
VLAAMS COMPOSTELAGENOOTSCHAP

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

nr. 133
augustus 2021¡HOLA!

in deze  ¡hola!

’t Genootschap 
Werkgroepen - Nationaal     3

afdelingsnieuws       
Zenne - Dender        7
Brugge - Kust        8
Limburg          9

Spiritualiteit        11

Vlaanderen, europa, el mundo 
Langs de pelgrimswegen     14
Pas verschenen        16
Op weg          19
Kort           23
Media, erfgoed, tentoonstellingen  24
Blogs           30
Ten slotte         31

Foto van de maand 

Deze holle weg op de Camino de Invierno heeft 
wanden tot 5 à 6 meter hoog. 
Doorzetten! Er is licht aan het eind van de tunnel.
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Beste pelgrimsvrienden, 

Het COVID-19-virus heeft ons lang in zijn greep gehad. Maar 
stilaan is er beterschap en kunnen een aantal activiteiten 
plaatsvinden. Dat mag voor ons een uitnodiging zijn om weer 
samen te komen en fijne dingen te doen. Laat ons, mits we ui-
teraard de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen, uit onze 
grot kruipen, zoals de vrienden van de werkgroep Spiritualiteit 
het verderop in deze ¡Hola! aanhalen. 

Wandelen is zeker een van de activiteiten waarvoor ruimte is. 
Maar ook andere samenkomsten kunnen doorgang vinden 
wanneer de heersende coronamaatregelen in acht worden ge-
nomen. Met de nodige creativiteit kunnen we mekaar na deze 
lange periode eindelijk weer eens in de ogen zien. 

Ook het pelgrimeren komt zachtjes aan weer op gang. In de 
pelgrimsherberg in Antwerpen mochten we zopas de eerste 
pelgrims ontvangen op hun weg naar Compostela.  

Het aantal pelgrims dat zich in Santiago aanmeldt voor een 
compostela, schiet trouwens pijlsnel omhoog. Waren dat er 
1000 in april, dan groeide dat aantal tot 14.000 in juni. Juli zal 
zeker een verdere groei te kennen geven. 

Daarom kunnen ook de verschillende afdelingen van ons Ge-
nootschap overwegen om weer van start te gaan met hun ac-
tiviteiten. Een eerste ontmoeting zal vast deugddoend zijn en 
misschien ontluiken daar wel boeiende initiatieven die vele le-
den kunnen aanspreken. 

Willy Bertiau

info@dewrikker.be
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hou onze coronapagina goed in het oog!!!
Ze wordt voortdurend geactualiseerd.

Te raadplegen. Klik hieronder.

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 al-
leszins geboden. 

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

 ’t Genootschap -
  nationaal

Travelsafe leidt je naar en uit Spanje
Het Spaanse Bureau voor het Toerisme, onderdeel van het 
Ministerie voor Toerisme, heeft de website Travelsafe in 
het leven geroepen, helemaal gewijd aan informatie voor 
de nationale en internationale reiziger en de coronaregels 
waarmee rekening dient gehouden. Het is een erg handig 
instrument om zicht te krijgen op hetgeen de zeventien 
autonome regio’s aan eigen regels en maatregelen heb-
ben. De website is naast het Spaans, ook in het Engels, 
Duits, Frans en Portugees beschikbaar. 

Op de hoofdpagina van Travelsafe is een wereldkaart te 
zien met een keuzemenu waar je landen kunt kiezen. Het 
gaat daarbij om de landen vanwaar je naar Spanje reist, 
zoals Nederland of België. 

Op de kaart kan je ook de autonome regio in Spanje kie-
zen waar je naartoe reist. Daarna verschijnen alle voor die 
regio geldende coronaregels en regionale maatregelen. 
Testen? Klik hier.

Spanje kleurt op de COVID-19-kaart akelig rood tot donkerrood. 

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
https://travelsafe.spain.info/en/
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infopunt in Mechelen (op afspraak)

Ook in augustus is het Infopunt in Mechelen open, 
maar nog steeds in de zachte coronamodus: op 
afspraak om de twee weken in de voormiddag. 
Afspraken zijn dan mogelijk om 10, 11 en 12 uur. 
Maar als de vraag toeneemt, zijn aanpassingen 
daarin steeds mogelijk. Voor alle recente informa-
tie over de situatie in het Infopunt in Mechelen 
kan je steeds terecht op de website. 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 coronamaatregelen te respecteren. 
Wel kan je nog steeds met al je vragen over pelgri-
meren ook terecht in het Virtueel Infocafé.                                                                                                                      

Voor het Infopunt in Mechelen is een afspraak 
noodzakelijk. Kom zeker niet naar het Infopunt 
zonder vooraf een afspraak te boeken. Dat kan op 
de website. Klik hier.
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Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

zaterdag 7 augustus 2021: Paul Linders, Annemie Vanderschoot en José Maes 

zaterdag 21 augustus 2021: Alex Cusse, Rene Henquet en Robert Truyen                                      

De schuin gedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.  

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

Het Virtueel Infocafé gaat elke woensdagavond om 20 uur open. We ontmoeten 
elkaar via een videogesprek met Google MEET. Deelnemen kan je met pc, smart-
phone of tablet. Klik hier. 
Alles gebeurt zeer gebruiksvriendelijk.

Bovendien werd het Virtueel Infocafé opgesplitst in twee gescheiden simultane 
sessies, een voor stappers en een voor fietsers. De sessie voor fietsers zal slechts om 
de twee weken plaatsvinden.

Zijn van dienst:                                                                                                                                                                        
woensdag 4 augustus 2021:  stappers: Jacques Tack en Lieve Gommers                                                                                         
woensdag 11 augustus 2021: stappers: Paul Linders en Alex Cusse;
          fietsers: Jos Belmans en Robert Truyen
woensdag 18 augustus 2021:  stappers: Paul Linders en Martine Maes
woensdag 25 augustus 2021:  stappers: Richard Anthone en Luc Holsters;
          fietsers: Elwyn Moerenhout en Dees Van Caeyzeele

info vrijwilligers:
Voor info over de vrijwilligers en hun camino-expertise van het Infopunt in Mechelen klik je hier. 
Voor deze van het Virtueel Infocafé klik je hier. Of je gaat naar de pagina van het Infopunt in 
Mechelen of deze van het Virtueel Infocafé. Op beide pagina’s staan onderaan bij elke infopun-
ter – 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? Op de website eindigt het lijstje met de ervaring van de medewer-
kers altijd met hun e-mailadres. Een enkele keer staat er ook een telefoonnummer. Je kan dus 
ook gewoon vragen stellen door een mailtje te sturen.

Heb je nog vragen voor het Infopunt, mail dan naar infopunt@compostelagenootschap.be. 
Of wil je zelf je ervaring als pelgrim delen, lees dan meer over de werkgroep Infopunt (klik hier).

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-infopunt/
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JaKobSKeRKenPad
Vervanger etappeverantwoordelijke gezocht

Aankomst van de deelnemers van de vorige editie van het Jakobskerkenpad in Brussel.

Met spijt in het hart moet de etappeverantwoordelijke van de etappes 15.07.2022 – Ie-
per > Geluwe, 16.07.2022 – Geluwe > Rollegem en 17.07.2022 – Rollegem > Avelgem, 
verstek laten gaan voor deze taak. Daarom zoeken we vrijwilligers om een of meerdere 
van deze etappes in goede banen te leiden. Om te vernemen wat de rol van een verant-
woordelijke en haar/zijn team is, klik je op deze link.

