
VLAAMS COMPOSTELAGENOOTSCHAP

V O O r  E E N  b E T E r E  T O C H T

nr. 125
december 2020¡HOLA!

in deze  ¡hola!

’t Genootschap 
Werkgroepen - Nationaal     4

afdelingsnieuws       8
Limburg          8

Vlaanderen, europa, el mundo 
Langs de pelgrimswegen     10
Van de pelgrimstafel in Antwerpen tot 
de herberg in nood in Augy-sur-Aubois 13
Media, erfgoed, concerten    19
Spiritualiteit         21

lezersbrieven, Blogs en zoekertjes  22

Tot slot          25

Foto van de maand 
 In voorbereiding van de start van het Heilig Jaar 2021 kreeg de botafumeiro, het immense wierookvat in de kathedraal van Santiago, een opfrisbeurt 
zodat het volgend jaar weer aan de zwier kan gaan.
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Kerstmis

Het wordt anders dit jaar. Familie en vrienden blijven op afstand. En toch blijft Kerstmis een 
feest. Het Vlaams Genootschap van Compostela wenst je een warm en vredevol kerstfeest. Een 
feest dat je ook veel inspiratie biedt voor je eigen leven! Laat er ons vooral een innerlijk feest van 
maken. Tijd om even stil te staan, tijd om in gedachten te pelgrimeren op onze eigen levensweg.

De wereld is te luid voor het lied van een engel.
Maar soms is het te horen door wie het samen zingen,

door wie hun harten ontsluiten of wie op weg zijn in de nacht.
Het kind dat ogen opent,

wordt net als toen geboren waar niemand het verwacht.

Camino del Invierno
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35 jaar Vlaams Compostelagenootschap

In 1985 werd op initiatief van pater Mondelaers het 
Vlaams Compostelagenootschap opgericht. We mogen 
dit jaar dus feest vieren. 2020 loopt al op zijn einde en 
door de coronamaatregelen mochten we geen feestjes 
organiseren. Toch wil het Genootschap deze verjaardag 
niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

In december valt het nieuwe nummer van De Pelgrim 
bij alle leden in de bus. Het is een speciaal nummer van 
en voor onze leden. Een bloemlezing van verhalen over 
ieders favoriete plekje op de camino. Zeer inspirerend en 
herkenbaar voor alle pelgrims. Een prachtig cadeau ter 
gelegenheid van ons 35-jarig bestaan. 
Met veel dank aan de redactie van De Pelgrim.

Onze actieve vrijwilligers laten we bij deze gelegenheid 
evenmin in de kou staan. Dankzij de inzet van zoveel 
mensen gedurende al die jaren vormen we nog steeds 
een prachtige vereniging. Een dankbare attentie is hier 
dan ook op zijn plaats. Ook zij mogen begin december een 
pakketje in hun brievenbus verwachten. 
Met veel dank vanwege het bestuur van het Genootschap.

Luc De Bolle, voorzitter van het Vlaams Compostelagenootschap
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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

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.  
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Wenskaarten

Nu de feestdagen in aantocht zijn 
willen we nog even jullie aandacht 
richten op de vier sets wenskaarten 
met camino-schilderijen van Willem 
Hoet. Een unieke verzameling om uw 
naasten mee te verrassen.
Elke set bestaat uit vier wenskaarten 
+ omslagen. 
Prijs: € 5,00 per set.
Klik hier

in de PelGRimSWinKel:

houten schelp

Houten schelpen aan een touwtje, gesneden door 
Paul Joné, lid van ons Genootschap. De schelpen zijn 
gesneden in lichtgekleurd en in donkergekleurd hout. 
Prijs: € 6,00 per stuk.
Klik hier

Pin

De vernieuwde pin van ons Genootschap is klaar. 
Ze toont de gestileerde sint-jakobsschelp zoals die 
ook wordt afgebeeld in het linker deel van ons logo. 
De pin heeft een diameter van 2 cm en kost € 2,00.
Klik hier

nieUW !

VOORDEEL BIJ ONLINE AANKOOP IN 
DE PELGRIMSWINKEL, ALLEEN VOOR 
DE LEDEN

Omdat jullie, leden van het Genootschap, de 
essentie zijn van de vereniging, heeft het be-
stuur beslist een nieuw voordeel aan het lid-
maatschap te verbinden. Dit nieuwe voordeel 
komt boven op de andere voordelen waarvan 
jullie nu al kunnen genieten.

Vanaf 1 december 2020 genieten alle leden 
een ledenkorting van 7 % op online bestellin-
gen in de pelgrimswinkel. Je dient als lid wel 
eerst in te loggen op onze website om de kor-
ting te kunnen bekomen.

Deze ledenkorting is niet van toepassing op 
producten in promotie, noch op de verzend-
kosten. Bij de directe verkopen zoals op de in-
fodagen en in het infopunt is het niet mogelijk 
deze korting toe te kennen.

Dankzij deze korting kunnen jullie indirect 
meer waar voor jullie lidgeld krijgen. Boven-
dien wil het bestuur de online verkoop stimu-
leren. Onze vrijwilligers van de winkel staan 
klaar om de nodige service te verlenen.

https://compostelagenootschap.be/?s=Wenskaarten+Willem+Hoet&post_type=product
https://compostelagenootschap.be/?s=schelp+in+hout&post_type=product
https://compostelagenootschap.be/product/pin-van-het-vlaams-compostelagenootschap/
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Het was de bedoeling dat het infopunt in Mechelen op 5 en 19 
december 2020 in de voormiddag zou opengaan. Toen er ein-
de oktober nieuwe coronamaatregelen werden ingesteld, van 
kracht tot zeker 13 december, moesten we de beslissing nemen 
om ook op 5 december te sluiten. Zodoende zal het infopunt in 
Mechelen op afspraak enkel op 19 december open zijn. Hope-
lijk zullen we ook dat niet moeten herzien. De planning voor 
januari 2021 is niet gekend, maar voor recente informatie kan 
je terecht op onze website. Er zullen dan twee informanten met 
stapervaring en een met fietservaring aanwezig zijn.

De locatie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de 
Merodestraat 18 in Mechelen. Afspraken zijn dan mogelijk 
om 10, 11 en 12 uur. Bij een bezoek dienen uiteraard de coro-
namaatregelen gerespecteerd te worden. 
Wel kan je nog steeds met al je vragen over pelgrimeren te-
recht in het Virtuele Infocafé. 

Zowel stappers als fietsers kunnen terecht op het infopunt in Mechelen. Koen Degrande uit Veurne fietste dit jaar naar 
Santiago via de Camino del Norte na zich grondig geïnformeerd te hebben bij het Genootschap.

