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Foto van de maand 
Het Jakobskerkenpad gaat door, niet dit jaar, maar in 2022. 
De data liggen al vast. Aankomst in Brussel op zondag 24 juli 2022, de dag vóór het naamfeest van St.-Jakob.
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 het Jakobskerkenpad gaat zeker door … in 2022

Je
f V

an
 L

in
t

Na consultatie met de etappever-
antwoordelijken heeft coördinator 
Hugo Frederix de bestuursraad ge-
adviseerd om het Jakobskerkenpad 
uit te stellen naar 2022. Met spijt in 
het hart heeft het bestuur besloten 
dit advies te volgen.

Om hun etappe verder voor te be-
reiden is fysiek samenwerken in de 
maanden februari, maart en april 
voor de vrijwilligers onontbeerlijk. In 
die periode gelden vermoedelijk nog 
coronamaatregelen qua samenscho-
ling. Dat zal die voorbereiding ern-
stig bemoeilijken, zo niet onmogelijk 
maken.

Het Jakobskerkenpad brengt de deelnemers onder meer in Kemzeke. Op dag 19 wordt van Antwerpen naar Kemzeke gewandeld. 

Het vaccineren zelf start vanaf maart 
bij 65+ en pas vanaf juni bij 65-. In-
schrijven om deel te nemen is dus 
voor deze laatste groep quasi on-
mogelijk. Dat zou onze leden met 
een actieve loopbaan discrimineren. 
Zelfs na vaccinatie kunnen specialis-
ten geen medische zekerheid geven 
dat gevaccineerde deelnemers het 
virus niet overdragen. Het zou mo-
gelijk zijn om enkel gevaccineerde 
leden te laten deelnemen. Maar ook 
dat zou discriminerend zijn.

Ten slotte is het onduidelijk of we in 
juni en juli nog mondmaskers moe-
ten dragen en afstand houden en 

of het aantal personen dat samen in 
één ruimte mag vertoeven, nog in 
aantal beperkt zal zijn. Onze inschat-
ting is van wel. Dat zou het Jakobs-
kerkenpad ernstig beperken en wei-
nig aantrekkelijk maken.

Maar niet getreurd. Het Jakobsker-
kenpad gaat volgend jaar door van 
vrijdag 17 juni tot zondag 24 juli 
2022. En voor één keer vieren we de 
feestdag van Sint-Jakob een dag eer-
der, in Brussel op zondag 24 juli 2022. 
Zo kunnen al onze leden van de apo-
theose genieten.

Meer details op de webpagina’s van 
het Jakobskerkenpad. Klik hier.

info@dewrikker.be
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/jakobskerkenpad/
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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 aan-
vatten? Dat is en blijft een uiterst 
moeilijke vraag. We moeten leven 
met grote onzekerheden en voor-
zichtigheid is alleszins geboden. 

Voor meer info zijn er tal van sites, 
zij kunnen je op weg zetten of juist 
thuis houden.  

 ’t Genootschap -
  nationaal

Het besneeuwde landschap heeft plaats-
gemaakt voor fris groen, zoals hier op de 

Camino Primitivo.  

https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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.
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.
www.rtve.es
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nieuwS Van heT GenooTSChaP

 De pelgrimsherberg in Los Arcos, bemand door mannen en vrouwen van het Vlaams Compostelagenootschap. Reorganisatie werking hospitaleros

De huidige werkgroep Hospitaleros wordt omgedoopt tot werk-
groep Los Arcos. Al jaren stuurt het Genootschap vrijwilligers naar 
Los Arcos om daar hospitalero te zijn in de albergue Isaac Santi-
ago van de plaatselijke Asociación. Deze samenwerking vraagt 
een goede organisatie, veel opvolging en communicatie vanuit de 
werkgroep. Elk jaar zijn er voldoende vrijwilligers om naar Los Ar-
cos te gaan. Omdat zij ervaren dat gastvrijheid enorm veel deugd 
doet, hebben alle hospitaleros een hechte band onderling en met 
de verantwoordelijken in Los Arcos. De albergue bleef in 2020 ge-
sloten, maar de mensen van de Asociación hebben ons verzekerd 
dat de albergue blijft bestaan; ze wensen de samenwerking met 
het Genootschap verder te zetten en kijken er al naar uit om onze 
hospitaleros te verwelkomen.

De verantwoordelijke van de werkgroep Los Arcos is en blijft 
Marie-Josée Ghijssels.
(losarcos@compostelagenootschap.be). 

We starten daarnaast met een nieuwe werkgroep die de benaming 
werkgroep Hospitaleros  overneemt. We weten dat leden van het 
Genootschap ook in andere albergues in Spanje en Frankrijk hos-
pitalero zijn. We willen met deze nieuwe werkgroep hospitalero-
ervaringen verzamelen en delen. 

Regelmatig krijgen we van albergues de vraag naar hospitaleros. 
De bedoeling van de nieuwe werkgroep is die vragen te coördine-
ren, op te lijsten, te structureren en te communiceren. 

De werkgroep wil in het Genootschap vraag en aanbod samen-
brengen, zonder een of andere albergue te promoten. Ten slotte 
wil de werkgroep een opleiding aanbieden voor kandidaat-hos-
pitaleros. De verantwoordelijke van de werkgroep is Luc De Bolle. 
Zin om mee te werken in deze werkgroep? 
Mail naar hospitaleros@compostelagenootschap.be. 

Uiteraard zal er een wisselwerking zijn tussen beide werkgroepen.
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‘onderdak langs onze Via’s’ gaat van start

Mede door de coronacrisis kende het stappen langs 
onze Via’s vorig jaar een groot succes. Misschien was 
je er zelf bij. Misschien wou je er ook een meerdaagse 
tocht van maken, maar had je niet direct gegevens 
bij de hand om overnachtingen te vinden. 
We gaan er voor zorgen dat dit voor onze leden en 
pelgrims in de toekomst veel gemakkelijker zal gaan.

De activiteiten rond het Onderdak langs onze Via’s 
zijn daarom geïntegreerd in de werkgroep Pelgrim-
spaden en Onderdak. Het eerste belangrijke objec-
tief is om de logiesadressen te actualiseren en uit 
te breiden. De werkgroep heeft ervoor geopteerd 
om de informatie van het logiesaanbod voortaan 
beschikbaar te maken en actueel te houden op 
onze website en niet meer te publiceren in de toe-
komstige papieren gidsen. Je zult op onze website 
de mogelijkheid hebben om het adressenbestand 
te downloaden, om op de landkaarten van de pel-
grimswegen ‘logiesdruppels’ aan te klikken of ze met 
je gps of navigatie-app op de smartphone als way-
points terug te vinden in de gpx-bestanden.

Hoe ruimer het aanbod aan overnachtingsplaatsen, hoe interessanter het voor 
pelgrims zal zijn om tochten over onze Via’s te maken. Alle hulp is welkom. 