Een belangrijke en een van de moeilijkste taken – het vinden van logiesplaatsen voor 
deze etappes – is al achter de rug. De logiesplaats van elk van de drie etappes ligt vast.
Zonder etappeverantwoordelijke voor deze drie etappes komt al het vrijwilligerswerk 
op de andere 35 etappes van het Jakobskerkenpad in het gedrang. Een warme oproep 
dus om je kandidaat te stellen. Heb je interesse of wil je wat meer toelichting, mail dan 
naar jakobskerkenpad@compostelagenootschap.be of geef je interesse door via dit 
webformulier (klik hier) of bel 0475 25 54 57.

De werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak is bezig met de trajecten van de Via Scal-
dea, Via Brabantica, Via Monastica en Via Limburgica grondig te herbekijken en waar 
nodig bij te sturen. Voor de Via Limburgica is dat intussen gebeurd.

Ook zijn vier nieuwe Via’s ontwikkeld: de Via Brugensis, 
Via Yprensis, Via Tenera en Via Lovaniensis.

Alle Via’s zijn opgedeeld in behapbare deeltrajecten. We zijn nu op zoek naar vrijwil-
ligers die als trajectbeheerder een of meerdere deeltrajecten van een Via onder hun 
hoede willen nemen. In een eerste fase is dat voor de Via Limburgica, Via Brugensis, 
Via Yprensis, Via Tenera en Via Lovaniensis (klik op de links om het traject op kaart te 
bekijken). De andere Via’s volgen later, wanneer de voorbereiding afgewerkt is.

Geïnteresseerd? Klik hier om op een webformulier aan te vinken op welk deeltraject 
– of trajecten – je trajectbeheerder wilt zijn?

Klik hier om meer weten over de werkwijze van de werkgroep Pelgrimspaden en On-
derdak en de samenwerking met de trajectbeheerders. Of neem contact op met de 
werkgroep via pelgrimspaden@compostelagenootschap.be of bel 0475 25 54 57.

weRKGRoeP PelGRiMSPaden en ondeRdaK
zin om een deeltraject van een van onze Via’s onder je hoede te nemen?

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/jakobskerkenpad/etappeteam/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/jakobskerkenpad/etappeteam/medewerker-jakobskerkenpad/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brugensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-yprensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-tenera/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-lovaniensis/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroep-pelgrimspaden/aanmelden-als-trajectbeheerder/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-pelgrimspaden/
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 ’t Genootschap - afdelingen
Er werden geen activiteiten voor de maand juli doorgegeven. 

aFdelinG zenne-dendeR

ninove, zaterdag 18 september
Staptocht Via Tenera

De Via Tenera (Tenera = Dender) is een pelgrimsroute 
die midden door België loopt van Antwerpen tot de 
Franse grens. Van Lessines tot de Franse grens heeft 
het franstalig genootschap Les Amis de Saint-Jacques 
de Belgique de weg uitgestippeld en bewegwijzerd.
Afdeling Zenne-Dender stippelt op Vlaams grond-
gebied het traject van Dendermonde tot Geraards-
bergen uit. Het traject van Dendermonde tot Ninove 
hebben we de vorige jaren gedaan. Nu stappen we 
van Ninove naar Geraardsbergen.

Op de wandeling in september stappen we in de Den-
dervallei - af en toe aan de Dender, maar meestal langs 
veldweggetjes - door het Raspaillebos, tot boven op 
de Bosberg – bekend van de Ronde van Vlaanderen – 
om te eindigen boven op de Muur in Geraardsbergen. 

De tocht is 21 km lang. Het is een pittige tocht, enige 
stapervaring en een goede fysieke conditie is zeker 
gewenst.

We vertrekken om 9.15 uur op het kerkplein van 
Ninove. Het kerkplein ligt op 200 m van het station. 
Vanuit Denderleeuw of Geraardsbergen is Ninove vlot 
bereikbaar met de trein. Raadpleeg voor meer info 
de website van de NMBS (klik hier). Elke deelnemer 
brengt een picknick mee. In de namiddag wordt een 
drankje aangeboden en we sluiten de tocht af met 
een mattentaart van Geraardsbergen voor elke deel-
nemer.

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be 
Enkel leden van ons Genootschap kunnen deelne-
men. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Snel 
inschrijven is dus de boodschap. Inschrijven kan uit-
sluitend via de website (klik hier). De inschrijvingen 
worden op 10 september afgesloten of wanneer het 
maximum aantal (25) bereikt is. 

De inschrijvingsprijs bedraagt 8 euro per deelnemer 
en dient gestort op rekeningnummer BE16 0017 0228 
9574 van Zenne-Dender, uiterlijk op 10 september.
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Wildemeersweg   Raspaillebos 

https://www.belgiantrain.be/nl
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/staptocht-langs-de-via-tenera-van-ninove-naar-geraardsbergen/
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aFdelinG bRuGGe-KuST
brugge, zaterdag 23 oktober
wandeltocht

Met een gids wandelen we door Brugge en omgeving, 20,5 km. We stappen 
door Sint-Michiels, Sint-Pieters, Sint-Jozef en Koolkerke (Fort van Beieren). We 
houden een middagstop in Sint-Jozef en gaan verder door Sint-Kruis. Ten slotte 
wandelen we in babbeltempo langs een verrassingspad door Brugge.

Praktisch
We komen ten laatste om 9.15 uur samen aan de achterzijde van het station van 
Brugge. Als deelnemer wandel je in een groep met max. 20 personen, de bege-
leider inbegrepen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vertrekt een eerste 
groep om 9.30 uur, een tweede om 9.40 uur, een derde om 9.50 uur en de laatste 
om 10 uur. Met respect voor de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Elke groep heeft een gids die onderweg informatie geeft over interessante plaat-
sen waar we langskomen. Tijdens de middagstop in De Garve – na 12 km in Sint-
Jozef – voorzien we gratis warme soep. Je lunchpakket breng je zelf mee. Ter 
plaatse kun je ook andere dranken kopen. Wie na de middagstop te moe is, kan 
de bus nemen naar het station (te betalen) of de gratis shuttlebus op 1 km van 
De Garve. Op het einde van de wandeling is er gelegenheid om op eigen initia-
tief een maaltijd te nemen in de brouwerij De Halve Maan, Walplein 26, Brugge, 
tel. 050 44 42 22, info@halvemaan.be.

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar: 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot 80. 
Schrijf je hier in tot en met vrijdag 15 oktober 2021.
Na ontvangst van je betaling bevestigen we je inschrijving als definitief. Na het 
afsluiten van de inschrijvingen melden we je nog via e-mail in welke groep je 
bent ingedeeld en je precieze vertrekuur.

Buffelbrug of Canadabrug

Fort van Beieren
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/begeleide-wandeltocht-brugge/
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aFdelinG liMbuRG
wandelen in de Voerstreek

Eind juni organiseerde de afdeling Limburg een wandeling in Voeren.

Het werd heerlijk stappen met pelgrims van het Compostelagenoot-
schap. Voeren blijft mooi, en met mensen die vreugde en tevreden-
heid uitstralen, is dit nog mooier, ondervond Riet Van Cleuvenbergen. 
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Sta op en ga. 

Zij bedankt de gidsen Henry en Guy en 't Blanckthys voor alle inspan-
ningen en extra's. 

Het werd een topdag voor de 31 medepelgrims en het kan een aan-
sporing zijn voor andere afdelingen om de draad weer op te nemen 
en de wandelschoenen uit de kast te halen.
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wandelen op de Via Mosana

Michèle Cortès en de wandelploeg van de  Association 
Belge des Amis de Saint-Jacques organiseren van 28 au-
gustus tot 4 september 2021 een week wandelen op de Via 
Mosana. De tocht begint in Maastricht en eindigt in Dinant. 
Uiteraard houdt niemand je tegen om daarna individueel 
verder te stappen richting Santiago.

