, heb-
ben deze beslissing met veel pijn in het hart genomen. We 
willen niemand in gevaar brengen en we weten ook dat er 
niet heel veel pelgrims naar Compostela vertrokken zijn. 
Laten we samen hopen dat we volgend jaar onze nationa-
le activiteiten met veel enthousiasme en veel deelnemers 
opnieuw waar kunnen maken.

Gelukkig is het hier niet allemaal kommer en kwel. Een 
tocht naar Compostela mag dan al moeilijk of op een be-
paald moment zelfs bijna onmogelijk geweest zijn, de ver-
koop van de pelgrimsgidsen in eigen land ging meer dan 
vlot. Nogal wat pelgrims hebben de Via’s ontdekt, gingen 
op stap in eigen land en ontdekten daar allicht ook mooie 
plekken, vriendelijke mensen en een goed bed of goede 
overnachtingsplaats. 

Wie dit jaar op een of andere manier pelgrimeerde, blijft 
niet in de kou staan. We hebben dan wel geen nationale 
terugkomdag, er zijn wel verschillende initiatieven in de 
afdelingen. In de herfst zal er allicht in elke regio op een 
of andere manier een samenkomst zijn, waar ieder op ver-
haal kan komen. Natuurlijk moeten we steeds de regels 
van de overheid in het achterhoofd houden. Het kan dus 
zijn dat een wandeling, een ontmoeting op het laatste 
moment toch afgelast moet worden. We rekenen dan op 
jullie begrip. Activiteiten die wel doorgaan, zijn zeker veilig 
voor iedereen en helemaal conform de wetgeving op dat 
moment.

Pelgrims gaan door het leven met open oog voor de an-
der, met zin voor ontmoeting, met een helpende hand 
voor wie dat nodig heeft. Laten 
we dat niet vergeten en mekaar 
ook in deze moeilijke tijd zoveel 
mogelijk steunen. 

Warme groet,
Christ’l Beyers , voorzitster

Veel pelgrims ontdekten de Via’s 
in eigen land als gevolg van de 

coronamaatregelen. Je
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 ’t Genootschap - nationaal

Te raadplegen. Klik hieronder.
https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/

Frankrijk en België, overheidswebsites
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Spanje, Gezondheidsmininsterie en nieuwe albergueregels
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf.

Een overzicht van de albergueregels, in verschillende talen, vind je op
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.

Actuele Spaanse corona-info vind je ook altijd op de site van de Spaanse televisie. 
In het Spaans, maar jouw computer kan het ongetwijfeld vertalen. Dat helpt (soms).
www.rtve.es
Uit info van de Spaanse media blijkt dat de Spaanse gezondheidscentra voor eerstelijnszorg, de 
centra waar mensen zonder verwijzing naartoe kunnen, dreigen overbelast te geraken. De op-
vang van alle mensen met symptomen en het contactonderzoek moet met te weinig personeel 
worden gedaan. 

In de Spaanse pers lezen we voorts dat de regio rond Santiago de Compostela erg getroffen 
wordt door het coronavirus. De toestand wordt verontrustend genoemd. Binnen het grondge-
bied van Santiago is sprake van 50 nieuwe besmettingen per dag. In A Coruña is de toestand nog 
veel slechter, maar daar vlakt de curve af. Het begin van de Camino Francés en de Camino del 
Norte is voor Belgen intussen oranje tot rood ingekleurd. 

Kan ik al dan niet een camino aanvatten? Dat is en blijft een uiterst moeilijke vraag. 
We moeten leven met grote onzekerheden en voorzichtigheid is alleszins geboden. 
Voor meer info zijn er tal van sites, zij kunnen je op weg zetten of juist thuis houden.  

 In alle Spaanse albergues prijkt deze affiche met de basisregels rond corona.
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infopunt in Mechelen

Het infopunt op zaterdag in de Frederik de Merodestraat in Me-
chelen is enkel toegankelijk op afspraak in opvolging van de 
COVID-19-maatregelen. Daarnaast kan je op woensdagavond 
met je vragen over pelgrimeren terecht in het Virtueel Infocafé. 
Lees zeker ook ons advies op Pelgrimeren in coronatijden.

Op zaterdag staat het Infopunt open voor iedereen met vragen 
over zijn/haar tochtplannen. Drie enthousiaste vrijwilligers helpen 
je met hun ervaringen als pelgrim. Het volledige informatieteam 
bestaat uit een veertigtal vrijwilligers met uitgebreide stap- of fiet-
servaring op tal van pelgrimswegen.