Leden die zelf (verder) logies op onze website willen aanbieden aan andere pel-
grims, kunnen via deze link vernemen hoe dat in z’n werk gaat. 

Ken je andere gastgevers in de nabijheid van onze Via’s die geïnteresseerd zijn 
om in het adressenbestand te worden opgenomen, laat ons dit dan weten via 
een e-mail naar gastgevers@compostelagenootschap.be. Hierbij kan het zowel 
gaan om privépersonen, als om commerciële of niet-commerciële instellingen.

 Logies vinden op de Belgische Via’s wordt sterk geïnformatiseerd. 
Op de foto de doortocht van de Via Monastica aan de abdij van Postel. 
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/onderdak-vias/
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nieuwe steekkaart: van doornik naar Parijs

Op onze website is een nieuwe steekkaart beschikbaar van de pel-
grimsweg die Doornik met Parijs verbindt. In Doornik sluit onze Via 
Scaldea aan op deze weg om even verderop weer een noordelijker 
route te kiezen richting Reims. De pelgrimsweg Doornik – Parijs 
brengt je eerst naar de basiliek van Saint-Quentin, waar zowel de 
Via Brabantica als de Via Thiérache toekomen. Vanaf daar heet de 
weg Chemin Estelle. Het hele traject eindigt na 287 km aan de Tour 
Saint-Jacques in Parijs. Voorzie 11 tot 13 stapdagen. Van Parijs kun 
je over de Via Turonensis naar Saint-Jean-Pied-de-Port en verder 
naar Santiago de Compostela.

Zoals steeds vind je ook op deze digitale steekkaart een beschrij-
ving van de weg, praktische informatie, een fotoslider die je een 
impressie van de weg geeft, een aantal nuttige links en ten slotte 
de downloadbare gps-tracks, die je kunt gebruiken op je smart-
phone of gps. Klik hier om de steekkaart te bekijken.

Wil je helemaal van deze pelgrimsweg genieten, schaf dan de gids 
Chemin de Compostelle – Way of St. James. Belgique > Paris – 
Belgium > Paris aan. Meer informatie vind je op de winkelpagina 
van deze gids. Vier St.-Jakobsgenootschappen en het stadsbestuur 
van Sarcelles hebben de handen in mekaar geslagen om dit pro-
ject te realiseren.

De Tour Saint-Jacques aan de Rue de Rivoli in Parijs 
is het eindpunt van de route vanuit Doornik.  

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-vanuit-frankrijk/tournai-paris/
https://compostelagenootschap.be/product/chemin-de-compostelle-way-of-st-jamesbelgique-paris-belgium-paris/
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infopunt in Mechelen (op afspraak)

Het infopunt in Mechelen zal enkel open zijn op 13 en 27 maart 2021 in de 
voormiddag, vanaf 10 uur. Afspraken zijn mogelijk om 10, 11 en 12 uur. Maar 
als de vraag toeneemt zijn aanpassingen steeds mogelijk.  Voor recente in-
formatie over de openingstijden van het infopunt kan je terecht op de web-
site klik hier. 

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. Bij een bezoek dien je uiteraard de corona-
maatregelen te respecteren. Ook kan je nog steeds met al je vragen over pel-
grimeren terecht in het Virtueel Infocafé.
Een afspraak is noodzakelijk. Kom zeker niet naar het infopunt in Mechelen 
zonder vooraf een afspraak te boeken. Dat kan op de website klik hier. 

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:
Zaterdag 13 maart 2021: Jozef Belmans, Lieve Gommers en Richard Anthone 
Zaterdag 27 maart 2021: Chris Briké, Patrick Maene en José Maes. 
De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring. 

Voor info over deze vrijwilligers en hun camino-expertise klik hier. Op deze 
pagina staan onderaan bij elke infopunter - klik even op een naam – gege-
vens over zijn/haar ervaringen. Bovendien is er boven de tabel een zoekfunc-
tie 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.

Ervaren pelgrims helpen zowel stappers als fietsers die op het infopunt beroep doen. 

Je
f V

an
 L

in
t

 K
oe

n 
D

eg
ra

nd
e

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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 Alex Cusse maakt stappers wegwijs tijdens 
het Virtueel Infocafé op woensdagavond. 
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Zijn van dienst:
Woensdag 3 maart 2021:  stappers: Richard Anthone en Luc Holsters  - fietsers: Robert Truyen en José Maes;
Woensdag 10 maart 2021: stappers: Jacques Tack en Chris Briké    -  fietsers: Elwyn Moerenhout en Willy Beyers;
Woensdag 17 maart 2021: stappers: Martine Maes en Alex Cusse   -  fietsers: Dees Van Caeyzeele en Jos Belmans;
Woensdag 24 maart 2021: stappers: Paul Linders en Luk Pauwels   -  fietsers: Luc Demeulenaere en Richard Asselberghs;
Woensdag 31 maart 2021: stappers: Richard Anthone en Luc Holsters  - fietsers: Jos Helsen en José Maes.

Virtueel infocafé
Het Virtueel Infocafé is elke woensdagavond om 20 uur geopend. We ontmoeten elkaar via 
een videogesprek via Google MEET, dus niet meer met ZOOM. Deelnemen kan je met pc, 
smartphone of tablet. Alles verloopt heel gebruiksvriendelijk. 
Klik hier om te vernemen hoe het werkt. 
Bovendien werd het Virtueel Infocafé opgesplitst in twee gescheiden simultane sessies, een 
voor stappers en een voor fietsers.

opgelet: Belangrijke vernieuwingen!!!
Google MeeT vervangt zooM

Simultane sessies voor stappers en fietsers

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
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Bilzen, zaterdag 13 maart 
Stiltewandeling in het Munsterbos

Voel jij ook regelmatig dat de stress de overhand neemt?
Wil je graag meer rust ervaren in je hoofd?
Verlang je ernaar meer in contact te komen met wat er in je lichaam leeft?
Verlang je naar meer ontspanning?
Hou je van de natuur en wil je jezelf wat ‘kwaliteit-tijd’ cadeau doen?

Kom dan mee wandelen in het Munsterbos, in stilte. Door in stilte te wandelen hoor je 
meer, zie je meer, voel je meer, proef je meer, rondom jezelf, maar ook in jezelf. Alleen 
en toch samen met anderen en verbonden met de natuur. De luswandeling (ca. 10 km) 
die we maken, gebeurt in stilte. Even tijd voor jezelf in het bijzijn van anderen. Niet af-
geleid door gesprekken of de drukte en de verhalen in ons hoofd. Gewoon even zijn. 
Even niet denken aan beslommeringen in het leven, aan problemen, het verleden of de 
toekomst. Even tijd voor de stilte. Even tijd om jouw bronnen te laten vollopen, zodat je 
daarna met frisse moed je dagelijkse bezigheden opnieuw kunt oppakken. Onderweg 
pauzeren we af en toe voor een ‘deelmoment’ of voor een korte (aandachts-)oefening 
die je helpt om échte voeling te krijgen met de natuur, zo ook met je innerlijke natuur.