In totaal komt de tocht op 153 km. Die afstand werd opge-
deeld in acht etappes van ongeveer 20 km. Je kan kiezen 
hoeveel etappes je wenst mee te lopen. De route is goed 
voorzien van openbaar vervoer, zodat het steeds gemak-
kelijk is om af te haken en naar huis terug te keren. 

Je tempo bepaal je zelf. De route is beschreven in de Topo-
gidsen Via Mosana en Via Mosana 2. De activiteit is voor-
behouden voor leden van het Waalse, Vlaamse en Neder-
landse Compostelagenootschap. 

Er zijn drie gemeenschappelijke momenten tijdens de 
week voorzien: bij het vertrek in Maastricht op 28 augustus 
(10 uur), halverwege (nog te bepalen) en op het eindpunt 
in Dinant op 4 september. Onderweg is Michèle Cortès 
steeds bereikbaar om hulp te verlenen indien nodig. 

Als je wenst deel te nemen aan deze wandeling, neem dan 
contact op met Michèle voor alle informatie. Zij legt je het 
project graag uit.
Michèle is elke donderdag bereikbaar van 19 tot 21 uur: tel. 
+32 81 37 30 92, 
e-mail: cortesmichele28@gmail.com. 

Einddatum voor de inschrijvingen : 18 augustus 2021. 

Wegeltje in de Luikse Condroz. 
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Met z’n allen last van het Grotsyndroom …
zullen we dat laten gebeuren?

Wat zijn het toch rare tijden … Al vijftien maanden gedwongen af-
zondering, nieuwe gewoonten aangekweekt: nergens binnengaan, 
niemand binnenlaten, geen handen geven, niet knuffelen, geen ge-
zellige feestjes. Met vrienden, kinderen en kleinkinderen moeten af-
spreken voor een vluchtig, afstandelijk terrasbezoek … De ‘bubbel’ 
- origineel woord - leerde berekenen en uitsluiten. Ontmoetingen 
konden wel online, maar kunstmatig met koele soms ingewikkelde 
technieken. Gezellig is anders !

En nu? Opgelucht voel je meer versoepelingen en vrijheid op je af-
komen, dat geeft een goed gevoel en toch brengt dit ook angst. Zal 
het mij lukken, die terugkeer naar het oude normaal? Eigenlijk merk 
ik nu precies wat aarzeling voor die terugkeer naar het gewone. ‘Da’s 
toch niet normaal,’ twijfel ik. ‘Toch vreemd.’ 
Maar kijk, het is precies wél normaal. Onderzoekers hebben dit feno-
meen zelfs een naam gegeven: het ‘grotsyndroom’. Deze term geeft 
aan dat sommige mensen het moeilijk zullen hebben om na een 
pandemie hun gewone leven weer op te pakken en weer ‘normaal’ 
te gaan doen. Het zou niet alleen te maken hebben met gewoonte - 
een mens past zich aan, ook al is de situatie niet vrij gekozen - maar 
ook met angst om toch nog ziek te worden door iemand die een 
rare variant meebrengt van een exotische reis.

Het beeld van de grot is goed gekozen, het is beter dan ‘kot’. We zit-
ten er nu al meer dan een jaar in. Lekker veilig, beschermd tegen die 
gevaarlijke buitenwereld waar om elke hoek, in elke supermarkt en 
zelfs bij je dierbaren, het onzichtbare coronavirus dreigt. Dan zeg je 
al gauw: ‘Ik kom er nog niet uit, laat mij maar in mijn grot, het is hier 
nog zo slecht niet.’ 

SPIRITUALITEIT
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Op dit grotsyndroom staat geen leeftijd. Jong of oud, 
iedereen kan er last van hebben. Ouderen moeten hun 
oude gewoontes terug aanleren, jongeren hebben veel 
in te halen. Ik ben zeker niet de enige die last heeft van 
het grotsyndroom.
Zullen we dat laten gebeuren? Want ook al heb je het 
’relatief’ naar je zin in je grot, erin blijven is geen optie. Je 
moét eruit. Want je kunt niet zonder de anderen.
Alleen in je grot versteen je. 
Laten we mekaar helpen om stapje voor stapje uit onze 
grot te komen. Tot alle grotten leeg zijn!

(geïnspireerd op Verbonden Leven)

Beelden op de Camino Olvidado
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

Zuurstof voor de Ziel
 

Mijn huiverend hart 
Mijn bange vermoedens 

Mijn ingekankerde achterdocht 
Mijn ingeroeste gewoonten 

Mijn voortdurend vragen 
Mijn angst voor het onbekende 

Mijn versplinterde dromen 
Mijn twijfelend verstand 
Mijn ingesleten inzicht 
Mijn eeuwig nuanceren 

Mijn wiskundige bewijzen 
Mijn zeker weten 

Mijn domme denken 
Mijn argwanend oog 

Mijn geschokte vertrouwen … 
maken het mij moeilijk 

om te geloven dat het anders kan. 
Toch wil ik geloven, Heer. 

Kom mijn ongeloof te hulp.

Uit: Liturgische viering Pastorale zone Meander – 13de zondag van het jaar
La Croix du Mont Saint-Clair - Foto van Christian Ferrer (CC BY 4.0)

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/meer-zuurstof/
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Klara – blijf verwonderd
de Pelgrims

Wat doe je als je ver wilt reizen en toch in je 
kot moet blijven? Loop mee met Pat Donnez 
en luister naar het programma De Pelgrims op 
radio Klara, elke zondag van 10 uur tot 12 uur.

Een zomer lang gidst Pat Donnez jou met 
veel muziek en een vleugje spiritualiteit langs 
beroemde pelgrimstochten. 

Van Santiago de Compostela over de GR 5 tot 
de Nieuwe Zijderoute.
Compostela en de Via Monastica zijn al aan 
bod geweest. Het programma loopt nog 
verder in augustus. 

Een mooi programma op zondagvoormiddag 
voor elke pelgrim die van muziek met een 
spiritueel kantje houdt.

Meer info op de site (klik hier) 
en de app van Klara. 

Pat Donnez belandt op de Via Monastica in Averbode.

https://www.vrt.be/nl/aanbod/klara
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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 Franse en  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
www.elcaminoconcorreos.com/en/accommodations
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En last but not least… de overzichtspagina Logies tijdens je tocht op onze website. Vandaar 
kan je verder naar Logies in België en Luxemburg, Logies in Frankrijk, Logies in Spanje en 
Logies in Portugal.

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
http://www.voiedevezelay.eu
http://www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-belgie-en-luxemburg/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-frankrijk/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-spanje/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-portugal/
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nieuwe edities van bestaande gidsen

Bij Conrad Steiner Verlag, de Duitse uitgever van de Out-
doorgidsen, verschenen dit voorjaar enkele pelgrims-
tochten in een hernieuwde uitgave. 
Het gaat om de Via Jutlandica. Deze weg begint in de 
buurt van Flensberg aan de Duits-Deense grens en loopt 
over Glückstadt en Stade naar de Via Baltica. Ook de wes-
telijke variante over Friedrichstadt en Glückstadt en de 
oostelijke variante van Schleswig over Kiel en Lübeck zijn 
opgenomen in het boek.  
Voorts is er een nieuwe versie van de Caminho Português, 
in combinatie met de kustweg. En ook de Eifel-Camino 
werd geactualiseerd. 