Het Infopunt is alle zaterdagen open van 10 tot 16 uur, behalve op 
feestdagen, in de kerstvakantie en op paaszaterdag. In opvolging 
van de COVID-19-veiligheidsvoorschriften kan je bezoek  enkel 
op afspraak. Kies verderop de datum waarop je ons een bezoek 
wenst te brengen. Mogen we je vriendelijk vragen om je aan een 
aantal richtlijnen te houden. Zo is een mondkapje vereist, vragen 
we de beschikbare handgel te gebruiken en de gebruikelijke af-
stand te respecteren. Je komt met maximum twee personen uit 
dezelfde ‘sociale bubbel’. 

De boekingen voor een bepaalde zaterdag sluiten we daags voor-
dien af om 18 uur. 

Kom dus zeker niet naar het Infopunt in Mechelen zonder vooraf 
een afspraak te boeken. 
Dat kan op de website van het Genootschap. 

Vrijwilligers in het infopunt:  

05.09.2020    Patrick Maene, Jos Helsen en Dees Van Caeyzeele
12.09.2020    Jelle Nuyts, Daniel Dierickx en Richard Anthone
19.09.2020    Robert Truyen, Marc Frederickx en Lieve Mommens
26.09.2020     Annemie Vanderschoot, Emmanuel Velghe en Patricia Duprez
03.10.2020     Lieve Gommers, Jos Helsen en Andrea Grootaers

Info over de ervaring van medewerkers vind je op:
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/ 

Voor alle informatie over de infopunters en hun camino-expertise ga je naar de pagina van het infopunt 
in Mechelen. Op die pagina staat onderaan bij elke infopunter – klik even op een naam - zijn/haar erva-
ringsgegevens. Bovendien is er boven de tabel een zoekfunctie voorzien om een infopunter te vinden 
met ervaring met een bepaalde pelgrimsweg. 
Info vragen over de camino’s? Kan ook via mail!
Op de website eindigt het lijstje met de ervaring van de medewerkers altijd met zijn/haar e-mailadres. 
Een enkele keer staat er ook een telefoonnummer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen door een 
mailtje te sturen.
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/coronavirus/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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Virtueel infocafé

Elke woensdag om 19 uur kan je deelnemen aan een virtueel info-
café. Je kan er terecht voor info en advies, maar je kan ook gewoon 
andere pelgrims ontmoeten, ervaringen delen, van gedachten 
wisselen over nieuwe plannen of wat bijpraten. Schrijf tijdig in om 
deel te nemen aan een sessie. Het contact tussen de deelnemersen 
de infopunters gebeurt via het communicatieplatform ZOOM. 

De gastvrouwen en -heren van september zijn: 

02.09.2020  Martine Maes en Elwyn Moerenhout

09.09.2020  Paul Linders en Jozef Belmans

16.09.2020  Luk Pauwels en Jacques Tack

23.09.2020  Robert Truyen en Richard Anthone

30.09.2020  Marc Frederickx en Luc Holsters

Om deel te nemen aan het Virtueel Infocafé hoef je niet in te schrij-
ven. Je dient enkel te klikken op de link die op de desbetreffende 
pagina van het Virtueel Infocafé in de rubriek Openingsuren staat. 
Wil je als pelgrim of kandidaat-pelgrim je ervaring met het Virtueel 
Infocafé in enkele lijntjes kwijt? 
Laat van je horen op hola.redactie@compostelagenootschap.be

Alex Cusse licht met de kaart van Spanje voor zich camino’s toe aan 
deelnemers van het virtuele infocafé.

A
le

x 
Cu

ss
e

A
le

x 
Cu

ss
e



¡HOLA! nr. 122 - september 20206 nr. 122 - september 20206¡HOLA!

Jakobskerkenpad 2021 
Voorbereiding gestart

Tot nu toe meldden zich al 103 vrijwilligers om mee te werken aan 
het Jakobskerkenpad. Eind juni brachten we hen op een coronavei-
lige wijze samen in  Mechelen, Gent of Genk om de voorliggende 
taak als etappemedewerker te verduidelijken.  Fijn om heel wat 
nieuwe gezichten bij de vrijwilligers te zien. 

Toch zijn een aantal etappes  nog  onderbemand. De nood is het 
hoogst op de etappes Duisburg > Leuven, Tongeren > Bilzen, Bilzen 
> As, As > Maaseik, Gits (Hooglede) > Diksmuide en Halle > Drogen-
bos. Voor deze etappes, maar ook voor alle andere etappes, mag je 
je nog steeds aanmelden als medewerker. Lees hier meer over het 
Jakobskerkenpad. Op  deze webpagina  vind je de taken van het 
etappeteam en een link om je als medewerker aan te melden.