Een afspraak is noodzakelijk. Kom zeker niet naar het infopunt in Mechelen zonder vooraf 
een afspraak te boeken. Klik op deze link om een afspraak te maken. 

Op 19 december 2020 zijn volgende vrijwilligers van dienst: 
Chris Briké, Martine Maes en Emmanuel Velghe.

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 staan onderaan bij elke infopunter – klik even op 
een naam - zijn/haar ervaringsgegevens. 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 tele-
foonnummer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen door een mailtje te sturen.

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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Virtueel infocafé

Het virtuele infocafé is elke woensdagavond om 20 uur geopend. 
Het gebeurt met een videogesprek via ZOOM. Deelnemen kan je 
met pc, smartphone of tablet. Klik op deze link om te weten hoe 
gebruiksvriendelijk het is.

Zijn van dienst:
02.12.2020: Luc De Meulenaere en Alex Cusse;
09.12.2020: Marc Frederickx en Martine Maes;
16.12.2020: Dees Van Caeyzeele en Luk Pauwels;
23.12.2020: Jacques Tack en Jos Belmans.

De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.
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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.

Marc Frederickx installeert zich voor het Virtueel Café in zijn ‘mancave’. Tussen zijn keramiekwerk, 
maar vooral tussen zijn gidsen, rugzak, slaapzak, poncho enzovoort zit hij klaar om de pelgrims 
naar best vermogen te helpen en ze zijn eigen pelgrimsmateriaal te tonen. De reden voor de ge-
maakte keuzes met de eventueel vastgestelde voor- en nadelen kan hij zo gemakkelijk bespreken.

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
mailto:hola.redactie@compostelagenootschap.be
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 ’t Genootschap - afdelingen

de overheid…
De coronapandemie heeft fors ingehakt op de organisatie van activiteiten door 
de afdelingen. Vorige maand konden nog enkele webinars, uitgaande van de 
afdeling Limburg, worden aangekondigd. Deze maand bleef het akelig stil na 
de oproep aan de afdelingen om hun activiteiten door te geven tot het natio-
naal bestuur na overleg met afdeling Limburg meedeelde dat de infodag voor 
kandidaat-pelgrims toch zou doorgaan, weliswaar onder voorbehoud: zoals 
niemand met zekerheid kan zeggen of je in 2021 de pelgrimstocht kunt aan-
vatten, zo kunnen we je evenmin verzekeren dat deze infodag kan doorgaan. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 aan de voormiddagsessie voor fietsers 
en tot 75 deelnemers aan de namiddagsessie voor stappers.

aFdelinG limBURG
Genk, zaterdag 23 januari 2021
infodag voor kandidaat-pelgrims

Op pelgrimstocht?
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compostela? En zal dat 
in 2021 vanwege corona ook kunnen? Wat is dat meer dan een stevige stap- of fiet-
stocht? Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie? Alleen? 
Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg? Hoe zal ik een bed vinden on-
derweg? Zijn er voldoende logies beschikbaar in coronatijden? Rugzak? Kledij? Uitrus-
ting? Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis? Waar vind ik een goeie gids? En een 
stempelboekje? Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront? 
Waar moet ik rekening mee houden vanwege deze coronapandemie?

Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan de kandidaat-
pelgrim een deugdelijk antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen zijn een jaren-
lange en zeer gewaardeerde traditie, maar ditmaal door corona anders van opzet. 
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Pelgrimspoëzie ergens langs de Camino Francés. 
“Peregrino, ¿Quién te llama?” “Pelgrim, wie roept je?”
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Opzet onder voorbehoud
Zoals niemand met zekerheid kan zeggen of je in 2021 de pel-
grimstocht kunt aanvatten, zo kunnen we je evenmin verzeke-
ren dat deze infodag kan doorgaan.

De coronamaatregelen van de federale, Vlaamse en lokale over-
heid die gelden op 23 januari 2021, zullen bepalen of we deze 
infodag laten doorgaan. Wel is zeker dat onze infodag wegens 
de coronapandemie niet op de gebruikelijke manier kan
plaatsvinden. We anticiperen hierop nu al met een aangepast 
programma.

Voormiddagprogramma uitsluitend voor fietsers 
(max. 25 deelnemers)

09.30 u. Toegang tot de locatie en onthaal
10.00 u. Verwelkoming
10.05 u. Presentatie: ‘Een ervaren pelgrim vertelt’
10.50 u. Presentatie: ‘Op weg naar Santiago’
11.30 u. Presentatie: ‘De fietstocht in de praktijk’. 
   Met mogelijkheid tot concrete vragen en antwoorden.

Ter voorbereiding van het namiddagprogramma moeten de 
deelnemers ten laatste om 12.45 uur de locatie verlaten.

Namiddagprogramma uitsluitend voor stappers 
(max. 75 deelnemers)

13.00 u. Toegang tot de locatie en onthaal
13.30 u. Verwelkoming
13.35 u. Presentatie: ‘Een ervaren pelgrim vertelt’
14.20 u. Presentatie: ‘Op weg naar Santiago’
15.30 u. Presentatie: ‘De staptocht in de praktijk’. 
   Met mogelijkheid tot concrete vragen en antwoorden.

Meer info en inschrijvingsmodaliteiten klik hier. 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-in-genk/
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  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRimSWeGen

de virtuele herberg 
is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse 
Compostelagenootschap. 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.

Coronawebsites met geopende albergues
Er zijn enkele websites die (tijdelijk) proberen de geopen-
de 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)

Raadpleeg ook het portaal van de pelgrimsweg naar 
Vézelay (Via Lemovicensis). 
Klik hier.
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https://www.facebook.com/groups/genootschap
https://www.voiedevezelay.eu/nl
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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
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Er was eens … een tijd 
dat de pelgrimsherberg 
in Los Arcos werd bezocht 
door mensen uit de vier 
windstreken.
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nieUW VeRSChenen
Via Coloniensis
Vorige maand konden we bij Conrad Stein Verlag kennismaken met een nieuwe 
versie van de pelgrimsweg tussen Bremen en Keulen. Nu is er een vervolg op deze 
route op de markt: de weg van Keulen naar Trier. 

Het boek helpt de pelgrim in eerste instantie om een interessant bezoek aan Keulen 
te brengen. De Dom met het wereldberoemde ‘Dreikönigsschrein’ staat uiteraard 
centraal. In 1164 bracht de toenmalige aartsbisschop van Keulen relikwieën van de 
Drie Koningen vanuit Italië over naar Keulen. Zij waren een geschenk van keizer Fre-
derik Barbarossa. Hierna was de kerk niet langer alleen de kathedraal van het bis-
dom Keulen, maar ook meteen een van de belangrijkste pelgrimskerken in Europa.
Vanuit Keulen is het zeker een goede keuze om via de Eifel naar Trier te trekken. 
De weg is op dit traject zeer goed aangeduid. De landschappen zijn afwisselend en 
de mensen sympathiek, leert het boek. De pelgrimsgids beschrijft een route van 
243 km en bedient zowel stappers als fietsers. Er is informatie over slaapplaatsen, 

aankooppunten en bezienswaardig-
heden. 