De uitgever wil pelgrims onder-
weg op alle mogelijke manieren 
helpen. En zoals elke pelgrim 
maar al te goed weet, shit hap-
pens. Iedereen die al wat toch-
ten achter de rug heeft, weet dat 
het volbrengen van kleine en 
grote boodschappen complexer 
kan zijn, dan je zou vermoeden. 
Outdoor heeft er een boek aan 
gewijd, 96 pagina’s toiletcultuur, 
waarbij alles met de nodige hu-
mor en zonder enige terughou-
dendheid uit de doeken wordt 
gedaan. Wil je echt alles weten? 
Klik hier om het boek te kopen. 

altijd Vandaag

Op tweede kerstdag 2015 raakt Wim Diepeveen zwaargewond bij een ernstig skiongeluk. 
Hij herstelt daar niet goed van en komt terecht in een zware burn-out. Op het dieptepunt 
van zijn crisis raadt zijn arts hem aan te gaan lopen. Alleen-zijn en fysieke inspanning leve-
ren, dat is het recept. Zo vertrekt hij op een ochtend in maart 2017. Dat was het begin van 
een tocht die 127 dagen zou duren en een ommekeer in zijn leven zou betekenen. 

Wim kon nooit ‘nee’ zeggen. Dat bleek de grote val-
kuil in zijn leven te zijn, samen met zijn ambitie. De 
camino heeft hem geleerd om daar afstand van te 
nemen. Hij leerde het leven aanvaarden zoals het is. 
Pelgrimeren is leven in de dag van vandaag, zonder 
de druk van morgen en de last van gisteren. Op de 
camino is het altijd vandaag. 

Vele pelgrims herkennen vast wat Wim zegt over 
de camino: ‘Het mooie van de camino is dat je leert 
om te vertrouwen. Ik heb al die dagen nooit ergens 
gereserveerd. Ik heb geleerd om te vertrouwen. Het 
komt altijd goed. Als je dat een keer beseft, dan ga je 
anders leven.’

Altijd vandaag vertelt het prachtige en indringende 
verhaal van de voettocht van Wim naar Compostela. 
Rode draad is de transformatie die iedere pelgrim 
ondergaat. Niet door een wonder, niet door plotselinge genade, maar door het lopen zelf. 
Daarmee is dit boek het Europese antwoord op Paolo Coelho.

Dit verhaal gaat over alleen- en samenzijn. Over ziek en gezond zijn. Over de behoefte aan 
zorgzaamheid en nabijheid. Over geluk. Het vertelt hoe het niet de plekken zijn die de 
camino bijzonder maken, niet het landschap of de prachtige etappes, maar de ontmoe-
tingen onderweg.
In de appendix – met veel praktische informatie voor de langeafstandswandelaar – krijgt 
de lezer op lichtvoetige wijze een ander perspectief op het verhaal. 
Heb je interesse voor dit boek dan kan je het bestellen bij Uitgeverij Palmslag (klik hier).

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/how-to-shit-in-the-woods/
https://palmslag.nl/boeken/altijd-vandaag
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Sint-Jakobsprocessie verdaagd naar 4 september

Het was eerder de bedoeling dat op 5 juni de Sint-Jakobsprocessie in Brussel naar 
jaarlijkse gewoonte zou doorgaan. Maar uiteindelijk kon ze niet plaatsvinden bin-
nen de toenmalige coronamaatregelen. Intussen is er veel veranderd en werd de 
datum van 4 september geprikt. 

Het programma blijft helemaal in de traditie en ziet er voorlopig als volgt uit:
10.30 uur pelgrimsviering en/of -zegen in de kerk van O.L.V. van Goede Bijstand  

    aan de Kolenmarkt in Brussel
11.30 uur  vertrek van de Sint-Jakobsprocessie
12.30 uur  aankomst van de processie in de kerk van de O.L.V. van de Kapel
     in de Marollenwijk.
Aansluitend, het glas van de vriendschap.

Het blijft aangewezen de Facebookpagina van L’Association Belge des Amis de Saint-
Jacques de Compostelle te raadplegen voor je de weg naar Brussel inslaat (klik hier). 

Pelgrimstafel erkend als erfgoed

De Pelgrimstafel van het Sint-Juli-
anusgasthuis in Antwerpen werd 
opgenomen in de ‘Inventaris 
Vlaanderen van het immaterieel 
cultureel erfgoed’. Tegelijkertijd 
werden ook de Gentse Feesten in 
de inventaris opgenomen. 
In herinnering aan het Laatste 
Avondmaal wordt tot op van-
daag in het Sint-Julianusgasthuis 
in Antwerpen elk jaar op Witte 
Donderdag de Pelgrimstafel 
opgediend. Overdag komen be-
zoekers de tafelschikking bewon-
deren en ’s avonds zitten twaalf 
bejaarden aan. Een werkgroep, 
onder begeleiding van PARCUM (het voormalige CKRC), zette zich in om 
de traditie van de Pelgrimstafel te laten opnemen in de inventaris van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Dat werd nu succesvol af-
gerond. 

Het Vlaams Compostelagenootschap is steeds van nabij betrokken ge-
weest bij dit dossier. Het Genootschap levert graag een bijdrage aan de 
eeuwenoude traditie van de Pelgrimstafel op de mooie locatie waar ook 
de Antwerpse pelgrimsherberg is gevestigd. Vrijwilligers van het Com-
postelagenootschap staan in voor de gastvrije opvang van de pelgrims. 
De erkenning biedt de mogelijkheid om gestalte te geven aan de heden-
daagse invulling van het pelgrimeren.

De pelgrimsherberg beschikt over twee stapelbedden, een zitplaats met 
keukentje en sanitaire voorzieningen. In de lente 2012 werd de herberg 
opengesteld voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela of een 
ander pelgrimsoord. Zij dienen in het bezit te zijn van een geloofsbrief of 
een stempelboekje van een erkend Jakobsgenootschap. In de herberg 
vinden jaarlijks een veertigtal pelgrims onderdak. Klik hier voor meer info.Hopelijk trekt Sint-Jakob op 4 september effectief door de straten van Brussel. 

Een Christusbeeld siert de rijkgevulde Pelgrimstafel. 
Opmerkelijk is dat elk jaar een ander beeld centraal staat 
en nog opmerkelijker dat dit ingesmeerd is met boter. 

https://www.facebook.com/stjacques.be
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brabantica-via-gallia-belgica/pelgrimsherberg-in-het-st-juliananusgasthuis/
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In de hele maand juli staat het dorp Brihuega (Guadalajara) in het teken van de bloei van lavendel. 

Spaanse lavendelvelden in bloei

De meeste mensen denken aan grote velden gevuld met 
de heerlijk ruikende en paars gekleurde lavendel aan 
Zuid-Frankrijk, maar ook in Spanje, niet ver van Madrid, 
zijn duizenden hectaren lavendelvelden te vinden. Naast 
de kilometerslange lavendelvelden is ook het ‘Festival de 
la Lavanda’ steeds bekender aan het worden.

De Franse Provence is ook te vinden in de Spaanse 
regio La Alcarria, gelegen in de provincie Guadalajara 
(Castilla-La Mancha) met als centrum de plaats Brihue-
ga. Dit gebied bevindt zich op slechts 100 km van de 
Spaanse hoofdstad Madrid maar op meer dan vijf uur 
rijden van Barcelona en meer dan drie uur van Valencia. 
De Ave-trein komt langs in dit gebied.

In de hele maand juli staat het dorp Brihuega in het te-
ken van de bloei van lavendel (floración de la lavanda) 
met verschillende activiteiten: tours te voet, met de 
fiets of in een heteluchtballon, en producten die te 
koop zijn. In de derde week van juli staat de lavendel 
vol in bloei en is het een feest van kleuren en geuren. 

http://turismoenguadalajara.es/reportajes/espectaculo-unico-los-sentidos/
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op pad naar Santiago aan het wad 
Het Jabikspaad is een pelgrimsroute met als startpunt Sint-Jacobiparochie aan 
de Friese Waddenkust. Al twintig jaar is dit een aanloop- en fietsroute naar San-
tiago de Compostela. Sinds 2018 zijn er drie Friese pelgrimsroutes bijgekomen: 
het St.-Odulphuspad, Claercamppad en Bonifatius Kloosterpad. Een overzicht 
van de verschillende routes vind je op het kaartje bij dit artikel.