Intussen zijn de meeste etappeteams enthousiast aan de slag. De 
eerste prioriteit - ook de moeilijkste - is het vinden van een logies-
plaats op de aankomstplaats van elke etappe. Het is duidelijk dat de 
tweede coronagolf en de vakantieperiode op verschillende plaat-
sen voor wat vertraging zorgen. Ook blijkt dat het in sommige ste-
den en gemeenten moeilijker is dan in 2010 om een gemeentelijke 
faciliteit zoals bv. een sporthal te kunnen vastleggen. Maar er zijn 
alternatieven zoals sportzalen van scholen, internaten ... Feestzalen 
en parochiezalen kunnen ook, als we ze kunnen koppelen aan de 
sanitaire faciliteiten van een dichtbij gelegen sporthal of school. Het 
Genootschap stelt voor zulke locaties veldbedden ter beschikking.

De volgende taak van het etappeteam is de al uitgestippelde route 
verkennen, verbeteren en aanpassen. Maar dat is leuker werk ... 
stappen doen we allemaal graag.

Aankomst in Brussel van de deelnemers aan het Jakobskerkenpad in 2010.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/jakobskerkenpad/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/jakobskerkenpad/etappeteam/


¡HOLA! nr. 122 - september 20207

aFdelinG GenT
oudenaarde, zaterdag 10 oktober 
Wandelen op en langs de Via Scaldea

Op zaterdag 10 oktober (10-10-20!!) organiseert 
afdeling Gent (in samenwerking met afdeling Zuid-
west) haar jaarlijkse dagwandeling langs de Via 
Scaldea.   Dit jaar is het vertrekpunt de markt van 
Oudenaarde, eindpunt van vorig jaar. 

De tocht start om 9 uur aan het gotische stadhuis. 
We gaan dadelijk naar de overzijde van de Schelde 
en passeren de wijk Pamele, natuurgebied ’t Spei 
en via Leupegem komen we aan de grot van O.L.V. 
van Lourdes, waar een eerste versnapering ons 
opwacht.  Via een St-Jakobskapel gaan we naar de 
kerk van Melden en Kerkhove.  Daar steken we de 
Schelde over en picknicken we in het clubhuis Klo-
ron Yachting (Avelgem).

Na deze middagpauze trekken we richting Waar-
maarde, waar we in de St.-Eligiuskerk een reflectie-
moment zullen inbouwen.  Na dit spirituele slot is 
er nog een verrassing voorzien en na een tweetal 
kilometers komen we aan bij de St.-Rochuskerk van 
Rugge (eindpunt van deze etappe).  Daar nemen 
we de bus naar Oudenaarde om 16.48 uur. 

Het stadhuis en de kerk van O.L.Vrouw van Pamele in Oudenaarde

 ’t Genootschap - afdelingen
Veel activiteiten van de plaatselijke afdelingen zijn 
afgelast als gevolg van de coronamaatregelen.
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Dagindeling:

8.30 u.   Samenkomst aan de fontein voor het stadhuis Oudenaarde 
  
9.00 u. Vertrek wandeltocht

11.00 u.  “Verrassende versnapering”           6 km

13.30 u.  Picknick in het clubhuis van Yachting Club Avelgem  15 km

14.30 u.  Tweede deel: 
   naar Waarmaarde (St.-Eligiuskerk), reflectiemoment  16,5 km

15.30 u.  “Versnaperende verrassing”          17 km

16.30 u.  Aankomst in St.-Rochuskerk Rugge (eindppunt)   19 km

16.48 u.  We nemen bus 65 (De Lijn) naar Oudenaarde.

17.20 u.  Aankomst markt Oudenaarde (of treinstation wie met de trein komt)

Bereikbaarheid:
Met de auto:
Parkeren kan je in De Ham (ruime gratis parking vlakbij markt Oudenaarde).

Met de trein:
vanuit Gent: trein naar Oudenaarde om 7.57 u. (aankomst Oudenaarde om 8.27 u.) / 
‘s avonds vanuit Oudenaarde terug om 17.33 u. of 18.33 u.

Deelnemen:
Klik hier om je in te schrijven via de website van het Vlaams Compostelagenoot-
schap, uiterlijk tot 7 oktober 2020. 
Deelnameprijs: € 7 (incl. verzekering en verrassingen), ter plaatse te betalen.