Voorzie stevig schoeisel en kies voor kleding waarmee je (even) op de grond kunt zit-
ten. Zet bij de aanvang van de wandeling je smartphone uit. Voor één keer zijn honden 
niet welkom op de wandeling. Tijdens de wandeling doen we geen horecavoorziening 
aan. Na afloop kunnen we even napraten in brasserie Remise, gelegen bij de start- en 
aankomstplaats. 

De stiltewandeling gaat door op 13 maart, vertrek om 11 uur aan de Remise in het Mun-
sterbos in Bilzen. Einde voorzien rond 15 uur. 
Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be. 

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. 
Enkel leden en hun gezinsleden kunnen deelnemen.
Schrijf je hier online in tot en met woensdag 10 maart. 

In Japan hebben ze de heilzame werking van de natuur al lang geleden ontdekt. ‘Shinrin Yoku’ 
ofwel ‘bosbaden’ helpt hen hun dagelijkse beslommeringen rustig te laten wegebben.

Je kunt ook even stilstaan en je aandacht richten op één object.
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 ’t Genootschap - afdelingen

Deze activiteit zal enkel plaatsvinden als wandelingen in groepjes van 
10 personen op 13 maart toegelaten zijn. De organisator van deze acti-
viteit houdt de ingeschreven deelnemers op de hoogte via mail.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/stiltewandeling-in-het-munsterbos/
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Of we in 2021 nog op pelgrimstocht kunnen 
is een vraag die vele (aspirant-)pelgrims in-
tens bezighoudt, maar waarop er op dit mo-
ment geen sluitend antwoord mogelijk is. Al-
les zal afhangen van de ontwikkeling van de 
coronapandemie de komende maanden hier 
in België én in de landen waar de pelgrimage 
beoogd wordt.

Het ongeduld, het verlangen, de drang om 
op tocht te gaan, wordt blijkbaar alsmaar 
groter. Op de fora en de Facebookpagina’s 
over pelgrimeren wordt er volop gespecu-
leerd! Ook onze afdeling krijgt deze vragen 
van (toekomstige) pelgrims. Maar daarnaast 
krijgen we ook  geregeld vragen met betrek-
king tot het pelgrimeren an sich. Op zich niet 
verwonderlijk nu de nationale infodagen in 
de afgelopen maanden en ook in de nabije 
toekomst noodgedwongen moe(s)ten afge-
last worden.

Toch willen we als afdeling Limburg deze 
pelgrims niet in de kou laten staan en organi-
seren we voor hen een infoavond online. Die 
vervangt weliswaar niet ‘the real thing’, maar 
voorziet mogelijk in een behoefte voor wie 
zich momenteel voorbereidt op een stap- of 
fietstocht mocht pelgrimeren toch nog mo-
gelijk blijken dit (na)jaar.

Tijdens deze infoavonden gaan we niet (mee)
speculeren over de vraag of pelgrimeren dit 
jaar nog mogelijk zal zijn, maar bieden een 
programma aan waarin o.a. aspecten aan de 
orde komen zoals:
- de ondersteuning die het Compostela-

genootschap kan bieden aan kandidaat-
pelgrims;

- de pelgrimstocht opgevat als resp. een 
spirituele, culturele of sportieve onderne-
ming;

- een persoonlijke visie op pelgrimeren 
vanuit het standpunt van een pelgrim 
met ervaring met het pelgrimeren;

- concrete informatie over de voorberei-
ding van een stap- of fietstocht (mentale 
en fysieke voorbereiding, uitrusting etc.)

- concrete informatie over een aantal pel-
grimsroutes.

Deze online activiteit wordt uitgespreid over 
2 avonden:

dinsdag 20 april 2021 van 19.30 – 21.00 u.:
plenaire sessie voor alle deelnemers waarin 
bovenstaande aspecten aan de orde komen.
 

lees verder pagina 11

Genk, dinsdag 20 april (onder voorbehoud)

infoavonden kandidaat-pelgrims online
nog op pelgrimstocht in 2021?

 Is het de sportieve prestatie waarnaar we op zoek gaan? 
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dinsdag 27 april 2021 van 19.30 – 21.00 u.:
Twee parallelsessies, waarbij een groep ge-
vormd wordt door de fietsers, de andere 
groep door de stappers. In deze sessies wordt 
er specifiek ingegaan op het pelgrimeren als 
fietser, resp. als stapper. Daarnaast is er ruim 
de gelegenheid voor het stellen van concrete 
vragen. 
De deelname aan deze activiteit staat open 
voor iedereen en is gratis. Geef wel aan of je 
deelneemt als ‘stapper’ of als ‘fietser’.

Plan B
In het geval dat tijdig zou blijken dat fysieke 
bijeenkomsten weer mogelijk en ook formeel 
toelaatbaar zijn, organiseren we deze activi-
teit live op 20 april 2021 van 19.00 – 22.00 u. 
in het stadhuis van Genk, Stadsplein 1.

Iedereen die ingeschreven heeft voor de on-
line activiteit, krijgt van ons via een mail het 
verzoek om, indien gewenst, deelname aan de 
fysieke bijeenkomst te bevestigen. 

Wanneer de voorschriften van de overheid 
ons een beperking opleggen in het aantal 
deelnemers, wordt de volgorde van inschrij-
ving van de online activiteit als selectiecrite-
rium gebruikt.

Inschrijven kan via deze link. 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infoavonden-kandidaat-pelgrims-online/
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  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSweGen

de virtuele herberg 
De virtuele herberg is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse Compostelagenootschap. 
Daar kan je heel wat korte en heel korte, recente pelgrimservaringen lezen. Ook over corona kan je een en ander opsteken. Doen. 
Klik hier.
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https://www.facebook.com/groups/genootschap
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logies langs de Spaanse pelgrimswegen

www.gronze.com
www.ephatta.com
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.camino.xacobeo.es
www.verscompostelle.be
www.caminosantiago.org
www.voiedevezelay.eu  
www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
www.todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
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nieuw VeRSChenen
de Gids voor de Pelgrim
Binnenkort in nieuwe vertaling

‘De Gids voor de Pelgrim’ is een 12de-eeuws document dat verhaalt over 
het pelgrimeren naar het graf van de Heilige Jakobus in Santiago de Com-
postela.
Het is een levendige tekst, opgenomen in de Codex Calixtinus, met fas-
cinerende details, geestig, met toespelingen en parodieën, en met groot 
ontzag voor heiligen en hun relieken. Een propagandaboek voor het pel-
grimeren naar Jakobus’ graf in het verre Galicië, in het noordwesten van 
Spanje. In een elftal hoofdstukken lees je over de wegen vanuit Frankrijk 
naar Santiago, over dagtochten in Spanje, over dorpen en steden langs 
de routes, over opvangcentra, rivieren en regio’s, hun bewoners en hun 
eigenaardigheden. En natuurlijk over de stad Santiago met zijn kathedraal 
en hoe de pelgrims daar ontvangen moeten worden.