Op zijn weg moet de pelgrim eerst de 
Keulse Bocht nemen. Dat is de dicht-
bevolkte laagvlakte van de linker-
oever van de Rijn die zich van Bonn 
over Keulen tot Dormagen uitstrekt. 
Via de Zülpicher Börde gaat het naar 
Euskirchen waar de Voreifel begint. 
Die gaat over in de Kalkeifel en zo 
bereikt men de westelijke Hocheifel. 
Dan volgen de bekende Eifelgebie-
den Schneifel en Islek. In het dal van 
de Moesel treft de pelgrim ten slotte 
het graf van de apostel Matthias in 
Trier aan, het tussentijdse doel van 
zijn pelgrimstocht.
De prijs bedraagt ongeveer 15 euro. 

Goodbye stelt reisgids Compostela voor
Het tijdschrift Goodbye stelt met de toeristische dienst van Spanje een reisgids voor 
toekomstige Compostelastappers in de kijker. De gids biedt hoofdzakelijk een ken-
nismaking met drie camino’s, de Francés, de Norte en de Primitivo, aan. Voorts ver-
telt de gids op een luchtige, rijk geïllustreerde wijze het verhaal van een camino. 
Vooral het toeristische aspect van zo’n tocht wordt belicht. 
Als eerste kennismaking kan dit werkje zeker aanstekelijk werken. Op voorwaarde 
natuurlijk dat de lezer zich niet ergert aan het consequente gebruik van een dub-
bele ‘l’ in Compostela. 

De brochure is gratis te downloaden op: 
www.goodbye.be/blog/gratis-reisgids-sint-jacobsweg-naar-santiago-de-compostella

De gids van Goodbye stelt onder andere de Camino del Norte voor.

Je
f V

an
 L

in
t



¡HOLA! nr. 125 - december 202013

In herinnering aan het Laatste Avond-
maal wordt tot op vandaag in het Sint-
Julianusgasthuis in Antwerpen elk jaar 
op Witte Donderdag de Pelgrimstafel 
opgediend. Een werkgroep onder be-
geleiding van PARCUM (het voormalige 
CKRC), zet zich in om de traditie van de 
Pelgrimstafel te laten opnemen in de in-
ventaris van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Vlaanderen. Deze vraag werd 
opgevangen door José Antonio Ortiz, 
directeur van Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago. In Peregrino, 
het tijdschrift van deze vereniging, ver-

scheen een artikel waarin de link tus-
sen de Pelgrimstafel en de Antwerpse 
pelgrimsherberg werd toegelicht. Luc 
Vermoesen, verantwoordelijke van de 
pelgrimsherberg, schetst daarin de ge-
schiedenis van deze uitzonderlijke site. 

Van oudsher zochten reizigers logies in 
Antwerpen om op krachten te komen 
en hun paarden te verzorgen voor de 
verdere tocht. Arme passanten, zo-
als pelgrims met bestemming Italië of 
Spanje, waren vaak aangewezen op de 
gastvrijheid van stedelingen.

Weduwe Ida van Wynegheem was een 
van deze gastvrije poorters die regelma-
tig arme reizigers onderdak verschafte en 
haar eigendom ter beschikking stelde. De 
stichtingsakte werd op 5 april 1305 verle-
den voor de schepenen van Antwerpen.  
Het Sint-Julianusgasthuis, genoemd naar 
de patroonheilige van de reizigers, werd 
gevestigd op zijn huidige locatie aan de 
Sint-Jansvliet 25.

De grootscheepse hervormingen van de 
openbare onderstand die van 1531 af 
overal in de Nederlanden werden door-
gevoerd, maakten een einde aan het 
zelfbestuur van het Sint-Julianusgast-
huis. De kerkelijke overheid die meer 
dan twee eeuwen de stichting en het 
gasthuis in stand hield, werd vervangen 
door vier aalmoezeniers van de 'Kamer 
van de Huisarmen'.

In 1702 stichtten enkele Antwerpse bur-
gers de Broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw van Loretten. Volgens de overle-
vering verplaatsten engelen in 1291 het 
huis van Maria van Nazareth naar Loreto. 
Nicolaas van Thielen en zijn kameraden 
hadden zelf de pelgrimstocht naar Lore-
to ondernomen. Zij kenden uit ervaring 
de problemen van arme pelgrims en 
ontfermden zich over hun opvang.

Bij hun vertrek kregen de arme pelgrims 
proviand en werden zij voorzien van ge-
loofsbrieven. In 1786 schafte Jozef II de 
Broederschappen in de Nederlanden af. 
Maar In 1787 keerde de keizer reeds op 
zijn stappen terug en prompt hervatten 
de Loretanen hun taak. Omstreeks 1792 
legden de Fransen beslag op de lokalen 
als logement voor hun soldaten.

Jacobus Brants, voormalig bestuurder 
van de Broederschap, richtte zich tot 
prefect d’Herbouville met het verzoek 
het Sint-Julianusgasthuis zijn oorspron-
kelijke functie terug te geven. Gedu-
rende de negentiende eeuw bleef het 
gasthuis de arme passanten opvangen. 
Tijdens de eerste helft van de twintigste 
eeuw genoten zij nog steeds voorrang, 
maar daarnaast kregen daklozen, ver-
waarloosde kinderen en oorlogsinvali-
den er een tijdelijk onderkomen.

De zetel van de Broederschap bleef er 
gevestigd; zij konden er over een verga-
derzaal en enkele ruimten beschikken. 
De vereniging richtte er eveneens een 
nachtverblijf voor thuisloze vrouwen in.  
Het was echter niet gemakkelijk, na de 
grote restauratiewerken, een bestem-
ming voor de site te vinden. De Com-
missie van Openbare Onderstand gaf 
uiteindelijk de voorkeur aan een cul-
turele functie en verhuurde in 1970 

Pelgrimstafel in St.-Julianusgasthuis gaat terug op eeuwenoude traditie

De pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis beoogt een opname in de inventaris van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. 
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de kapel als kunstgalerie. Ze 
stelde wel als voorwaarde dat 
de jaarlijkse Pelgrimstafel nog 
zou kunnen plaatsvinden. De 
andere delen werden ingericht 
als bejaardeninstelling.