Sint-Eligius-en-Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Waarmaarde

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandelen-oudenaarde-rugge-scaldea/
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aFdelinG liMBuRG

Genk, woensdag 14 oktober
Jan Vandegoor komt op 14 oktober over zijn tocht naar Com-
postela vertellen in ’t Kliniekske in Genk. Een eerste poging 
om de tocht te maken strandde in 2018 al in de Franse Arden-
nen. In de zomer van 2019 liep Jan verder naar Santiago de 
Compostela. Een tocht langs Vézelay, door de Morvan, via Le 
Puy, door het Centraal Massief, over de Pyreneeën, langs de 
Camino Francés tot in Compostela en verder naar Finisterre, 
het ‘einde van de wereld’, aan de oceaan. In totaal 2.700 km.

Jan liep de tocht ook voor de aankoop van percelen grond 
voor het natuurgebied Munsterbos. Op de avond in Genk 
staat hij stil bij de voorbereiding, de motivatie, de toffe ont-
moetingen, kastelen, abdijen en ander cultureel erfgoed en 
vanzelfsprekend ook bij de natuur, het landschap, de flora en 
vooral de vogeltjes: bijeneters, grijze wouwen, hoppen, rood-
kopklauwieren, roodborsttapuiten, noem maar op. Ook vlin-
ders met voorop de … jakobsvlinder.

Jan vertelt niet enkel over zijn ervaringen. Hij heeft ook een 
passie voor fotografie. Verwacht dus ook een avond met schit-
terende beelden die zijn verhaal een extra dimensie geven.
De deelname is gratis, een donativo mag. 
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Jan Vandegoor heeft een passie voor fotografie. Schitterende beelden staan te wachten. 

Maar inschrijven is wel verplicht op 
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/munsterbos-compostela 
en dit tot en met 12 oktober. 
Heb je nog extra inlichtingen nodig, stuur dan een e-mail 
naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Waar?’t Kliniekske, Noordlaan 6, Genk
Wanneer? 14 oktober van 19.30 tot 22 uur
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aFdelinG zenne-dendeR

De jaarlijkse Pelgrimsavond van de afdeling Zenne-Dender 
vindt plaats op 23 oktober. Hou alvast de datum vrij.
Waar? ’t Kasteeltje, Stationstraat 7, Denderleeuw
Wanneer? 23 oktober van 19.30 tot 22 uur

Als pelgrims elkaar treffen, komen de verhalen van voorbije tochten uiteraard aan bod

  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

de virtuele herberg 
is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse Compostelagenoot-
schap. Ook daar kun je heel wat, korte en heel korte, recente pelgrimservaringen 
lezen. Ook i.v.m. corona. Doen, of ook daar je verhaal posten. Klik hier.

niet kunnen vertrekken, wat doet dat met een mens?
De collega’s van de Association du Québec à Compostelle gingen bij de leden aan-
kloppen om te horen hoe zij niet-vertrekken-naar-Compostela hebben beleefd. Zes-
tig verhalen verwerkten ze tot Vivre le deuil de son chemin de Compostelle 2020, 
een knappe speciale editie van Pas à Pas, hun digitaal blad. Toets jouw ervaringen 
aan de Canadese! Klik hier.

Coronawebsites met geopende albergues
Er zijn enkele websites die (tijdelijk) proberen de geopende herbergen langs enkele 
Spaanse camino's op te lijsten. 
www.gronze.com (Camino Francés, kijk onder 'foro')
http://chemindecompostelle.com (Camino Francés, Via Podiensis, Voie d’Arles, Voie 
de Vézelay)
http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf (Camino Primitivo)
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https://www.facebook.com/groups/genootschap/
https://www.duquebecacompostelle.org/wp-content/uploads/2020/06/Pas-%C3%A0-Pas-Vol-20-No-4-Edition-sp%C3%A9ciale-Juin-2020.pdf
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logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org
www.camino.xacobeo.es
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.gronze.com
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.verscompostelle.be
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.ephatta.com

Foto’s: Jef Van Lint
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Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

het verdriet van Spanje

Als pelgrim wil je uiteraard meer te weten komen over het land waar 
je doortrekt. Uitgeverij Vrijdag heeft met ‘Het verdriet van Spanje’ van 
Christiane Stallaert een boek op de markt gebracht dat een beeld van 
Spanje schetst zoals het is, de amputaties en fantoompijnen van een 
‘volkslichaam’ zonder ruggengraat, de levenscyclus van een onvol-
tooide natie. Wie vandaag Europa wil begrijpen, moet Spanje begrij-
pen: de historische schakel tussen Europa en Afrika, tussen christen-
dom en islam.