De tekst van de Gids, in een vertaling van Jan van Herwaarden, wordt voor-
zien van een inleiding en een aantal toelichtende beschouwingen. Onder 
meer over het pelgrimeren in de 12de eeuw, de wegen naar Santiago, de 
heiligen en hun relieken langs de route, de Codex Calixtinus en de (kerk)
politieke context in het Spanje van die tijd.

Het aantrekkelijk en ruim vormgegeven boek met mooie foto’s en kaarten 
is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob.
Geïnteresseerd? Klik hier.

Wanneer je je aanmeldt – vrijblijvend – word je op de hoogte gehouden 
en krijg je als eerste de mogelijkheid tot voorinschrijving tegen een aan-
trekkelijke prijs van om en bij de 20 euro.

Beoogde verschijningsdatum: op Jakobus’ naamdag 25 juli 2021.

Een duik in de 12de eeuw met de Codex Calixtinus

https://www.santiago.nl/de-gids-voor-de-pelgrim/
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Via Turonensis: Parijs-Tours-Saint-Jean-Pied-de-Port

Les Editions du Vieux Crayon pakt uit met de editie 2020-2021 van 
de gidsen Miam Miam Dodo over de Via Turonensis, de weg die van 
Parijs over Tours naar Saint-Jean-de-Port leidt. Vanuit Parijs is het 
mogelijk via twee wegen Tours te bereiken: een route loopt over 
Chartres, een andere over Orléans.  
De uitgever wijst erop dat deze pelgrimsweg de oudste door Frank-
rijk is en bovendien het meest gelopen werd. Het is een weg die 
uitblinkt in de aanwezigheid van monumenten. Er gaat geen dag 
voorbij zonder de confrontatie met romaanse kunstwerken. 
Op fysiek vlak gaat het om de gemakkelijkste weg van de vier Sint-
Jakobswegen die Frankrijk doorkruisen. Een reliëf zonder bokken-
sprongen maakt het traject ook heel aantrekkelijk voor fietsers. Zij 
kunnen bovendien gebruik maken van de ‘voie verte’ langs de boor-
den van de Loire tussen Orléans en Tours. 

En voor pelgrims die elk jaar een stukje van de tocht maken, is de 
route eveneens interessant want nooit is de TGV Parijs-Bordeaux ver 
uit de buurt. 
Een keerzijde van de medaille ligt bij de overnachtingsmogelijkhe-
den. Ondanks alle inspanningen van de plaatselijke Sint-Jakobsge-
nootschappen blijft dit een heikel punt. Zeker wanneer men een 
vergelijking met de weg vanuit Le Puy maakt. Buiten de schaarse 
pelgrimsherbergen moet je regelmatig beroep doen op chambres 
d’hôtes, hotels en campings. 
De gids heeft kaarten op maat van de pelgrim, aanduidingen van 
de niveauverschillen in kleuren, historische, religieuze en praktische 
informatie …
Uiteraard laat de gids je ook weten waar je kan eten en slapen en 
hoeveel je dat zal kosten.
De gids kost 21 euro. Voor meer informatie is er deze link. 

Conrad Stein Verlag: actualiseringen

Bij De Duitse uitgeverij Conrad Stein Verlag verschijnen deze maand nieuwe 
versies van twee Jakobswegen, de Mosel-Camino in Rheinland-Pfalz en de 
Münchner Jakobsweg.
De Mosel-Camino start in Koblenz-Stolzenfels en eindigt 180 km verder in Trier. 
Onderweg kom je oude hunebedden tegen, imposante burchten, bekende 
kloosters en bezienswaardige plaatsen als Trarbach en Beilstein. De gids biedt 
een gedetailleerde wegbeschrijving langs de Moezel in acht etappes. Je vindt 
alle informatie over de route en overnachtingsplaatsen in de gids.
De Münchner Jakobsweg werd in gebruik genomen in 2003  en voert vanuit 
de Beierse hoofdstad over Kempten en Lindau naar de Bodensee. Onderweg 
kan je verschillende bedevaartsoorden bezoeken, terwijl je ook interessante 
kloosters, zoals Schäftlarn, tegenkomt. De weg is 280 km lang en telt 15 etap-
pes. Ook aan fietsers werd gedacht. 
De uitgever biedt met deze gidsen een alternatief aan Duitse pelgrims die lie-
ver in eigen land op stap gaan dan Spanje op te zoeken. 

https://www.levieuxcrayon.com/products/miam-miam-dodo-voie-tours-depart-paris-via-tours-st-jean-pied-de-port
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CoVid-19 houdt pelgrims thuis

Vanaf de maand maart 2020 drukte de 
coronapandemie de activiteiten op de 
camino’s om ze tot ongeveer zero te 
herleiden in de periodes van strikte lock-
down. Tijdens januari en februari zag het 
er nochtans veelbelovend uit. Er werden 
toen 5075 compostelas uitgereikt tegen 
3770 een jaar eerder. Daarmee wordt een 
trend bevestigd die al een dertigtal jaar 
gaande is. Wanneer men de cijfers over 
heel het jaar ziet, wordt de impact van 
COVID-19 duidelijk. Tegenover de 53.905 
pelgrims die een compostela in 2020 op-
haalden, stonden er 347.585 in 2019.

Sedert 2018 overtreft het aantal vrou-
welijke pelgrims de mannen. Ook daar 
bracht COVID-19 verandering in. Vorig 
jaar kwamen 23.830 vrouwelijke pel-
grims aan, tegen 30.075 mannen. Daar-
mee waren 55,8 procent van de pelgrims 
mannen en 44,2 procent vrouwen. 

Pierre Swalus, pelgrim in hart en nieren, 
zette zich hierover aan het denken. Uit de 
maandelijkse grafieken blijkt dat reeds in 
januari en februari minder vrouwen op 
stap waren. Maar dat houdt geen ver-
band met corona. In de wintermaanden 
wagen zich altijd minder vrouwen op de 

weg dan mannen. Zij halen dat cijfer op 
wanneer het weer verbetert. Om in 2019 
bijvoorbeeld te eindigen op 177.803 voor 
de vrouwen en 169.782 voor de mannen.
Swalus veronderstelt dat vrouwen mo-
gelijk voorzichtiger zijn dan mannen en 
meer rekening gehouden hebben met 
de aanbevelingen van de gezondheids-
instanties. Ook de verschillende Sint-Ja-
kobsgenootschappen hebben hun leden 
in het algemeen afgeraden om op stap te 
gaan. Swalus gaat nog een stapje verder 
wanneer hij stelt dat vrouwen zich mis-
schien wat verantwoordelijker opstellen 
dan mannen. Al beseft hij dat deze uitla-
ting hem zuur kan opbreken. 