De vier pelgrimsroutes sluiten op elkaar aan en dekken de hele provincie Fries-
land. Het routenetwerk ontsluit vergeten kloosterhistorie in het Friese buitenge-
bied en doorkruist alle soorten streeklandschappen van de provincie: ’van wad 
tot woud’. De ervaring van natuur, stilte en afwisselend streeklandschap staat in 
vier routegidsen beschreven. Langs de routes liggen 18 refugios, waar wande-
laars en fietsers als pelgrim onderweg, kunnen overnachten. Het gaat om over-
nachtingsplekken in oude (middeleeuwse) kerkjes. Ze zijn een authentiek ken-
merk van pelgrimsroutes op het Friese platteland, waar sinds de middeleeuwse 
kloostertijd veel historische dorpskerken zijn blijven staan. Een fraaie sfeerimp-
ressie van pelgrimeren en refugios in Fryslân staat op Youtube (klik hier). 

De vier pelgrimsroutebeschrijvingen zijn in druk en digitaal verkrijgbaar via 
de boekhandel en via websites van de vier routes: het Jabikspaad, St.-Odulp-
huspad, Claercamppad en Bonifatius Kloosterpad. Overnachtingsfaciliteiten in 
kerkrefugios zijn low budget (max. 20 euro pp.) en sober, met twee tot vier veld-
bedden, stromend water, toiletvoorziening. Dus geen douches of kookgelegen-
heid. Je moet zelf een slaapzak meenemen. Eventuele ontbijt- of cateringser-
vice is afhankelijk van lokaal vrijwilligersinitiatief. De boeking van refugios loopt 
via contactpersonen van de betreffende kerken. Om toegang te krijgen tot de 
overnachtingsplaatsen dien je normaal gesproken lid te zijn van het Nederlands 
Genootschap van Sint-Jakob of een gids van het betrokken pad voor te leggen. 
Maar intussen opent ook het lidmaatschap van het Vlaamse Compostelage-
nootschap de kerkdeuren en dat van april tot en met september.

Info over het Jabikspaad (klik hier). Voor de andere paden ga je naar de res-
pectieve websites: het St.-Odulphuspad (klik hier), het Bonifatius Kloosterpad 
(klik hier) en het Claercamppad (klik hier):  De Groate Kerk, het startpunt van 
het Jabikspaad, is sinds 2021 een refugio, waar vier pelgrims kunnen overnach-

ten. Naar middeleeuws voorbeeld 
fungeren de sobere voorzienin-
gen van kerken als eigentijdse 
refugios. De meeste kerken zijn 
eigendom van de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken, die 54 kerken in 
bezit heeft. Twee kerken zijn nog 
‘levende’ kerken, die in Nijland 
aan het St. Odulphuspad en die in 
Lippenhuizen aan het Bonifatius 
Kloosterpad.

Om concreet je verblijf af te spre-
ken vind je alle info op de website 
Santiago aan het Wad (klik hier). 
Daar vind je de refugios, route- en 
adresgegevens voor 2021. 

Maar nog even terug in de tijd 
om wat in de sfeer te komen.

Klokgelui was in de middeleeu-
wen dagelijks overal te horen in 
Fryslân. Het galmde uit de torens 
van kloosters en kerken, gebouwd 
op terpen die al voor de Romeinse 
tijd door de Friezen waren opge-
worpen. Het Friese gewest kende 
meer dan vijftig kloosters: van augustijnen en benedictijnen tot cisterciënzers en norbertijnen. 
Na de protestantse Reformatie (1580) bleef daar weinig van over. Wat wel bleef waren oude 
romaanse kerken, gebouwd met middeleeuwse ‘kloostermoppen’ en nog altijd bepalend voor 
de ‘skyline’ in het noorden. Nergens anders in Europa bestaan zoveel laatmiddeleeuwse kerken 
als op de terpen in Fryslân en de wierden van Groningen. Het landelijk gebied is bepaald door 
de zeeklei in het kustgebied en de zand- en veengronden in het binnenland. Rijk en afwisse-
lend streeklandschap ontstond als erfgoed van middeleeuws monnikenwerk. Naast gebed en 
devotie waren kloosterlingen bezig met grote projecten. Ze zorgden voor de eerste sluizen tus-
sen zoet en zout, indijkingen van zilte kwelders, ontwatering en turfafgraving in hoogveenge-
bied en de eerste introductie van grootschalige landbouw via uithoven en kloosterboerderijen.    
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Friese kerken stellen hun deuren voor pelgrims open. 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+santiago+aan+het+wad&docid=608003520524257918&mid=062CBD9DAF6DA84A0BF2062CBD9DAF6DA84A0BF2&view=detail&FORM=VIRE
https://www.jabikspaad.nl/Onderweg/Gids+en+route
http://www.odulphuspad.nl/
http://www.bonifatiuskloosterpad.nl.
http://www.kloosterclaercamp.nl/htm/claercamppad.htm
https://www.santiagoaanhetwad.nl/
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op vier wielen naar de ‘zwarte Madonna’

Op 24 juli, vooravond van de feestdag van Sint-Jakob, 
werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de ge-
schiedenis van het pelgrimeren in Zwitserland. Het 
Zwitserse zustergenootschap, Verein Jakobsweg.ch, 
kondigde de aanleg van een pelgrimsweg voor rol-
stoelgebruikers aan van Konstanz over Schaffhausen, 
Rheinau, Winterthur, Tapperswil tot het voorlopige 
eindpunt Einsiedeln. 

In Konstanz eindigt een 500 kilometer lange pelgrims-
weg die in Koblenz start. De Zwitserse collega’s breien 
daar nu 150 kilometer aan. Einsiedeln is het belangrijk-
ste Mariabedevaartsoord van Zwitserland. Het impo-

sante middelpunt van Einsiedeln en doel van de on-
telbare pelgrims zijn de barokke kloostergebouwen uit 
de achttiende eeuw. Het benedictijnerklooster heeft 
een ruim duizend jaar oude geschiedenis. Sinds de 
middeleeuwen is de plaats met zijn ‘Zwarte Madonna’ 
zelfs een van de belangrijkste bedevaartsoorden in 
Europa. De Jakobsweg loopt sedert de middeleeuwen 
door het gebied van Einsiedeln. Veel toenmalige pel-
grimsherbergen zijn tegenwoordig hotels  geworden. 

Aan het beginpunt van de route, in Konstanz, bevindt 
zich een merkwaardig beeld van de Heilige Jakob. 
Het bevindt zich in de Mauritiusrotonde in Konstan-
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Einsiedeln is het belangrijkste Mariabedevaartsoord van Zwitserland.

zer Münster. Het beeld wordt al eeuwenlang door 
pelgrims bezocht. In de middeleeuwen was Konstanz 
een belangrijk verzamelpunt van pelgrims op hun weg 
naar Rome, Jeruzalem en Santiago. Jakobus heeft de 
handen vol met liefst zeven pelgrimsstaven en met 
schelpen versierde reistassen. 

In 2023 zou de rolstoelvriendelijke pelgrimsweg klaar 
moeten zijn. Een eerste deel van de route (tot Schaff-
hausen) zou volgens de initiatiefnemers al in het voor-
jaar 2022 bruikbaar moeten zijn. Op de homepagina 
van Jakobsweg.ck zullen dan de gps-coördinaten 
naast alle informatie over het landschap, de diensten 
en de bezienswaardigheden te vinden zijn. 