De kapel werd zo de galerie 'De 
Zwarte Panter'. Na de sluiting 
van de bejaardeninstelling en 
van het nachtverblijf in 1987 
kreeg het kunstencentrum ook 
de beschikking over de andere 
gebouwen.

In herinnering aan het Laat-
ste Avondmaal wordt tot op 
vandaag in het Sint-Julianus-
gasthuis elk jaar op Witte Don-
derdag de Pelgrimstafel opge-
diend. Thans wordt deze traditie 
in ere gehouden door de vereni-
ging 'Sint-Julianusgasthuis'. In 
de loop van de dag komen be-
zoekers de tafelschikking en de 
spijzen bewonderen. ’s Avonds 
zitten twaalf bejaarden aan.

De oorsprong van de Pelgrims-
tafel in het Sint-Julianusgast-
huis kan evenwel niet met ze-
kerheid achterhaald worden. 
Van al de Antwerpse stichtin-
gen die daarvoor in aanmer-
king komen, benadert die van 
1556, van de Spaanse kapitein 

d’Areste die een geldsom lega-
teerde, het dichtst de jaarlijkse 
traditie in het gasthuis. Deze 
som moest dienen om op Goe-
de Vrijdag een maaltijd aan te 
bieden en een stuiver te schen-
ken aan dertien arme lieden.

Van 'gasthuis' tot 
pelgrimsherberg

In 2010 ontstonden er contac-
ten tussen de vereniging 'Sint-
Julianusgasthuis' en het Vlaams 
Compostelagenootschap. 

Met de medewerking van de 
stedelijke overheid en het Open-
baar Centrum voor Welzijn van 
Antwerpen werden op de eer-
ste verdieping van het gebouw 
de nodige aanpassingswerken 
uitgevoerd en een pelgrims-
herberg ingericht. De herberg 
beschikt over een slaapvertrek 
met twee stapelbedden, een 
zitplaats en sanitaire voorzienin-
gen. In de lente van 2012 werd 
de pelgrimsherberg openge-
steld voor pelgrims op weg naar 
Santiago de Compostela of een 
ander pelgrimsoord. Zij dienen 
in het bezit te zijn van een ge-
loofsbrief of stempelboekje van 
een erkend Jakobsgenootschap. 

Sedertdien verblijven jaarlijks 
een veertigtal pelgrims in de 
Antwerpse pelgrimsherberg. 
Vanaf hier hebben ze nog on-
geveer 2300 km te gaan!

Meer over Sint-Julianusgast-
huis op onze website.

Pelgrims hebben nog 2300 km voor de boeg voor ze de kathedraal van Santiago de Compostela bereiken. 
Deze Nederlandse pelgrims uit Oud-Beyerland kwamen in april 2012 aan, net op Witte Donderdag.
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brabantica-via-gallia-belgica/pelgrimsherberg-in-het-st-juliananusgasthuis/
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Jeker inspireert tot symfonie

In september 2020 ging in Tongeren de première door van Yakara, symfonie nr. 3 
van Piet Swerts en uitgevoerd door de Philharmonie Zuidnederland. 

Terecht kan de vraag worden gesteld: ‘Wat heeft dat met Compostela te maken?’
In het kader van MoMeNT, het jaarlijkse kunstenproject in Tongeren, ontstond in 2019 
het idee om een symfonie op de Jeker te laten componeren door Piet Swerts, Tonge-
naar. Als voorbereiding werd Riet Van Cleuvenbergen van ons Genootschap gevraagd 
om drie dagtochten langs de Jeker uit te werken, gebaseerd op de Via Limburgica.

En zo gebeurde. Piet Swerts, met telkens een bus vol geïnteresseerden, stapte in de 
lente, de zomer en de herfst met Riet als gids langs de Jeker, vroeger Yakara gehe-
ten. Swerts wandelde 55 kilometer langs de Jeker mee en vond tijdens deze wande-
lingen de inspiratie voor het componeren van Yakara.
Gelukkig toeval: "We kwamen onderweg twee heuse pelgrims tegen uit Nederland, 
met rugzak en schelp ...", besluit Riet. 

De Philharmonie Zuidnederland voerde als eerste Yakara uit.
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Komt pelgrims, komt hier

Het Ruusbroecgenootschap organiseert 
elk jaar rond de verjaardag van de sterf-
dag van Jan van Ruusbroec op 2 decem-
ber 1381, de Ruusbroecdag. Als gevolg 
van de coronamaatregelen wordt het 
oorspronkelijke programma van deze 
dag een jaar uitgesteld. Het Ruusbroec-
genootschap stelt in de plaats twee nieu-
we studies in de kijker, waarvan de eerste 
ons zeker aanbelangt.
  
Het betreft ‘Komt pelgrims, komt hier. 
Devotioneel drukwerk voor bedevaarts-
plaatsen in Vlaanderen en Brabant (1500-
1850)', geschreven door wijlen prof. em. 
Alfons Thijs en onder redactie van Jonas 
Van Mulder, Ilse Eggers, Daniël Ermens 
en Erna Van Looveren (Peeters, 2020), 
biedt een historische studie van het re-
ligieuze drukwerk voor plaatsgebonden 
devoties in het graafschap Vlaanderen en 
het hertogdom Brabant van de zestiende 
tot de achttiende eeuw. De bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap heeft 
maar liefst 40.000 devotieprenten in huis, waaronder de collectie die Alfons 
Thijs verzamelde in de context van zijn onderzoek.

De tweede studie behandelt de gestigmatiseerden in Europa. 'The Devotion 
and Promotion of Stigmatics in Europe, ca. 1800–1950. Between Saints and 
Celebrities', geschreven door Tine Van Osselaer, Andrea Graus, Leonardo Rossi 
en Kristof Smeyers (Brill, 2020), biedt de eerste uitgebreide studie over gestig-
matiseerden in Europa in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Om de 
populariteit van deze stigmatici te begrijpen, moeten we hen beschouwen als 
de ‘heiligen’, maar ook de ‘beroemdheden’ van hun tijd. Via moderne media 
werd de cultus van deze religieuze beroemdheden verspreid over heel Europa.

Elk jaar rond zijn sterfdag staat Jan van 
Ruusbroec bijzonder in de belangstelling.
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heilig Jaar in lezingen

Voor de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Nederlands Genootschap van 
Sint-Jacob is het Heilig Jaar een mooie aanleiding om de traditionele voorjaarslezin-
gencyclus in het teken te zetten van het Heilig Jaar.