De Spaanse natiestaat is in crisis. Reconquista, omvolking, islamise-
ring zijn kernbegrippen van een nieuw identitair discours dat opmars 
maakt in Europa. In Spanje zijn deze begrippen terug van nooit weg-
geweest. Vijfhonderd jaar lang stonden ze centraal in een moeizaam 
en pijnlijk proces van natievorming, getekend door etnische zuiverin-
gen en burgeroorlogen. Drie breuklijnen stonden de vorming van een 
homogene natie in de weg: religieuze tegenstellingen (christenen, 
moslims en joden), ideologische (liberalen en conservatieven) en ter-
ritoriale (centrum en periferie). Hoe verhouden deze breuklijnen zich 
tot elkaar? Welk licht werpen ze op de ‘Catalaanse kwestie’ die van-
daag het internationale nieuws haalt?

Christiane Stallaert is hispaniste en antropologe. Ze is gewoon hoog-
leraar Spaanse en Latijns-Amerikaanse Studies en Interculturele Com-
municatie aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek is gericht 
op etniciteit, nationalisme en interculturaliteit. Eerder publiceerde ze 
over Spanje o.a. Naar eigen beeld en gelijkenis.

ISBN: 9789460018985



¡HOLA! nr. 122 - september 202013

open Monumentendag

Op 13 september vindt de 32ste editie van Open Monumentendag plaats. Klik hier 
om in het programma te duiken. Momenteel zijn er 159 activiteiten te beleven in 138 
monumenten in Vlaanderen. Wie een blik op het programma werpt, merkt al snel 
dat behalve fysieke activiteiten zoals wandelingen en fietstochten ook digitale bele-
vingen deel uitmaken van Open Monumentendag 2020. Helemaal coronaproof dus! 

Ook Brussel en Wallonië stellen in september hun monumenten open. 
Voor Wallonië is dat op 12 en 13 september. 
Voor het programma Klik hier . 

Brussel komt een week later aan bod op 19 en 20 oktober. 
Klik hier om het programma te kennen. 

 Aan de hand van oude foto’s van waardevolle gebouwen zoek je een weg doorheen 
de beschermde stadskern van Zoutleeuw. En dit in openlucht en coronaproof. 

Corona! opgelet!

Musea openen de deuren, maar er gelden altijd beperkende maatregelen: 
maximum aantal bezoekers, op voorhand reserveren, maximum bezoektijd 
enzovoort. Raadpleeg daarom steeds de website van het museum.

Gent, tot 31 oktober
de handdoek van honoré d’o in de St.-Jakobskerk
De Gentse Jakobskerk wil naast een gebedsruimte ook een ruimte zijn voor multi-
disciplinaire, creatieve, culturele en sociale projecten die ook de cohesie in de buurt 
versterken! Dat is een hele opgave, maar dat ze daar in Gent goed bezig zijn bewijst 
ook deze kunstinstallatie van Honoré d’ O. 
De installatie met actuele coronathema’s wil de bezoeker niet alleen een pelgrims-
tocht van troost en steun bieden, maar hem ook zijn/haar kijk op zichzelf, op de 
wereld en op de kunst doen herdenken. 

De duif van Jan Van Eyck kreeg een prominente plek te midden van witte lelieboeketten (verknipte 
mondmaskers) en ze draagt een pleximasker als teken van begrip voor de coronamaatregelen.
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https://www.openmonumentendag.be/
http://www.journeesdupatrimoine.be/
https://www.bruxelles.be/journees-du-patrimoine-bruxelles
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 De appel als bron van kennis én vitamine voor de wereld 
komt meer dan eens voor op de tentoonstelling. Zo ligt er een 
appel als drinkbeker-kalebas naast Jakobus en vind je er Adam 
en Eva verzonken in een halve appel.

Honoré d’O: De hele coronacrisis maakt ons bewust van 
de kortsluiting in ons ecosysteem, kortsluiting die nu 
heel tastbaar en bedreigend wordt. Sinds de renaissan-
ce hebben we de balans tussen materie en immateriali-
teit, tussen object en geest nooit in orde willen brengen 
en daar betalen we nu een prijs voor . Met deze expo wil 
ik de vergeestelijking van de materie zichtbaar maken 
in de ruimte, weg van het ding op zich. 