De Heilige Jacobus
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Plan nacional Turístico Xacobeo: 121 miljoen euro

Om de Camino de Santiago te ondersteunen heeft de 
Spaanse regering een bedrag van 121 miljoen euro 
uitgetrokken. Het Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-
22 wordt gefinancierd met Europese fondsen van het 
Next Generation-programma. Dit alles kadert in de vie-
ring van het Heilig Jaar 2021-2022. Het plan is ontwik-
keld in het kader van een herstel- en transformatieplan 
van de Spaanse regering. Het mikt op maatregelen ‘om 
de camino’s te behouden en ze te benutten om de toe-
ristische en economische activiteit te stimuleren’, zei 
Reyes Maroto, minister van Industrie, Handel en Toe-
risme, bij de voorstellig van het plan.

De Spaanse overheid erkent het economisch belang van de Camino de Santiago. 

Er gaat 45 miljoen naar de verbetering van de stede-
lijke omgeving, de bewegwijzering en de toegankelijk-
heid van de verschillende wegen, de verfraaiing van de 
historische centra en het herstel van cultureel erfgoed. 
Met het uitdoven van de COVID-pandemie wil men de 
camino herpositioneren, niet alleen als een veilige be-
stemming, maar ook als een inclusiever, toegankelijker 
en digitaler product. Hier gaat 5 miljoen euro naartoe. 
Voorts gaat 65,2 miljoen naar duurzaamheidspro-
jecten. Om het overheidspatrimonium duurzamer te 

maken worden 61 eigendommen aangepakt op broei-
kasgasemissies, modernisering van lozingssystemen, 
verminderen van energie- en waterverbruik en het 
installeren van slimme technologieën. De rest van het 
budget gaat onder meer naar een uitbreiding van het 
Museum van Schone Kunsten in Oviedo, de kathedraal 
van Mondoñedo (Lugo), de Finca El Parral (Burgos), het 
Palacio de los Fernández Alejo (Toledo), het klooster 
van Iratxe (Navarra), de Casa Real de Alzira (Valencia) 
en het klooster van Juan de la Peña (Huesca). 



¡HOLA! nr. 133 - augustus 202123 nr. 133 - augustus 202123¡HOLA!

KoRT

Pelgrims hervatten de camino

Het aantal pelgrims dat in Santiago een compostela-
oorkonde gaat ophalen, explodeert. 

In april registreerden zich 1024 pelgrims in Santiago. 
Onder die pelgrims waren er vijf afkomstig van België. 
In mei steeg het aantal fors en kwamen 4295 pelgrims 
aan, ditmaal 21 Belgen. In juni was het hek van de 
dam. Er liepen 14.825 pelgrims het Pelgrimsbureau in 
Santiago binnen. Daarvan liepen er 8000 de Camino 
Francés. De mannelijke pelgrims overtroffen met 7809 
de vrouwelijke (7016). 

De klim zet zich intussen onverminderd voort. In juli 
kwamen dagelijks meer dan 500 pelgrims hun com-
postela ophalen. 

Pelgrimsmis in Santiago
Dagelijks is er nu ook om 9.30 uur een pelgrimsmis 
aan het hoofdaltaar van de kathedraal van Santi-
ago. Er worden bijgevolg pelgrimsmissen opgedra-
gen om 9.30 uur, 12.00 en 19.30 uur.  Daarnaast is  
nog de mis om 11 uur die plaatsvindt in de Corti-
cela- kapel en de mis in het Engels om 10.30 uur in 
het Onthaalcentrum voor Pelgrims. 

Het Pelgrimsbureau zonder pelgrims behoort tot de archieven van 2020.
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Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

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

watou, van 3 juli tot 5 september
Kunst, Poëzie, natuur en elkaar

De curatoren van Watou 2021 nodigen je uit om te kij-
ken, te lezen, te voelen, te reflecteren en te connecteren. 
Met de kunst, de poëzie, de natuur en met elkaar. Het 
kunstenfestival telt 40 kunstenaars. Tot de selectie beho-
ren o.m. Arocha & Schraenen (B/VE), Edith Dekyndt (B), 
Bram De Munter (B), Tracey Emin (GB), Nadia Gerroui (F), 
Esther Kläs & Gustavo Gomes (D), Mark Manders (B/NL), 
Neo Matloga (ZA), Vincent Meessen (B) en Johan Van 
Geluwe (B).

De 40 deelnemende dichters zijn gevestigde namen uit 
Vlaanderen en Nederland, zoals Anna Enquist. Of over-
leden dichters, zoals Gerrit Kouwenaar. De selectie telt 
minstens vijf debutanten, drie die zelfs nog niet als dich-
ter debuteerden, half vergeten dichters (Jos de Haes) en 
superstars (Marieke Lucas Rijneveld). In het openings-
weekend wordt de 70 jaar geworden Stefan Hertmans 
gevierd. 

Een selectie van 14 gedichten is ook opnieuw te ontdek-
ken langs het ‘Gedichtenparcours Watou 2021’. Natuur en 
poëzie komen samen in een fietstocht tussen Poperinge 
en Watou.

Kunstenparcours in beweging
Beweeg tussen de drie hoeken van het parcours: Watou, 
het kunstdorp zelf, het centrum van Poperinge en de 
nieuwe locatie, het Kasteel De Lovie, daartussenin.
Watou blijft de uitvalsbasis van het kunstenfestival en 
toont het gros van de kunstenaars en dichters. In het cen-
trum van Poperinge lieten de curatoren hun oog vallen 
op het unieke interieur van de Gasthuiskapel. Het Kasteel 
De Lovie is een getuige van de wooncultuur van de aris-
tocratie in de 19de eeuw en heeft een unieke geschie-
denis. Het hele parcours tussen de drie locaties bedraagt 
zo’n 10 km, met de fiets zeker te doen. 
Voor meer info: klik hier

Watou 2021 speelt zich af op drie locaties.

https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/watou-2021/parcours/
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damme, tot 19 september 
GGG
Stichting IJsberg presenteert sinds jaren het literai-
re cross-over project ‘GGG’: ‘Geschreven, Getekend 
en Gedrukt’. Schrijvers, dichters, illustratoren en 
beeldend kunstenaars werken samen en bevruch-
ten elkaar met hun werk. Finaal mondt die samen-
werking uit in een gedrukte en/of tentoongestelde 
vorm waar dikwijls ook een lezing, open atelier of 
performance bij Stichting IJsberg aan verbonden is.

De GGG-route langs de Damse Vesten maakt deel 
uit van dit project. Momenteel kan je op tien plek-
ken langs deze route presentaties vinden van een 
samenwerking tussen dichters en beeldenma-
kers. Je vindt er tien gedichten van Herman de Co-
ninck, geselecteerd door Kristien Hemmerechts. In 
de selectie werd rekening gehouden met het sei-
zoen: de zomer. Uit het oeuvre van de Coninck wer-
den specifiek hoopvolle gedichten gekozen vanuit 
het idee dat mensen wel wat hoop kunnen gebrui-
ken. Een rode draad is ook de poging om een mo-
ment te vatten, om het moment in zijn intensiteit 
vast te leggen en het besef dat dit uiterst broos is. 
Ephameron zorgt voor bijhorende illustraties.