De werkgroep wijst erop dat de traditie van een Heilig Jaar niet uitsluitend verbon-
den is aan Santiago. Ook andere steden en heiligen kennen soortgelijke fenomenen. 
Sterker, het blijkt een traditie van alle tijden en culturen wereldwijd om bijzondere 
dagen, jaren en gebeurtenissen ritueel te markeren naar aanleiding van een feest-
dag van een heilige, een kosmisch fenomeen, een zon- of maansverduistering of 
gewoonweg via een ingreep van een autoriteit, koning, paus of bisschop.

In een viertal lezingen gaan gerenommeerde sprekers ieder vanuit eigen perspectief 
nader in op het algemeen menselijk fenomeen om via rituelen bijzondere dagen, ja-
ren en gebeurtenissen te willen markeren.

Programma
 Woensdag 27 januari 2021
 Vertoning van de Franse film Saint Jacques… La Mecque

 Woensdag 10 februari
 Het leven houdt zijn wonderen verborgen: wondergeloof in de hedendaagse 

samenleving door Hijme Stoffels, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie 
 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 Woensdag 24 februari
 Wonderen in tijden van crisis door Marije de Nood, curator bij Museum 

Catharijneconvent.

 Woensdag 10 maart
 Verkenning, nabijheid en ontmoeting in het Heilig Jaar 2021 
 door Monique Walrave van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob. 

De lezingen zullen, voor zover de coronamaatregelen het toelaten, plaatsvinden in 
het Instituto Cervantes, Domplein 3 in Utrecht. In de zaal is slechts plaats voor maxi-
maal 30 personen. Aanmelden bij het Nederlands Genootschap is noodzakelijk. 

De film Saint-Jacques … la Mecque opent de lezingencyclus van het Nederlands Genootschap 
van Sint-Jacob.

Het Instituto Cervantes in Utrecht
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de terugkeer van de botafumeiro

De aantocht van een nieuw Heilig jaar in Santiago de Compostela 
brengt een van de iconische rituelen terug naar de kathedraal. De 
botafumeiro, het immense wierookvat dat sinds de middeleeu-
wen wordt gebruikt om de heilige plaats te zuiveren, zal opnieuw 
door de lucht klieven.

Het duurde bijna twee jaar om de binnenzijde van de kathedraal in 
Santiago te restaureren. En heel die tijd vonden er geen activitei-
ten plaats. Maar nu keert het magistrale wierookvat terug naar zijn 
centrale plaats in de kerk. Dat zal meer bepaald gebeuren tijdens 
de Traslatio-ceremonie op de laatste dag van december wanneer 
het Heilig Jaar van start gaat. 

Het wordt uitkijken naar de eerste vlucht van de botafumeiro zoals 
dat al 800 jaar een gebruik is. De botafumeiro is het grootste wie-
rookvat ter wereld. Volgens de overlevering dient het om de lucht 
in de kathedraal te zuiveren van onreinheden en onwelriekende 
geuren van de pelgrims - en dat zal in het verleden ook zo geweest 
zijn. Nu is het wierookvat een belangrijke toeristische attractie ge-
worden. Het is voor bezoekers altijd een verrassing of ze de botafu-
meiro in bedrijf zien, want van tevoren wordt niet bekendgemaakt 
of het vertoon tijdens een viering al dan niet zal plaatsvinden.
Het massieve vat, gemaakt in gedreven zilver, is 1,50 meter hoog 
en weegt ca. 53 kg. Het wordt voor de viering gevuld met houts-
kool en wierook en kan dan tegen de 100 kg wegen. Het hangt aan 
een lang touw. 

Het grote vat kan niet door één persoon alleen worden gebruikt, 
er is een hele ploeg voor nodig, de zogenaamde tiraboleiros. De 
zware botafumeiro slingert met een snelheid van ca. 68 km per 
uur door de ruime dwarsbeuk. Hij bereikt daarmee een hoogte van 
twintig meter, nauwelijks één meter lager dan het gewelf en één 
slingerboog bedraagt vijfenzestig meter.

De botafumeiro wordt enkel tijdens pontificale hoogmissen ge-
bruikt. Met Drie Koningen, Pasen, Hemelvaart, de verschijning 
van de apostel Jakobus (Clavijo) op 23 mei, Pinksteren, feestdag 
van St.-Jakob (25 juli), Maria-Hemelvaart, Allerheiligen, Christus 
Koning, Onbevlekte Ontvangenis (8 december), Kerstmis en de 
Translatio van St.-Jakob (31 december) wordt het vat in beweging 
getrokken. En dat gebeurt ook als je het geluk hebt dat een groep 
toeristen de nodige euro’s op tafel heeft gelegd voor dit spektakel.

De botafumeirois, het grootste wierookvat in de wereld.
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de kathedraal geeft geheim prijs

Meer dan negenhonderd jaar na de bouw van de kathe-
draal in Santiago de Compostela heeft een Britse kunst-
historicus per toeval een middeleeuwse spotprent ge-
vonden. Het gaat om een mannenfiguur met een brede 
glimlach op zijn gelaat die op een van de pilaren op 13 
meter hoogte is aangebracht tijdens de bouw en eigen-
lijk alleen door een andere werknemer gevonden zou 
kunnen worden. Het is vermoedelijk een zelfportret van 
een van de steenhouwers die aan de kathedraal werkte.
De Britse kunsthistoricus Jennifer Alexander meent dat 
de door haar gevonden afbeelding een grapje moet 
zijn geweest omdat het moeilijk te zien is voor de ge-
wone kerkganger. 

Op zo’n 13 meter hoogte wist waarschijnlijk een van 
de vele honderden steenhouwers zichzelf vast te leg-
gen als een 30 centimeter hoge mannenfiguur. Je zou 
dus kunnen spreken van een middeleeuwse selfie. De 
Britse kunsthistoricus ontdekte het zelfportret bij toeval 
tijdens een gedetailleerde studie van de kathedraal. 

2020: Rampjaar of kans?

COVID-19 belemmerde 
vele pelgrims om hun tocht 
te maken dit jaar. Slechts 
46.000 pelgrims zijn in 
Santiago aangekomen. In 
Spanje waren niet alle her-
bergen geopend en zo ook 
in Frankrijk. Dat was zeker 
het geval tijdens de offi-
ciële eerste ‘lockdown’ die 
tot 16 juni duurde. Vanuit 
het buitenland kwam je 
Frankrijk niet binnen tot 
die datum. Dat gold niet 
alleen voor pelgrims, maar 
ook voor eigenaars van gî-
tes en/of pelgrimsherbergen. Hospitaleros konden hun 
werk niet meer doen. 
Dat was ook voor Hanny en René Heinrichs, Nederlan-
ders uit Ossendrecht en eigenaars van de pelgrimsher-
berg ‘NosRepos’ in Augy-sur-Aubois sinds 2001, het ge-
val. Ze openden pas eind juni. 