Het is alleszins een feit dat veel pelgrims 
de rugzak aan de haak lieten hangen en 
zich niet op weg hebben gewaagd. Wel-
licht wachten ze met ongeduld op het 
moment dat de sanitaire voorwaarden 
weer normaal zijn. Uitgaande van de cij-
fers van vorige jaren, kan men het aantal 
wachtenden op zowat 300.000 ramen 
waarbij geen rekening wordt gehouden 
met de effecten van het Heilig Jaar. Dat 
brengt steeds een supplement aan pel-
grims op de been. Gelukkig is het Heilig 
Jaar met een jaar verlengd om de piek 
toch enigszins af te vlakken. 

Veel pelgrimswegen bleven vorig jaar leeg als gevolg van COVID-19. 
Binnenkort zijn er 299.000 wachtenden voor jou.
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amandelbomen  in bloei

De amandelboombloesems zijn op tal van plaatsen in Spanje te zien. Amandelbomen (almendros) zijn zowat 
overal in Spanje te vinden. Volgens cijfers van eind 2017 staan er op 660.000 hectare (zo groot als de autonome 
regio La Rioja) amandelbomen in het land. Dat is ook niet zo verwonderlijk aangezien Spanje de derde grootste 
amandelproducent ter wereld is, na de Verenigde Staten en Australië. Alvorens een amandelboom tot bloei komt, 
heeft die tussen de 500 en 700 uren een temperatuur nodig van rond de 7 graden. Ondanks de stormen van 
januari zijn die voorwaarden intussen op veel plaatsen vervuld. De witte en roze vacht die ze over de heuvels en 
dalen leggen, is een streling voor het oog. 
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Pelgrimsherberg Gramat zoekt hospitaleros
De pelgrimsherberg van Gramat, op 14 
km van Rocamadour, is op zoek naar hos-
pitaleros voor een of twee weken. 
De herberg, L’Hospitalité d’Alzou, ligt 
langs de route vanuit Le Puy-en-Velay.  In 
Figeac kan je verder naar Cahors, Moissac 
en Codom, maar je kan ook een ommetje 
maken via Rocamadour. Op deze weg, de 
GR6, vind je de herberg. Hij is geopend 
van 1 april tot 31 oktober en biedt onder-
dak aan pelgrims in een halfpensionformule. Op 
de eerste verdieping van het gebouw bevinden 
zich 14 slaapplaatsen over drie slaapzalen ver-
deeld. De hospitaleros nemen het avondmaal om 
19 uur met hun gasten en het ontbijt is om 7 uur. 
Winkels liggen niet ver uit de buurt, toch is het 
aangewezen met de wagen te komen. 
Interesse? Meer info vind je hier. 

 De pelgrimsherberg van Gramat 
ligt in de buurt van Cahors, Moissac 
en Bergerac. Niet oninteressant voor 
liefhebbers van een ‘dégustation’.  

digitaal stempelboek van start
De kathedraal van Santiago en het Onthaalbureau voor Pel-
grims hebben een digitale versie van het vertrouwde stem-
pelboekje, de credencial, gelanceerd. Registreren kan via de 
kathedraal of het onthaalbureau (klik hier). 
Op diverse ontvangstpunten langs de camino (parochies, 
albergues, genootschappen …) kunnen stempels toege-
voegd worden via een QR-code. Het is niet de bedoeling 
dat dit stempelboekje het traditionele, papieren docu-

ment vervangt. Maar het gebruik van de digitale versie 
laat wel toe de interpersoonlijke contacten te be-

perken en dat is belangrijk in coronatijden. 
De applicatie is beschikbaar op Android en iOS. 

wandelen in eigen land
De reisboekhandel Alta Via geeft in samenwerking met Grote 
Routepaden een nieuwe reeks van zes wandelkaarten van 
België uit. Op deze kaarten staan alle langeafstandswandel-
routes van België ingetekend: GR, Streek-Gr, Santiagoroutes, 
GT-Ardennes ... Wat de routes naar Santiago betreft, werden 
de Via Scaldea, de Via Brabantica, de Via Belgica en de Via Mo-
nastica in de kaarten opgenomen. 

Er zijn kaarten voor de regio West-Vlaanderen, Pas de Calais; 
Oost-Vlaanderen, Henegouwen; Antwerpen, Brussel, Vlaams- 
en Waals-Brabant; Limburg, Hoge Venen, Ardennen; Namen, 
Maas, Franse Ardennen en Luxemburg, Gaume, Ardennen. 

In combinatie met de treinstations en afstanden in kilome-
ter kan je oneindig veel combinaties maken door Vlaande-
ren en de Ardennen. Ook jeugdherbergen, paalkamperen 
enzovoort kregen een aanduiding.  
De kaarten kosten 13,95 euro. Bestellen kan hier. 
De boekhandel Alta Via  bevindt zich aan de Nassaustraat 29 
in 2000 Antwerpen. 

https://giteparoissialdegramat.jimdofree.com/hospitalier-%C3%A0-b%C3%A9thanie-en-2019/
https://generadorsellos.servicios-scq.info/default.aspx
https://www.altaviatravelbooks.be/zoeken/?q=alta+via+wandelkaart
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Jacob@ccess betrekt mensen met beperking bij camino

Het project Jacob@ccess verbindt vier locaties op de camino zo-
dat het culturele en historische patrimonium van het grensgebied 
tussen Frankrijk en Spanje toegankelijk wordt voor personen met 
een fysieke of mentale beperking. Daarbij gaat speciale aandacht 
naar pelgrims. 

Het project Jacob@ccess klom op tot de tweede plaats in de wed-
strijd RegioStars 2019 in Brussel in de categorie ‘Strijd tegen onge-
lijkheid en armoede’. De prijs wordt uitgereikt aan Europese pro-
jecten die grensoverschrijdende samenwerking beogen. In totaal 
werden 199 projecten uit heel Europa ingediend. 

In het kader van dit project worden drie informatiecentra gereali-
seerd in Ostabat, Pamplona en Jaca en komt er een pelgrimsher-
berg die speciaal is uitgerust voor personen met een beperking in 
Martillué. Dit dorp ligt op 11 km van Jaca. De herberg biedt plaats 
aan 12 personen met een beperking. 

Ostabat is een belangrijke plaats op de routes naar Santiago. Drie 
grote Jakobswegen, vanuit Tours, Vézelay en Le Puy-en-Velay, ko-
men er samen. Vandaar gaat het via een gezamenlijke weg naar 
de Pyreneeën. Het project kreeg de naam Ostavals mee, Ostabat 
in de voormalige taal van Navarra-Aragona. In het centrum ligt 
de nadruk op de agrarische en landschappelijke troeven van de 
streek. In een restaurant zal je genieten van al het lekkers van de 
bodem. Naast het centrum is de bouw van een overnachtings-
plaats gepland. Hier zullen twintig mensen terecht kunnen. Maar 
je haasten is niet nodig. De opening van het informatiecentrum is 
voorzien voor 2023. 