Enorme wandelstokken en wandelaars of pelgrims on-
dersteunen er de hele kerk. Hierbij passen enkele woorden 
uit een bezinnende tekst van Jean-Paul Vermassen op de 
Facebookpagina: Wandel kordater dan tot nu toe, van de 
oude wereld naar een nieuwe, andere tijd. En maak van 
elke plek een Compostelaruimte.
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De titel van de expo, De Handdoek, staat symbool voor 
zorgzaam, hygiëne, voorbereiding en zuiverheid. De 
handdoek vind je ook op De Annunciatie, een achterpa-
neel van het Lam Gods. Het inspireerde Honoré d’O om 
actuele thema’s uit te werken: troost en steun in coro-
natijden, herdenken van de wereld en de mensheid en 
vooral een visie op een wereld vol vreugde, verwonde-
ring over de schoonheid van leven en natuur die we kost 
wat kost moeten beschermen.

Kerkpilaren krijgen steun van houten stokken en steun-
mannetjes in isomo. De stokken verwijzen naar de wan-
delstok van Jakobus. De bezoeker wandelt met hem door 
de kerk als een pelgrimage door de geschiedenis.

De zijkapellen lichten telkens een aspect van Honoré d’O’s 
gedachtegoed uit. Een Eva van Lucas Cranach staat er bv. 
naast Greta Thunberg. Eva aan het begin van de menselijke 
kennis. Greta meet de verworven kennis aan het einde der 
tijden? Of aan het begin van een nieuwe tijd? Klimaatkaar-
sen aan een offerblok hangen krom van de opwarming …

Enkele isomo-doopvonten verwijzen naar de geboorte en 
het toekomstbeeld waarmee kinderen zullen opgroeien.

Knap werk! Ga op ontdekking! De installatie kan je cami-
nospiritualteit voeden, kan helpen om je levensweg ver-
der uit te stippelen.
De tentoonstelling kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag 
bezoeken van 14 tot 18 uur. Gratis. 
www.jacobusgent.be
https://www.facebook.com/jacobusgent

Lees er zeker de actualiserende bezinning die Jean-Paul 
Vermassen er neerschreef!
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Munstergeleen (nl), Pelgrimswegen
tot 29 november

Museum Pater Karel presenteert deze zomer 
een bijzondere expositie over pelgrimage.  
De vakwerkhoeve, gelegen in het idyllische 
Munstergeleen, aan de Geleenbeek en de 
weg naar Santiago de Compostela, trekt elk 
jaar duizenden bezoekers naar de geboorte-
kamer en de kapel van de heilige Pater Karel.
 
De expositie Pelgrimswegen werd samenge-
steld door Leo Baeten, regisseur /schrijver, 
en Vanessa Mezzolla, beeldend kunstenaar. 
Beiden ervaren pelgrims.
 
Met Pelgrimswegen willen ze de bezoekers 
een stukje gereconstrueerde symboliek van 
'onderweg' laten beleven. 
Open van di t/m zo tussen 14.00-17.00 uur in 
het bezoekerscentrum van Pater Karel,
Pater Karel weg 1, 6151 LB Munstergeleen.

De kapel van Pater Karel in het mooie Nederlands-Limburg
Va
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https://paterkarelkapel.nl/activiteit/expositie-pelgrimswegen/
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Brussel, vanaf 18 september 
Religie is overal
Het nieuwe museum KBR opent 
op 18 september zijn deuren. 
Aanvankelijk zou het museum 
op 15 mei opengaan, maar de 
coronacrisis besliste daar anders 
over. KBR is de nationale weten-
schappelijke bibliotheek, eerder 
gekend onder de naam, de Ko-
ninklijke Bibliotheek van België. 
KBR start met een tentoonstel-
ling over de manier waarop re-
ligie haar stempel drukte op de 
samenleving van de hertogen 
van Bourgondië. 

In de middeleeuwen gaat religie veel verder dan wat zich in de kerken afspeelt en dan 
het persoonlijke geloof. Religie raakt alle aspecten van het leven en vormt een reperto-
rium van verhalen die aanwezig zijn in de collectieve verbeeldingswereld. Kortom, reli-
gie is overal. Heiligen en engelen zijn de superhelden van de middeleeuwen. Sint-Joris 
verslaat een draak, Sint-Sebastiaan laat een stomme spreken en Sint-Barbara weigert 
haar geloof af te zweren ondanks de folteringen die ze op bevel van haar vader onder-
gaat. Toch vormen heiligenlegendes slechts één aspect van de christelijke religie, die 
in de middeleeuwse samenleving alomtegenwoordig was in onze gewesten. Klokken, 
gebeden en religieuze feesten geven ritme aan de dagen, weken en jaren. Van de ge-
boorte tot de dood biedt ze een kader voor het menselijk bestaan. Door middel van 
preken, teksten en afbeeldingen dringt ze door tot in de geest van iedereen die leeft 
in de middeleeuwen. 
Meer info over KBR Klik hier. 

heverlee, tot 27 september
Tot op het bot. het verhaal van een Vlaams topstuk
In Parcum, het museum in de abdij van Park in Heverlee, bij Leuven, zijn twee unieke 
erfgoedstukken te bewonderen. Het reliekschrijn van Sint-Odilia en de koorstoel 
van Sint-Lutgardis maken een tussenstop in het museum, vóór ze naar hun nieuwe 
permanente locatie verhuizen.