Hier hun relaas: "Helaas hadden we de voicemail van 
de herbergtelefoon door de COVID-19 niet veranderd 
waardoor toch sommige pelgrims voor een gesloten 
deur kwamen te staan vóór eind juni. Onze excuses voor 
dit ongemak. We waren open tot 22 oktober. Normaal 
gesproken ontvangen we gemiddeld 250 pelgrims per 
jaar. We bieden hen een goede geestelijke en lichame-
lijke verzorging, laten hen tot rust komen zoals de naam 
van de herberg ‘NosRepos’ aangeeft. Slechts veertig 
gasten hebben we kunnen opvangen, nog geen 20 % 
van het normale aantal!.

Voor een herberg als Nos Repos in Augy-sur-Aubois was 2020 een rampjaar. Slechts 20 procent 
van het normale aantal pelgrims daagde op.

Verdoken beeldje is mogelijk selfie van steenhouwer.

Vele inkomsten zijn we misgelopen, maar de vaste las-
ten moeten wel betaald worden. In die zin is het een 
rampjaar geweest en dat niet alleen voor onze herberg.
Maar we kunnen dit rampjaar als een kans zien om 
onze solidariteit te betonen met de komende pelgrims 
die nog onderweg willen en dus betaalbaar, goed pel-
grimsonderdak zoeken. Wij willen de herberg openhou-
den, zeker volgend jaar wanneer we twintig jaar ‘Nos-
Repos’ vieren. We nodigen u uit om dit mede mogelijk 
te maken.

Financieel helpen kan op rekeningnummer 
NL67Rabo0135516773 
Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge ‘NosRepos’, 
ANBI goedgekeurd.’ 



¡HOLA! nr. 125 - december 202019 nr. 125 - december 202019¡HOLA!

Corona! opgelet!
Musea openen de deuren, maar er gelden altijd beperkende 
maatregelen: maximum aantal bezoekers, op voorhand reser-
veren, maximum bezoektijd enzovoort. Raadpleeg daarom 
steeds de website van het museum.

media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

Een heilige die met zijn hoofd in zijn handen zijn eigen begraafplaats 
zoekt, het bloed dat uit de zij van Jezus stroomt en in een kelk wordt 
opgevangen. Op middeleeuwse schilderijen gebeuren de vreemdste 
dingen.

‘Body language. Het lichaam in de middeleeuwse kunst’ in het Mu-
seum Catharijneconvent in Utrecht geeft een overzicht van deze 
wonderlijke opvattingen en eigenaardigheden en loopt nog tot 17 
januari 2021.

Het menselijk lichaam is doorheen de geschiedenis een onderwerp 
van kunst geweest, maar in deze tentoonstelling wordt het lichaam 
anders dan in de Grieks-Romeinse periode niet als een ideaalbeeld 
voorgesteld. Daarom ook werd er in het verleden door kunsthisto-
rici weinig aandacht aan besteed. Het is Jezus, die de kwetsbaarheid 
van het lichaam als eerste goed aantoont en deze boodschap door 
zijn kruisdood ook aan de wereld verkondigt. De wond in Jezus zij 
vertoont een grote gelijkenis met een vagina, verwijzend naar de ge-
boorte van de christelijke kerk uit Jezus' offer.

Maar ook andere figuren worden in deze tentoonstelling opgevoerd. 
Zoals Maria Magdalena die volledig behaard wordt voorgesteld, een 
verwijzing naar haar zondige verleden. 

 Bloed en melk van Jezus en Maria, detail van 
een triptiek met de kruisiging en de levensbron.

 Maria Magdalena als ‘wilde’ vrouw

Utrecht, tot 17 januari 2021
Body language. het lichaam in de middeleeuwse kunst

De expo is opgebouwd uit zeven verschillende 
thema’s en geeft een vermakelijk en leerzaam over-
zicht van wat in het hoofd en het lichaam van de 
middeleeuwer zoal omging.

Het museum is terug open vanaf 19 november. 
Om de toeloop op te vangen is het ook op maan-
dag open. Een virtueel bezoek dat begint met 
wandelende heiligen zonder hoofd, is hier mo-
gelijk.
In de Volkskrant verscheen een uitgebreid artikel 
over deze tentoonstelling. Dat kan je hier lezen.

https://vimeo.com/461787033
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-spuit-maria-melk-naar-een-monnik-en-meer-raadselen-van-het-middeleeuwse-lichaam-in-de-kunst~b0abffe04/


¡HOLA! nr. 125 - december 202020

Villers-la-Ville, tot 21 februari 2021

In de abdij van Villers-la-Ville heeft men twintig sculpturen van Jean-Michel Folon sa-
mengebracht. Hier vindt de confrontatie plaats tussen de beelden en de schoonheid 
van de historische omgeving. Als bezoeker vind je er de afwisseling van de herfst- en 
winterkleuren en de spiritualiteit van de oude cisterciënzerabdij. De beelden worden 
gekenmerkt door frontaliteit en lichamelijkheid. Ze doen ook denken aan de primi-
tieve kunst van de Etrusken of de Cycladen en zelfs van indiaanse totems.
Een aanrader dus in deze coronatijden, want veilig in openlucht.

 ‘Eigenlijk ben ik geen schilder, geen tekenaar, geen affichemaker, 
 geen schrijver, geen graveerder.
 Ik ben abstract noch figuratief. Ik behoor tot geen enkele school.
 Ik streef er niet naar om in een of andere kunstgeschiedenis te figureren.
 Ik heb niets uitgevonden, want ik heb alles te danken aan iedereen.
 Ik begrijp mijn beelden niet, en iedereen mag ze begrijpen zoals hij wil.
 Ik heb alleen geprobeerd mijn eigen dromen vast te leggen, in de hoop 
 dat anderen er die van hen aan vastknopen.' 
 Folon

In Villers-la-Ville ontmoeten oud en nieuw elkaar.

Jean Michel Folon, geboren in Ukkel in 1934, is in Vlaanderen niet zo bekend. Zijn 
werk is enorm veelzijdig maar moeilijk in één stijl vast te pinnen. Het is poëtisch, ge-
mengd met humor, fantasie en pathos. Hij was een veelzijdig artiest die zich vooral 
op actuele thema’s richtte zoals racisme, mensenrechten, milieu, globalisering en 
dergelijke. Maar uit zijn werk straalt steeds hoop, zo belangrijk voor de volgende 
generatie. 
Meer info, klik hier.

https://villers.be/nl/expo-folon
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SPiRiTUaliTeiT

met PaRCUm en KadoC-KU leuven 
religies ontdekken
In het kader van het project en de expo  ‘Hemels-
breed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen’ werden 
filmpjes gemaakt om dit erfgoed tot bij een breed 
publiek te krijgen. In onderstaand filmpje maak je 
kennis met Daniël Kalter, voorzitter van de synagoge 
in Oostende, die uitleg geeft over typisch joods erf-
goed zoals de gebedsriem. 