In Pamplona komt de nadruk meer op de historische en culturele 
aspecten van de regio en van de camino te liggen. 
Benieuwd naar meer informatie? Klik dan hier. 

Een stedelijk informatiecentrum 
in Pamplona en een landelijk 
centrum in Ostabat zijn perfect 
toegankelijk voor mensen met 
een beperking.
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https://jacobaccess.eu/fr/espaces/
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intekenen op iconografie van de jacobalia
Cécile Hoskens, Martin Kellens (†) en Philippe Poppe hebben een lijvig 
geïllustreerde encyclopedie van jacobalia van België samengesteld. De 
Iconografie van de jacobalia van België inventariseert meer dan 1500 
voorwerpen van Sint-Jakob de Meerdere zoals standbeelden, glasra-
men, schilderijen, liturgische gewaden en voorwerpen, evenals de ker-
ken met als patroonheilige Sint-Jakob. Er kan nog ingetekend worden 
tegen een voorintekenprijs van 50 euro. Dat bedrag dient gestort op 
rekeningnummer BE72 0637 0075 5216 van Philippe Poppe, met als 
vermelding: ‘Iconografie van de jacobalia van België’. Bezorg je naam, 
voornaam en adres , telefoonnummer en/of e-mailadres en het aantal 
gewenste exemplaren aan Cécile Hoskens, Stanislas Leclefstraat 8 in 
2600 Berchem, cecile@jacobalia.be. Of bestel via de website klik hier. 

werkzaamheden aan Cruz de Ferro 
Aan het Cruz de Ferro in Santa Colomba de Somoza (León), een tot de verbeelding sprekende 
plek op de Camino Francés, mag je werkzaamheden verwachten. Het opmerkelijke kruis bevindt 
zich aan de toegang tot de Montes de León tussen Maragatería en El Bierzo. Het is de bedoeling 
de omgeving van het kruis te verbeteren waarbij rekening wordt gehouden met het belang van 
deze plaats op de camino naar Santiago. De Spaanse federatie van de Vrienden van de Camino de 
Santiago wordt dan ook bij het opzet betrokken. De gemeentelijke diensten van Santa Colomba 
de Somoza ondervonden nogal wat problemen op deze locatie en willen met alle betrokkenen 
samenwerken om tot een goede oplossing te komen.  

Pelgrims die ooit de Camino Francés liepen, herinneren zich zeker het Cruz de Ferro. Op een reus-
achtige berg stenen staat een houten paal van zo’n 5 meter met een ijzeren kruis. Op deze plek 
leggen pelgrims stenen die ze al lang in hun rugzak meezeulen, neer. Zij staan symbool voor de 
lasten die ze dragen en waarvan ze zich hier kunnen bevrijden door hun pelgrimstocht. Je kan 
best niet te veel vrienden en familie van deze traditie op de hoogte brengen, wil je geen overbe-
laste rugzak meetorsen.  Hopelijk blijft het Cruz de Ferro bereikbaar tijdens de werkzaamheden en 
vormen zich geen files. 
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https://jacobalia.be/
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‘la Vuelta’ ontmoet ‘Camino de Santiago’.

‘La Vuelta oftewel de Ronde van Spanje voor profwielrenners maakt in 
dit Heilig Jaar 2021 uitgebreid kennis met de Camino de Santiago. De 
titels in de Spaanse kranten liegen er niet om: ‘El nuevo Camino de los 
ciclistas’ (De nieuwe camino voor de fietsers), ‘Vuelta de las catedrales’ 
(Ronde van de kathedralen). Die laatste titel verwijst naar de start- en de 
aankomstplaats van deze 76ste Ronde van Spanje. En inderdaad, nog 
nooit eerder vertoond, maar op 14 augustus vertrekt de ronde in Burgos 
... vanuit de kathedraal! Ja, je leest het goed. De kathedraal van Burgos, 
die dit jaar haar 800ste verjaardag viert, is de vertrekplaats voor de deel-
nemers. Een voor een, want de eerste etappe ín en rondom Burgos is 
een individuele tijdrit van 8 km.

Daar waar pelgrims op de Camino Francés vanuit Burgos nog zo‘n 485 km 
voor de boeg hebben, moeten de wielrenners nog zo’n slordige 3336 km 
overbruggen vooraleer zij vanuit de stad van El Cid  op 5 september aan-
komen in Santiago de Compostela, jawel, op de Plaza del Obradoiro, het 
plein vóór de kathedraal van Santiago. Niet helemaal zonder symboliek:
de laatste etappe vertrekt vanuit Padrón, de plaats waar volgens de le-
gende op de rivier de Ulla de boot zonder roer, maar met het lichaam 
van de H. Jakobus, na zeven dagen op een steen vastliep. Een voor een 
verwelkomt de Galicische hoofdstad de nog overblijvende renners. 
De etappe vanuit Padrón is de tweede individuele tijdrit en zal mogelijk 
nog beslissen wie zich eindwinnaar mag noemen van deze sterk aan de 
camino gelieerde Vuelta. 

De kans dat pelgrims die onderweg zijn, ergens op hun route de wieler-
karavaan ontmoeten is groot. Behalve in de hiervoor genoemde plaatsen 
Burgos, Padrón en Santiago de Compostela fungeren nog zes andere me-
morabele plaatsen op de camino, hetzij als vertrek-, hetzij als aankomst-
plaats van een etappe in de Vuelta 2021. In willekeurige volgorde: Salas 
(Camino Primitivo), Cordoba en Jaén (Camino Mozárabe), Unquera en La-
redo (Camino del Norte) en ten slotte Albacete (Camino Levante/Sureste).
En nu maar hopen dat het coronavirus het moet afleggen tegen het ca-
minovirus.
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De kathedraal van Burgos is dit jaar de startplaats van de Vuelta. Einddoel: de Plaza de Obradoiro in Santiago. 
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Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

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

Villers-la-Ville, tot 21 maart 2021 (verlengd)

In de abdij van Villers-la-Ville heeft men twintig sculpturen van Jean-Michel Folon samenge-
bracht. Hier vindt de confrontatie plaats tussen de beelden en de schoonheid van de histori-
sche 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 primitieve 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

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, gemengd met humor, fan-
tasie 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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In onze wereld waar de wetenschap het heeft overgenomen van de 
religie, is heiligen aanroepen om tegenslag te overwinnen iets uit een 
ver verleden. Voor de middeleeuwer die de verklaring voor het onver-
klaarbare bij God legde, was een heilige een tussenpersoon. Hij of zij 
was zelf een mens geweest die hinderpalen moest overwinnen. Op 
die manier kon dat leven wel eens overeenkomsten vertonen met het 
eigen leven. Een leger van heiligen stond dus klaar om ons mensen te 
beschermen tegen allerlei kwalen en tegenslagen. Parcum in Leuven 
geeft je een overzicht van geneesheiligen en de soms grappige ritue-
len en gebruiken. Een aanrader.