De wandeling langs de Damse Vesten start aan de 
parking van Damme en loopt over een traject van 
bijna een kilometer. Je kan de wandeling uitbreiden 
tot een ommetje Damme van 3 km (klik hier). In de 
buurt van de kerk van Damme kan je de organisa-
tor Stichting IJsberg nog een bezoek brengen in de 
Brugstraat 5, Damme, en dit op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 12 tot 18 uur.
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Het parcours langs de Damse Vesten met de kerktoren van Damme op de achtergrond.

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7139072/recreatieve-wandelroute/poeziewandeling-rond-damme-3km
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Maastricht, tot 26 september
berlinde de bruyckere: engelenkeel

In het Bonnefantenmuseum in Maastricht 
toont Berlinde De Bruyckere monumen-
tale werken die geïnspireerd zijn op het 
idee van een engel, zoals die in mythes en 
verhalen, in literatuur en de kunstgeschie-
denis terugkomt.

Het slaapliedje op deze pagina verzekert 
ons dat engeltjes de beste waarborg zijn 
om veilig en onbekommerd de nacht 
door te komen. 

Ook Berlinde De Bruyckere ziet engelen 
als beschermers in deze coronacrisis. 
De engelen staan op de tippen van hun 
tenen. Vliegen ze of dalen ze neer? Ze 
vormen de band tussen hemel en aar-
de, dragen zorg voor ons en schenken 
rust en bescherming. De eenzaamheid 
waarin mensen door deze coronacrisis 
zijn beland, vraagt om verbondenheid 
en contact terwijl tegelijkertijd het li-
chaam een gevaar is voor de mens.

De Bruyckere is een geëngageerd kun-
stenaar die via haar beelden uitdrukt wat 
haar bezighoudt en dat doet met een 
enorm mededogen voor de vluchteling, 
de eenzame en kwetsbare mens. Zij maakt 
gebruik van fragiele materialen zoals was 

en hars, maar ook dierenhuiden, dekens 
en doeken die soms lang zijn blootgesteld 
aan de elementen vooraleer ze te verwer-
ken. Haar sculpturen vragen om aange-
raakt te worden. 

Zij behandelt de grote thema’s van ons 
menselijk bestaan, lichamelijkheid, lij-
den, ‘Eros en thanatos’. Thema’s die zij 
bespreekbaar wil maken, want het is 
gemakkelijk om dingen te benoemen of 
aan te kaarten maar veel moeilijker om 
dingen te veranderen. Een sculptuur kan 
daarvoor een middel zijn vermits zoveel 
mensen daardoor geraakt worden. In het 
Bonnefantenmuseum in Maastricht krijg 
je vanaf 26 mei daarvoor de kans, althans 
als de coronamaatregelen het toelaten.

In hetzelfde museum loopt de tentoon-
stelling Brueghel en tijdgenoten: kunst 
als verborgen verzet? Het startpunt is 
de Kruisdraging van Pieter Brueghel de 
Jonge (II). Een onderwerp dat ogen-
schijnlijk puur religieus is, kan gezien 
worden als een verborgen, kritisch com-
mentaar op de machtsstructuren en re-
ligieuze realiteit in Vlaanderen zoals de 
schilder die kende. 
Meer info? Klik hier. 

https://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/berlinde-de-bruyckere
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westerlo, Park, tot 30 september
de heiligen voorgegaan

De norbertijnenorde bestaat 900 jaar. Ze werd 
in 1121 gesticht in Prémontré door prediker 
Norbert van Gennep. In het landschapspark de 
Merode in de Antwerpse Kempen zijn er liefst 
twee indrukwekkende norbertijnenabdijen. 
Daarnaast kom je in de streek talrijke pastorieën, 
kapellen, molens en boerderijen tegen die in het 
verleden door de norbertijnen zijn gebouwd. Zij 
hebben zonder twijfel een grote rol gespeeld bij 
de ontwikkeling van de streek en dat niet alleen 
op religieus vlak.

In de tentoonstelling ‘De heiligen voorgegaan’ 
kan je kennismaken met de norbertijnen en 
norbertinessen die een godgewijd leven heb-
ben geleid. Wie ze waren en wat ze deden werd 
kunstig uitgebeeld in houtsnijwerk of met naald 
en draad op een kazuifel, op een kelk, schilderij, 
op gravures en prenten. De tentoongestelde ob-
jecten zijn allemaal afkomstig uit het eigen pa-
trimonium van de abdij van Tongerlo en zijn te 
bezichtigen tijdens de openingsuren van het da 
Vincimuseum.

Vanaf 2 juli loopt een tweede tentoonstelling: 
‘Ontdek de norbertijnen in de Merode’. Deze 
tentoonstelling toont het waardevolle verleden 
van de norbertijnen in de Merode. Ze illustreert 
de invloed van deze religieuze orde op de streek 
en vertelt over de gebouwen, architectuur en het 
dagelijks leven.  Deze tentoonstelling gaat door 
in de Tiendschuur in de abdij Tongerlo. 
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Norbert van Gennep wordt getroffen door de bliksem. 
De norbertijnenorde ontstaat. 

Nog meer weten over de norbertijnen? Dan 
vind je zeker in Parcum je gading. Daar loopt 
tot 1 augustus ‘Als de bliksem - 900 jaar nor-
bertijnen’. Via schilderijen, prenten en andere 
kunstobjecten ontdek je negen eeuwen nor-
bertijnse geschiedenis vol cultuur, godsdienst, 
spiritualiteit, zin voor schoonheid. De rijke en 
vaak verborgen pareltjes van de Brabantse abdijen 
worden bovengehaald, alsook enkele prachtstuk-
ken die ooit behoorden aan de orde waaronder het 
antifonarium Tsgrooten (1522) en de besloten hof-
jes, met veel zorg gemaakt door een norbertines. 

Enkele interessante adressen voor meer informatie: 
de abdij van Averbode (klik hier); de Onze-Lieve-
Vrouwabdij van Tongerlo (klik hier); het belevings-
centrum Het Moment in Averbode (klik hier); Par-
cum (klik hier) en het Landschapspark de Merode 
(klik hier).  

https://www.abdijaverbode.be
https://www.tongerlo.org
http://www.averbodemoment.be
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
http://www.demerodeonline.be
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brugge, tot 24 oktober
Trauma

Brugge vormt opnieuw het decor voor Triënnale Brugge, een uniek kunstentra-
ject waar dertien nationale en internationale kunstenaars en architecten hun 
installaties aan het grote publiek voorstellen. Voor deze editie kiest Triënnale 
Brugge voor een verrassend thema: TraumA. Tijdens deze editie gaan we op 
zoek naar het verborgene en balanceren we tussen droom en realiteit, privé en 
publiek. Samen gaan we op zoek naar de minder zichtbare kant van het picture 
perfect Brugge waar ook armoede, eenzaamheid, vervuiling en angst schuilen.

TraumA is een parcours langs waterwegen, geplaveide straten, vreedzame 
godshuizen en braakliggende terreinen. De unieke setting van de Brugse histo-
rische kern biedt ruimte voor polyloog tussen kunstenaars, architecten en pu-
bliek, die de overlappende grenzen opzoeken van het schone en het duistere. 
Een gastvrije ontdekkingstocht en wandeling in Brugge van ongeveer 10 km.

Voor meer info: klik hier.

brussel, tot 24 oktober
iConS in de Villa empain

Even Wikipedia induiken om te ontdekken wat een icoon precies inhoudt en dan leren 
we het volgende: 
Een icoon (van het Koinè Griekse: εiκόνα “tekening", "icoon", het Oudgrieks: εiκών "beeld", 
"afbeelding" en het Griekse eikoon - beeld) is een afbeelding van Christus, de Moeder 
Gods, heiligen of hoogfeesten.
Iconen behoren tot de oosters-orthodoxe, de oriëntaals-orthodoxe en oosters-katho-
lieke kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van 
deze kerken en hun gelovigen.