Snuister rond op het videokanaal van PARCUM. 
Daar kan je verder kennismaken met erfgoedvrijwilli-
gers van de moskee in Zele en van orthodoxe, anglicaanse, evangeli-
sche en katholieke kerken. Of ontdek de betekenis van merkwaardige 
erfgoedstukken uit de katholieke traditie of beluister de verhalen van 
mensen die een bijzonder erfgoedstuk voorstellen.
In het kader van Hemelsbreed laten geloofsgemeenschappen virtueel 
binnenkijken in hun gebedshuizen.

zuurstof voor de ziel
Tweewekelijks kan je op de website van het 
Genootschap onder de rubriek “Zuurstof voor 
de ziel” een spirituele tekst lezen die ons kan 
bemoedigen, steunen in deze bijzondere peri-
ode dat we niet op de camino kunnen zijn.  Zo’n 
woordje laat ons even stilstaan op onze weg, 
onze camino naar binnen.  Wie nog een mooi 
tekstje heeft, deel het met de leden: laad het op 
via de website. 
Klik hier. Liefst met een passende foto erbij. 
Opgelet! Je moet hierbij inloggen.

https://www.youtube.com/channel/UCRzblkMNku-fmZEhViIq1MA/videos
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/inzenden-stukje/
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VACATURE WERKGROEP 
WEBSITE & DIGITALISERING
De werkgroep Website & digitalisering zoekt bijko-
mende leden om hun goed werkende groep van vijf 
vrijwilligers te versterken. We zoeken niet per se IT-bol-
lebozen. Wel leden met frisse ideeën om onze digitale 
communicatie – website, Facebook en andere sociale 
en digitale kanalen - verder uit te bouwen.
Meld je aan via:
website.redactie@compostelagenootschap.be.

VACATURE MEDEWERKER 
INHOUD EN OPMAAK 
VAN DE WEBSITE
Als medewerker voor de inhoud en op-
maak van de website ben je een manus-
je-van-alles. Van vele disciplines ken je 
iets, geen enkele hoef je tot in de diepte 
te beheersen. Heb je ook maar een van 
onderstaande vaardigheden of wens 
je enkele aan te leren, dan ben je onze 
man of vrouw om de huidige vrijwilliger 
bij te staan en te vervangen tijdens va-
kantie of ziekte. Een gedegen opleiding 
en ondersteuning is verzekerd. 

	Je hebt grafisch inzicht om een webpagina te ontwerpen.
 Je kunt met een online opmaak-applicatie dat ontwerp omtoveren tot een webpagina.
 Je hebt affiniteit met het geschreven woord. Een korte tekst (her)schrijven ligt je wel.
 Je kunt foto’s uitkiezen die bij de teksten passen en digitaal bewerken.
 Je kunt verschillende documentsoorten manipuleren, bv. omzetten van pdf naar jpg …
 Je communiceert klaar met de inzenders van activiteiten en zoekertjes om de best mogelijke weergave op 
  de website te realiseren.
 Je bent het Engels voldoende machtig om systeemteksten naar het Nederlands te vertalen.
 Je kunt aan de hand van een pelgrimsgids een gpx-track tekenen op een digitale kaart.
 Je kunt gpx-tracks opladen naar een OpenStreetMaps-kaart.
 Je hebt een instapkennis van html en kunt eenvoudige code in Notepad++ schrijven of aanpassen.
 Je hebt de gewoonte om zorgvuldig te zijn in het uitvoeren van je taak.
 Je kunt een bericht posten op Facebook.

Stuur je kandidatuur naar website.redactie@compostelagenootschap.be.

 lezersbrieven, Blogs en zoekertjes
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leen Taeckens op de Via monastica
Leen Taeckens was van plan dit jaar de Camino Ingles op haar palmares te zetten. Maar corona 
besliste daar anders over en daarom ging ze stappen in eigen land. En dat is haar est bevallen en 
heeft enorm veel deugd gedaan. 

Met haar stapmaat stapte ze een stukje van de Via Monastica, meer bepaald van Namen naar 
Givet. ‘Kort en goed en wij zaten helemaal in de sfeer, door het mooie weer, de prachtige natuur, 
de vele mooie kerkjes, abdijen, kastelen de alomtegenwoordige Maas en nog andere leuke plek-
jes,’ zegt Leen. In betere tijden hopen ze nog eens de camino te gaan. 

naomi de Boeck fietst
Naomi De Boeck heeft er twee maanden over gedaan om met de fiets naar 
Compostela te trekken. 
Op Instagram toont ze haar verhaal aan de hand van mooie foto’s en film-
pjes. Wie toegang tot Instagram heeft, kan haar tocht volgen.
(@naomideboeck)

De Maas is alomtegenwoordig op de Via Monastica tussen Namen en Givet.
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Germain lanneau op de Via Podiensis

Germain Lanneau uit Tiegem kreeg de ca-
minokriebels te pakken na een ontmoe-
ting met Yvonne Roelof van het Vlaams 
Genootschap voor Santiago de Compos-
tela in 2000. Een honderdtal dagen weg 
van huis, kon Germain echter niet maken, 
daarom besliste hij de tocht op te delen. 
Na een lange fysieke voorbereiding, in-
clusief de COVID-19-perikelen, heeft hij 
dit jaar tussen 13 juli en 28 juli een eerste 
stuk ondernomen.

Germain vertelt: "Verschillende bronnen 
zeiden me dat de eerste tweehonderd 
kilometer tussen Le Puy-en-Velay en Con-
ques dwars door het Centraal Massief in 
Midden-Frankrijk het aantrekkelijkste en 
mooiste stuk van de hele route vormden. 
Een oud-collega uit Parijs liet me boven-
dien weten dat ik drie dagen moest voor-
zien voor een grondig bezoek aan Le Puy 
en Conques. 

De Via Podiensis volgt de 'Grande Ran-
donnée GR 65' dwars door de departe-
menten Haute-Loire, Lozère en Aveyron 
en verder door tot Saint-Jean-Pied-de-
Port. Het wandel- en pelgrimspad is heel 
goed bewegwijzerd met witte en rode 
strepen, is 252 km lang, loopt door heuvel 
en dal, langs trage wegen en eeuwenou-
de pelgrimswegen met hoogteverschil-
len tussen 275 m en 1304 m." 
Germain koos ervoor de tocht alleen te 
maken. Hij licht toe: "Enerzijds is het al-

tijd mijn bedoeling geweest om alleen 
te wandelen. Niet omdat ik introvert ben, 
maar dan bepaal je zelf waar en wanneer 
je vertrekt, je bepaalt zelf wanneer je eens 
stopt om te babbelen. Met een opa die 
onkruid wiedt in de tuin, terwijl oma aan 
het breien is voor de kleinkinderen en ze 
spontaan een deel van hun leven vertel-
len aan een onbekende. Met de 88-jarige 
landbouwer op zijn land die klaagt over 
de aanhoudende droogte en daaruit vol-
gende aardrattenplaag. Met de veehou-
der die zijn prachtige Aubrackoeien water 
komt geven. 