Verbind wat bij elkaar hoort

Heilige Ziekte Symbool

1. H. Cornelius A. tandpijn a. hond

2. H. Apollonia B. echtelijke ruzies b. zwaard

3. H. Dymfna C. pest c. hoorn

4. H. Rochus D. hopeloze gevallen d. strop

5. H. Rita E. stuipen e. roos en voorhoofdwonde

6. H. Godelieve F. geestesziekte f. tang

1.E.c. / 2.A.f. / 3.F.b. / 4.C.a. / 5.D.e. / 6.B.d.Antwoord op de vraag waarmee we dit artikel begonnen: 

leuven, tot 28 maart 2021 (verlengd)
op hoop van zegen in Parcum

In de permanente opstelling 'This is not a collection' sta je oog in 
oog met topstukken en bijzondere objecten uit de eigen collec-
tie van Parcum. Van geestelijke medicijnen tot wassen oortjes en 
religieuze kitsch. In een frisse opstelling krijg je een beeld van de 
enorme rijkdom aan religieus erfgoed in Vlaanderen.

Op zeer verschillende manieren hebben mensen uiting gegeven 
aan hun geloof. Het ongrijpbare grijpbaar proberen maken. Met 
heel uiteenlopende objecten tot gevolg. De opstelling bundelt ze 
en vertelt zo een verhaal over de zoektocht naar zingeving, over 
alle tijden en culturen heen.
De opstelling bekijkt religieus erfgoed door een hedendaagse 
bril. En gaat dieper in op de betekenis en context ervan. Laat je 
verrassen door de veelzijdigheid, herkenbaarheid en actualiteit 
van religieus erfgoed.

Niet vergeten! Plan je bezoek. Dat kan via deze link.

Voor elke kwaal is er wel een heilige
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https://www.parcum.be/museum/op-hoop-van-zegen
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antwerpen, tot 4 april 2021
dog Years in de zwarte Panter

De Heilige Christoffel met een hondenkop! 
Voor ons misschien beledigend maar in de 
orthodoxe kerk een traditionele voorstel-
ling. Omdat er over Christoffel niet veel be-
kend is, zijn er heel wat legenden rond zijn 
figuur ontstaan. Een ervan is, dat hij afkom-
stig zou zijn uit het land der Cynocefalen 
(Grieks voor hondskoppigen). 

Voor Tom Liekens een aanleiding om op 
vraag van het programma ‘Iedereen be-
roemd’ bij de rubriek “Het Lam Gods” een 
keuze te maken voor het paneel van de 
pelgrims die worden aangevoerd door de 
reus Christoffel, de patroonheilige van de 
reizigers. 

Liekens heeft daarvoor een heel eigen 
beeldtaal en techniek ontwikkeld. Hij ge-
bruikt zwart-wit afdrukken van houtsneden 
die hij in collages bij elkaar brengt. Het ge-
heel straalt op die manier vooral grimmig-
heid uit. Christoffel krijgt de kop van een 
Duitse herder en zwarte laarzen. Zijn bege-
leider is een gewone Duitse herder die de 
bezoeker aankijkt.

Deze VRT-opdracht en de actuele gebeur-
tenissen inspireerden hem echter tot de 

De Antwerpse pelgrimsherberg sluit aan op Galerij De Zwarte Panter. 
De pelgrim die Tom Liekens uitbeeldt, krijg je er liefst niet op bezoek. 
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uitwerking van dit thema in heel wat ander 
nieuw werk onder de titel ‘Dog Years’.  De 
coronatoestanden, de rellen rond de Black 
Lifes Matter-beweging, de dreiging en de 
angst krijgen een neerslag in muilkorven 
en gevechtsuitrustingen. Mensen lijken 
wreder dan dieren. Imkers in hun typische 
pakken verwijzen naar de massale bijen-
sterfte. Het geheel krijgt een agressief (Vio-
lent Times) maar ook een surreëel en apo-
calyptisch karakter. De voorgestelde natuur 
lijkt een decor. De verzameling toont ons de 
relatie tussen mens en dier of concreter het 
dierlijke in de mens en het menselijke in het 
dier. Wat bezielt een mens om zijn macht 
over de dieren te demonstreren?
Liekens’ werken zetten aan tot bezinning 
over hoe de mens met de natuur omgaat. 

Dieren staan ook centraal in het tweede 
deel van de tentoonstelling. Wonderka-
mers, vissers en circussen. Leeuwen, olifan-
ten, tijgers worden geëtaleerd, maar met 
een dierentemmer die het onderspit delft.

Wat deze tentoonstelling bovenal illus-
treert is in welke verwarrende tijden we 
vandaag leven. 
Info DE Zwarte Panter? Klik hier. 

http://www.dezwartepanter.com/
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SPiRiTualiTeiT

Pelgrimeren in coronatijden

Nog nooit zijn we zó massaal én gelijktijdig onderweg op pel-
grimstocht geweest.  

Ook al komen we nog nauwelijks uit ons kot en lijkt Compostela 
een verre droom of herinnering, intussen ervaren de meesten 
onder ons deze pandemie wel als een van de langste en lastig-
ste camino’s ooit. Een weg niet door vreemde oorden, maar door 
vreemde tijden. Want pelgrimeren is niet op de eerste plaats een 
voet- of fietstocht, wel een groeiproces waarin we via bevreem-
ding en ontmoeting met het/de onverwachte rijker terug bij ons-
zelf kunnen thuiskomen. Levenskunst voor een zinvolle weg, van 
de wieg tot aan het graf.

Graag reikt de werkgroep Spiritualiteit je daarvoor op regelmatige 
basis inspiratietips aan. Zin om mee te werken? Of heb je sugges-
ties? Mail naar spiritualiteit@compostelagenootschap.be

Dit werk van de Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon, te bezichtigen in 
Villers-la-Ville, kan symbool staan voor onze innerlijke pelgrimstocht. 
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Toen zei Hij tegen hen: 'Hebt u dan 
zo weinig verstand en bent u zo 
traag van begrip dat u niet gelooft 
in alles wat de profeten gezegd 
hebben? Moest de Messias al dat 
lijden niet ondergaan om zijn glorie 
binnen te gaan?" Daarna verklaar-
de Hij hun wat er in al de schriften 
over Hem geschreven staat, en Hij 
begon bij Mozes en de profeten. Ze 
naderden het dorp waarheen ze op 
weg waren. Jezus deed alsof Hij ver-
der wilde reizen.  Maar zij drongen 
er sterk bij Hem op aan om dat niet 
te doen en zeiden: "Blijf bij ons, want 
het is al bijna avond en de dag loopt 
ten einde.". Hij ging met hen mee het 
dorp in en bleef bij hen. Toen Hij met 
hen aan tafel aanlag, nam Hij het 
brood, sprak een zegengebed uit, 
brak het en gaf het hun. Nu werden 
hun ogen geopend en herkenden 
ze Hem. Maar Hij werd onttrokken 
aan hun blik. Daarop zeiden ze tot 
elkaar: 'Brandde ons hart niet toen 
Hij onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons ontblootte?'. Ze 
stonden op en gingen meteen te-
rug naar Jeruzalem, waar ze de elf 
en de anderen aantroffen (Lc 24, 
32-33).