De twee erfgoedstukken verlaten hun thuis in Abdij Mariënlof (Limburg) voorgoed. 
Het schrijn en de koorstoel werden er vaak bezocht. Niet alleen vanwege hun cul-
tuurhistorische waarde, maar vooral om hun religieuze betekenis.

Het dertiende-eeuwse reliekschrijn van Sint-Odilia geeft op sublieme wijze het ver-
haal van de heilige weer. De voorstellingen zijn de oudste paneelschilderingen van 
de Nederlanden. In 2011 werd het erkend als Vlaams topstuk. Op de koorstoel van 
Sint-Lutgardis vestigen heel wat jongedames een laatste sprankeltje hoop. Vrouwen 
die niet of moeilijk zwanger raken, nemen tot op vandaag plaats op de stoel om 
Sint-Lutgardis om een gunst te smeken. Dit bijzonder, levend ritueel maakt de stoel 
tot een uniek stuk religieus erfgoed.

De expo ‘Tot op het bot. Het verhaal van een Vlaams topstuk’ gaat dieper in op 
de uitzonderlijke betekenis van deze stukken. Wat maakt een Vlaams topstuk een 
topstuk? Wat is er zo bijzonder aan het schrijn? En welke waarde heeft de stoel voor 
de vrouwen die er plaats op nemen? Ontdek het deze zomer in Parcum. 

In de norbertijnenabdij van Park 
valt nog veel meer te beleven en 
de omgeving leent zich tot mooie 
wandelingen. En ten slotte, sinds 
vorig jaar wordt er in Abdij van 
Park opnieuw gebrouwen en kan 
je er de Libertus proeven. 
Voor meer info klik hier.

Op het reliekschrijn van Sint-Odilia 
prijken de oudste paneelschilderingen 

van de Nederlanden. 

http://www.kbr.be
https://www.parcum.be/nl/museum/tot-op-het-bot
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uden (nl), tot 31 oktober
# Blessed
Museum Kronain Uden biedt een podium aan de tentoonstelling #Blessed: een ver-
zameling kleurrijke portretten van kunstenaar Mathijs Vissers (31). De kunstwerken 
zitten vol spannende details en verborgen symboliek. 

Wat hebben de popidolen van nu en historische heiligen met elkaar gemeen? Meer 
dan je denkt! De tentoonstelling #Blessed schijnt een eigentijds licht op aanbidding. 
Tegenwoordig weten sommige popidolen en influencers precies hoe ze zichzelf via 
de (sociale) media bijna bovenmenselijk neer kunnen zetten. Opmerkelijk genoeg 
gebruiken ze daar vaak religieuze symboliek voor.

Vissers maakt met zijn beelden vlijmscherpe observaties en legt interessante ver-
banden, tussen het aanbidden van toen en nu, zonder daar een oordeel over te vel-
len. Een kleurrijke, prikkelende tentoonstelling waar moderne kunst en oude am-
bacht op een spannende manier samenkomen. Voor meer info Klik hier. 
Museum Krona is een interessante plek met naast het museum een klooster en een 
kruidentuin. High tea achter de kloostermuur is een aanrader. 

Mathijs Vissers tast de grens tussen historische heiligen en hedendaagse cultfiguren af.

lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

Vandaag op de fiets naar Santiago de Compostela

Vorige maand fietsten Saskia Kempenaers en Jort Marievoet door Spanje op hun 
pelgrimstocht van Grimbergen naar Compostela. Precies een jaar geleden had Sas-
kia de diagnose borstkanker gekregen. Zij stootte op de Compostelacampagne van 
Think Pink en zo ontstond het planom op weg te gaan. Hun verhaal staat op Face-
book. Klik hier.
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Dat er schoenen langs de camino te vinden 
zijn verrast niemand, maar fietsen …