Van nature uit ben ik een vroege vogel. 
Mijn levensmotto luidt: Morgenstond 
heeft goud in de mond. Sommige dagen 
was ik reeds om zes uur op pad, maar dan 
was ik wel wat vroeger op het eindpunt 
van mijn dagtocht. Het is de ideale manier 
om eens afstand te nemen en te luisteren 
en te kijken naar de natuur, naar het rond-
zweven van een buizerd in de lucht, naar 
de grijsbruine veldleeuweriken die al tie-
relierend naar grote hoogte stijgen, daar 
enige momenten zingend rondvliegen 
om vervolgens in stilte te dalen. 

Anderzijds ben je nooit alleen. Met een 
goede talenkennis ontmoet je een breed 
spectrum van interessante mensen: jon-
ge en oudere mensen, levenslustige en 
personen met problemen. ‘Le chemin de 

Compostelle’ heeft een bepaalde aan-
trekkingskracht, een geheime dynamiek. 
Mocht je die 'wandelaars/pelgrims' ont-
moeten op trein, tram of bus, dan ben ik 
zeker dat je op zo’n korte tijd nooit een 
diepgaand gesprek krijgt met mede-
mensen."

Hoogtepunten:
De kathedraal 'Notre-Dame du Puy-
en-Velay', inclusief de mis die dagelijks 
wordt opgedragen om zeven uur in een 
volle kathedraal met aanwezigen uit di-
verse landen en afgesloten wordt met 
de pelgrimszegen en het zingen van het 
Salve Regina.

Het middeleeuwse stadje Conques met 
de drie torens van zijn prachtige romaan-
se basiliek en bijhorend timpaan gelegen 
in een vallei en gewijd aan Sainte-Foy. Ik 
koppel daaraan mijn onvergetelijke over-
nachting in de eeuwenoude abdij van 
Conques die perfect wordt georganiseerd 
door vrijwilligers. 

De oeroude dorpen Saint-Privat d’Allier, 
La Margeride, de hoogvlakte van Aubrac 
met zijn beroemde Vaches d’Aubrac en 
de top van Col d’Aubrac (1340 m) zijn 
unieke plaatsen. 

Ten slotte de sfeer onderweg en bij de 
avondmaaltijden en overnachtingen in 
de gîtes d’étapes en chambres d’hôtes. 
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De hoogvlakte van Aubrac blijft een levens-
lange herinnering en dat geldt evenzeer voor 
de onvergetelijke avonden rond de tafel.
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Viek Seynhaeve en zijn compagnon 
zijn van plan op 25 juni 2021 vanuit 
Brugge met de fiets naar Compostela 
te rijden. Ze gaan proberen elke dag 
in een hotelletje te overnachten. Met 
deze manier van reizen zijn ze intussen 
vertrouwd.

Ze zijn op zoek naar een begeleider die 
met hun auto van hotel naar hotel wil 
meerijden en daarbij de bagage mee-
neemt. Het is de bedoeling na onge-
veer vijftien dagen in Santiago aan te 
komen. De onkosten van de begeleider 
worden vergoed. 

Viek Seynhaeve is bereikbaar: 
e-mail: viek@viek-machines.com
mobiel: 032 477 62 78 83
tel.: + 32 50 72 05 87
web: www.viek-machines.com

luc Goutsmet onderweg 
van juli tot oktober 2020

Luc Goutsmets is eind oktober thuisgekomen 
na een pelgrimstocht die hij op 22 juli in Wiels-
beke aanvatte. Hij stapte langs de Via Scaldea 
en Via Campaniensis naar Vézelay en vervol-
gens naar Le-Puy-en-Velay, Saint-Jean-Pied-
de-Port en de Camino Francés naar Compos-
tela, goed voor ruim 2500 km. 
Zijn ervaringen heeft hij neergeschreven op 
zijn blog op Polarsteps. Aanmelden bij Polar-
steps is noodzakelijk wil je de tocht van Luc vol-
gen en zijn foto’s bekijken. Klik hier Polarsteps.

en ToT SloT

op pelgrimstocht met John eliot Gardiner

De cd Pelgrimage to Santiago van 
het Monteverdi Choir onder de lei-
ding van John Eliot Gardiner kan tij-
dens de donkere avonden de roep 
naar Santiago vertolken en ons laten 
wegdromen. 
In 2004, naar aanleiding van zijn 
40-jarig bestaan, maakte het be-
faamde Monteverdi Choir o.l.v. John 
Eliot Gardiner een concerttournee in 
Zuidwest-Frankrijk en Noord-Spanje.
 
De start werd gegeven op het plateau van Aubrac. In allerlei kerken en ka-
thedralen langs de camino naar Compostela voerde het koor werken uit van 
bekende componisten uit de zogenaamde Gouden Eeuw, met de bedoeling 
om de muziek a capella uit te voeren zoals pelgrims onderweg in die periode 
ze moet gehoord hebben.
De koorleden legden zelf ook stukken van de camino te voet af. Gekoppeld 
aan deze belevenis is dan in Londen een cd gemaakt met bijzondere aan-
dacht voor gepaste akoestiek en technische perfectie bij de uitvoering, zoals 
men trouwens van het koor gewend is.  Misschien brengen de klanken een 
caminogevoel toch wat dichterbij, nu er in coronatijd weinig richting Com-
postela gestapt wordt.

Kennismaken? 
Dat kan via platenzaak waar de cd nog steeds te koop is. Of via de bibliotheek 
waar je die kan huren. Maar je kan ook kennismaken via Spotify. Ben je abon-
nee op Spotify? Dan kan je hier terecht.
Ook op YouTube kan je de muziek beluisteren. En wil je alles over de cd en het 
koor weten, dan kan je de uitgebreide vertaling uit het boekje bij de cd lezen. 
Voor een kennismaking met de muziek en de tekst klik je op volgende link.

Orreaga/Roncesvalles
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https://www.polarsteps.com/lucgoutsmet
https://open.spotify.com/album/0AXAgzQn59E7cylWwHDAsX
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/11/Monteverdi-Choir-Pelgrimage-to-Santiago.pdf.