De camino betekende voor de benedictijnermonnik, Thomas Quartier, 
de aanzet tot zijn levenspelgrimage als monnik.

Twee jaar voordat ik met mijn huidige abdij in contact kwam, wan-
delde ik in 2007 met een goede vriend als pelgrim het laatste stuk 
van de camino naar Santiago de Compostela. Het was het begin van 
mijn levenspelgrimage als monnik, maar dat wist ik toen nog niet. Ik 
was daarvoor absoluut geen wandelaar. En een sportieve motivatie 
was mij volkomen vreemd. De camino heeft me in dat opzicht meer-
dere keren gefrustreerd en beproefd. Maar je loopt de weg op een 
gegeven moment vanzelf: er is steeds gewoon de volgende etappe. 
Ook al kom je in een situatie van neerslachtigheid, al voel je schijn-
baar de grootste nood, je redding is nabij, je gaat gewoon door. Niet 
zozeer met het grote doel - de pelgrimsplaats - voor ogen, maar stap 
voor stap. De zin van het lopen is het lopen zelf - net als het leven 
waarvan de enige zin het leven zelf is, het grootste wonder dat er is. 
Redding uit een impasse ontvang je door de volgende schijnbaar 
doelloze stap te zetten. Hoe is dat mogelijk in een tijd waar we alles 
met een concreet doel lijken te doen? Pelgrim worden is een kleine 
dood. Je laat, of je wil of niet, onderweg heel veel achter. Maar je 
wordt gered en je vindt jezelf! Wanneer alles op losse schroeven 
staat en je het niet meer weet, dan is er gewoon de weg. Sommigen 
zeggen dat je gevonden wordt, door de weg, door God, je Redder. 
Was Hij ruim tien jaar geleden met mij op weg door Spanje? Wellicht, 
want ik heb sinds mijn pelgrimage het verhaal van de leerlingen op 
weg naar Emmaüs opnieuw ontdekt: verrijzenis gebeurt steeds op-
nieuw. Op iedere meter van onze weg verrijst Hij met ons, als we er 
maar voor openstaan. Onderweg ontmoet je Christus in ontelbaar 
veel gestaltes en personen. Het komt er niet op aan dat je van alles 
weet en kunt, maar dat je open bent voor de onbekende derde op 
je levensweg, ondanks alle mislukkingen en het oud zeer dat je in 
je rugzak meedraagt. Sta je daarbij stil, dat is dan een moment van 
gebed: verbondenheid met hem die voor ons de Schriften opent en 
het brood breekt - zijn naam is “God redt” (“Jezus”).

Uit: Thomas Quartier, Open einde van je verlangen. Bidden met 
een hedendaagse monnik (Adveniat 2020), p. 51-53.

op weg met de Redder
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zoeKeRTJeS

Graag zouden we met twee fietsers 
(62 en 63 jaar oud) de  Westelijke St.-
Jacobsroute  rijden in september 2021. 
Vertrek in Hechtel (Limburg). We den-
ken ongeveer een maand onderweg te 
zijn. We zijn op zoek naar iemand die 
onze mobilhome gaat besturen. Aange-
zien het om een camper van meer dan 
3,5 ton gaat, is een rijbewijs C1 vereist. 
Stuur gerust een e-mail naar:
ernstcuppens@me.com of klik hier. 

Lieven Heyse wil dit jaar de Camino Por-
tugués vanuit Porto lopen. Eerder heeft hij 
al de route door het binnenland gevolgd 
en daarom gaat hij nu de kustweg op. Bij 
zijn vorige tocht liet hij zich leiden door het 
boek van John Brierley over deze route. 
Aangenaam verrast door de landschap-
pen en de route wil hij in april opnieuw 
op stap gaan. Hij mikt daarbij op een tocht 
van 21 april tot 5 mei 2021. Ben je geïnte-
resseerd om met Lieven op stap te gaan, 
mail hem dan op lievenheyse@gmail.com.

Chris Van Sante heeft er met haar 
echtgenoot, Frans Averhals, een lan-
ge pelgrimstraditie opzitten. Met het 
overlijden van haar man en een ver-
huis in het vooruitzicht wil ze graag 
het trekkersgerief het huis uit.  
Geïnteresseerd in een rugzak, slaap-
matje … ? Neem contact op met 
Chris, die in de buurt van Brugge 
woont, via chris.pelgrim2@gmail.com

Thuisblijvers gezocht

Jan Onsia en zijn vrouw Kitty Van den Bo-
gaert hebben twee jaar geleden gepland om 
van half april tot ten laatste half juli met de 
fiets naar Compostela te trekken. Zij hebben 
een vraag: ‘We zijn van plan het rustig aan te 
doen, waar het mooi is, blijven we plakken. 
Maar we hebben thuis: een poes, twee ezels, 
drie schapen en een stel kippen die moe-
ten verzorgd worden; niet zo veel werk per 
dag, maar het moet gebeuren. Bovendien 
hebben we graag dat ons huis ‘bewoond’ is 
tijdens onze afwezigheid. Dus als jullie be-
trouwbare mensen weten die bijvoorbeeld 
door verbouwingen of andere zaken een tij-
delijk onderkomen nodig hebben of gepen-
sioneerden die gewoon bereid zijn om drie 
maanden 'house-sitting' te doen, laat het 
weten. We willen zo snel mogelijk weten dat 
we kunnen vertrekken. We wonen landelijk 
in de regio Bonheiden–Rijmenam op 1 1/2 ha 
met een natuurreservaat achter onze grond:  
fietsen en wandelen kun je langs de Dijle, 
Cassenbroek, Mechelsbroek.

Er zal altijd iemand bereikbaar zijn bij vragen 
en dergelijke:  onze buurman en de kinderen, 
maar niemand heeft de kans om de hele tijd 
hier te zijn. Jan Onsia kan je bereiken op  0495 
28 05 39 of via mail: janonsia@gmail.com. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/fietsen/compostelafietsroute-west/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/fietsen/compostelafietsroute-west/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=129660
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Ten SloTTe

Voor corona ziet het er niet bijster goed uit, voor ons des te beter. Met hulp uit onverwachte hoek, komt alles goed. 
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