En ook Leen Van Tichelt en Toon Van de 
Velde lieten zich niet afschrikken door 
corona en fietsten naar Compostela op 
huwelijksreis. Het huwelijk was begin 
juni gepland, maar dat werd uitgesteld  
als gevolg van de coronamaatregelen. 
De huwelijksreis ging wel door. Toon 
en Leen fietsten van Antwerpen naar 
Compostela met de koersfiets. Fietsen 
is een gezamenlijke passie. Toon had 
zijn vriendin een jaar eerder op de top 
van de Mont Ventoux ten huwelijk ge-
vraagd. Door de coronamaatregelen 
werd de  route wat aangepast en na-
men ze een tentje mee om contacten 
zoveel mogelijk te beperken. Het Laat-
ste Nieuws ging bij de pelgrim-fietsers 
langs.  Klik hier. 

https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/blessed
https://www.facebook.com/compostelasas
https://m.hln.be/in-de-buurt/schoten/geen-huwelijk-maar-wel-een-huwelijksreis-antwerps-koppel-fietst-2-273-kilometer-naar-santiago-de-compostela~a6a354dc/
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Vandaag op de Camino Francés
Een jaar geleden heb ik de tocht naar ons geliefde oord Santiago de Compostela met de fiets vanuit België 
gedaan, zegt Rik Breidenich. Dit was zo meegevallen dat ik besloot om de tocht te voet over te doen. Ik 
plande een jaar op voorhand mijn tocht en zou vanuit St.-Jean-Pied-de-Port via de Camino Francés naar 
Santiago stappen. Maar corona kwam roet in het eten gooien. Tegen mijn vertrek kleurde een van regio’s 
waar ik doorheen moest trekken rood. Dat maakte het moeilijk om te beslissen al dan niet te vertrekken, 
maar met de steun van mijn gezin ben ik toch vertrokken met de gedachte ‘het gaat een speciale editie 
worden’.
Op 4 augustus was het eindelijk zo ver, trein, bus, taxi, vliegtuig tot ik in St.-Jean was. 
Bij Josef (Beilari) waren de bedden mooi afgescheiden door plexiglas. Waar je ook in een dorp kwam, 
iedereen droeg een mondmasker, zelfs de kinderen ouder dan 6 jaar. 
Overal stond er ontsmettingsmiddel in overvloed en werd er streng op toegezien dat handen werden 
ontsmet. Hiervoor wil ik de mensen van de albergues bijzonder bedanken. Zij deden zoveel moeite om 
het veilig te houden. Tijdens de tocht stak de dreiging voor een tweede golf echter op en besloot ik mijn 
camino te verkorten. 

Maar ondanks alles was het een warme en aangename camino waar ik heel veel mensen heb leren ken-
nen die allemaal in gedachte hadden: ‘Bescherm jezelf, maar bescherm ook je medepelgrims’.
Er waren veel albergues  gesloten en in die wel geopend waren, was het aantal slaapplaatsen gehalveerd. 
Ik had vanaf Sarria nergens gereserveerd, maar vond altijd wel ergens plaats. De mensen waren zo blij 

en vriendelijk om je te zien. Ik ben blij 
dat ik mijn tocht deed, ondanks alle 
negatieve berichten. En ik ga hem 
volledig uitstappen als alles weer 
‘normaal’ is. Eerst komen nu twee we-
ken quarantaine en laat ik mij testen 
om mijn gezin en mijn medemensen 
te beschermen.

PS. Via deze weg wil ik mijn maatje 
Ann bedanken voor deze prachtige 
tocht die we samen hebben afge-
legd met haar dochter, Marie.
En er is meer nieuws: ik testte intus-
sen negatief, maar blijf wel mijn twee 
weken in quarantaine!!!
Buen  camino

en tot slot
Een eucalyptusboom is voor een pelgrim onderweg naar Com-
postela een teken, een baken! Xavier en Ria van Mol-Antonissen 
zagen ze bij duizenden en roken ze al kilometers vóór ze hun pad 
kruisten. Ze ‘verwittigden’ hen als het ware, dat ze nog maar 40 
à 50 km verwijderd waren van Compostela. Het gaf telkens een 
goed gevoel : een van thuiskomen. 

Een regenboogkleurige eucalyptusboom zagen ze echter 
nooit. Niet verwonderlijk want hij groeit op het eiland Maui 
op Hawaï. Toch willen ze hem de lezers en lezeressen van de 
¡Hola! niet onthouden.
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Rik Breidenich en zijn twee stapmaatjes voelen zich veilig in een van de 
vele albergues op de Camino Francés. 

zoeKeRTJeS
Roger Van Tichelen zoekt een fietsmaat om vanuit Vlaande-
ren naar Compostela te fietsen. Vertrek rond 15 mei 2021 en 
aankomst een maand later. 
Contact met Roger maak je via de site.

Nooit gezien op weg naar Compostela? Bomen met Colora-verschijnselen.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=114473