Een icoon staat in het dagelijks 
spraakgebruik voor een repre-
sentatief symbool. Meer spe-
cifieke betekenissen gelden 
binnen de semiotiek (vorm die 
overeenkomt met zijn beteke-
nis) en de computerwereld 
(grafisch symbool ter herken-
ning van een bestandstype).

Traditioneel verbinden we 
iconen dus met de orthodoxe 
spiritualiteit en rituelen. Iconen werden gemaakt door onbekende kunstenaars en wa-
ren onderworpen aan bepaalde regels: figuren die frontaal worden weergegeven met 
strenge statige en gestileerde houdingen. Ze waren voor de gelovigen devotionele 
voorwerpen waarbij object en voorstelling samenvielen. Het was een medium dat een 
verbinding maakte tussen hemel en aarde. In de Villa Empain kan u dan ook een selec-
tie van oude Europese en Russische iconen bewonderen. 

Maar de tentoonstelling ‘Icons’ probeert beide definities van het begrip icoon te verbin-
den. Daarom worden ook kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, zoals Wim Delvoye, 
Octave Landuyt, Yan-Pei ming, Andy Warhol … aan de tentoonstelling toegevoegd, 
die iconen zonder diepgang maar even frontaal voorstellen. Ook zij raakten blijkbaar in 
de ban van de uitstraling van traditionele iconen. Van winkelende vrouwen en glazen-
wassers, alledaagse figuren tot politieke leiders en actrices.

NADIA NAVEAU Les Niches 
Parties  vrolijkt de Augustij-
nenrei op en bestaat uit een 
reeks blinkende maskers. 

NADIA KAABI-LINKE Inner 
Circle, een bankstel be-
zet met blinkende pinnen, 
maakt het onmogelijk om 
elkaar te ontmoeten. 

 La Madone au cœur blessé van Pierre et Gilles 
uit de Pinault Collection.

https://www.triennalebrugge.be/nl/
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Kunsttriënnale aan zee, tot 7 november 2021
beaufort 2021 

Beaufort is een uniek kunstproject in de natuurlijke biotoop van het kustland-
schap. Tijdens deze zevende editie, vind je 20 kunstwerken in de 10 kustge-
meentes. Het programma wordt aangevuld met performances van Ari Benjamin 
Meyers met Die Verdammte Spielerei, Saâdane Afif, Nel Aerts en Gert Verhoeven.

Tijdens Beaufort 21 wordt de openbare ruimte uitgebreid naar de bodem van de 
zee. Verdwenen eilanden, gezonken scheepswrakken en fossielen vertellen er 
een veelzijdiger verhaal dat de gekende geschiedenis aanvult. De kunstenaars 
laten - al dan niet menselijke - stemmen aan het woord die vroeger onderdrukt 
werden. Het zijn stemmen die niet schreeuwen, maar fluisteren over het collec-
tief geheugen van iedere plek. Want net zoals mensen, beschikken ook plaatsen 
over een geheugen.
Meer info: klik hier
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Oostende, Rosa Barba - Pillage of the sea

Blankenberge, Marguerite Humea -The Dancer Wenduine, Maen Florin - Benjamin

Bredene, Nicolás Lamas - Unstable Territories

https://www.beaufort21.be/en
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Voortdurend zenden pelgrims hun blogs naar de website van ons Genootschap. Daarom is 
het een aanrader eens rond te neuzen op de website onder de rubriek Op weg – Pelgrims-
verhalen. Daar kan je nieuwe blogs vinden op de pagina In pelgrimsblogs grasduinen. 
Verschillende blogs van tochten op de Caminho Português kan je er bijvoorbeeld volgen. 
Ook jouw blog of pelgrimsverhaal kan je insturen voor de website. Hoe dat te doen, vind je 
op de pagina Je pelgrimsverhaal of -blog delen.

bloGS
utrecht, tot 1 januari 2022

Geen vrouw uit de Bijbel lokt zoveel re-
acties uit als Maria Magdalena. Na Maria 
en Eva is zij de derde belangrijke vrouw 
van het Westerse christendom. Pros-
tituee, heilige, echtgenote van Jezus? 
Belichaamt zij met de raadselachtige en 
extatische blik een innerlijk conflict? Een 
spanning tussen de mystieke en de vle-
selijke liefde? De tentoonstelling in Het 
Catharijneconvent in Utrecht probeert 
hier een antwoord op te geven. 

De oudste voorstelling dateert uit de 
elfde eeuw. De recentste werd vorig jaar 
gemaakt. Zij blijft dus kunstenaars inspi-
reren. Via schilderijen, beelden en foto’s 
wordt de bezoeker uitgedaagd om zich 
een beeld te vormen van deze vrouw en 
te ontrafelen hoe zij door de eeuwen 
werd voorgesteld. Zij bidt, zalft, verleidt, 
bekeert, verricht wonderen.

De tentoonstelling is verschillende ma-
len uitgesteld omwille van de gekende 
omstandigheden maar het was het 
wachten waard. Meer info (klik hier). 

Maria Magdalena door de eeuwen heen 

Griet Van Ranst heeft het traject van Hoe-
gaarden naar Rocroi in de benen. Haar be-
vindingen vind je in haar blog (klik hier). In 
Rocroi was ze de eerste pelgrim die in de au-
berge logeerde sinds maart 2020. De herberg 
ging terug open op 1 juli. 

Koen Degrande fietst dit jaar vanuit het zui-
den van Portugal naar Fisterra en sluit af in 
Santiago. De laatste dagen van zijn tocht kan 
je live volgen (klik hier). Het grootste deel 
van de tocht is dan wel achter de rug, maar 
je kan het nog nalezen. Koen fietste eerder 
al van Brugge naar Compostela. Van die reis 
verschijnen regelmatig foto’s in de ¡Hola!.

Frank Slootmans is nog steeds met de fiets 
onderweg naar Compostela. Hij brengt uit-
gebreid verslag op zijn blog (klik hier). 
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/je-pelgrimsverhaal-delen/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
https://blog.grietvanranst.be/
https://sites.google.com/view/fietsreis/homepage/portugal
https://onderwegnaarcompostella.com/author/frankslootmans/
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Ten SloTTe

Knoflooksoep 

Wie herinnert zich niet de pastoor van het klooster van 
San Juan de la Peña op de Camino Francés? Elke avond 
mochten de pelgrims die vroom aan de avondmis 
deelnamen, aanschuiven voor een bord looksoep. Al 
ben je nu niet onderweg, voor de looksoep van mijn-
heer pastoor hoef je niet te wachten. De goede man is 
intussen overigens overleden. 

Knoflooksoep, ook bekend als Castiliaanse soep, is een 
typisch gerecht uit Castilla y León. Het bestaat uit een 
soep gemaakt van water of bouillon, brood, knoflook, 
olijfolie, laurier, zoete paprika, zout, peper en gepo-
cheerd ei. De chef kan wel een persoonlijk tintje aan 
de soep geven. Zo zullen sommigen ham of chorizo 
toevoegen in plaats van het eitje. De ingrediënten zijn 
basic en goedkoop en je zal het gerecht wel eens aan-
treffen op een pelgrimsmenu.

Ingrediënten: 
- 10 teentjes knoflook
- 1 ei per persoon
- 1 laurierblad
- 1 theelepel gerookt paprikapoeder 
 (pimentón de la Vera), de zoete variant. 
 Maar ook gewoon paprikapoeder kan. 
- 250 gram hard brood
- 100 gram Serranoham of gelijkaardige gedroogde   
 ham. 
- extra vierge olijfolie
- 1 liter water 
- zout

Bij de bereiding van dit eenvoudige gerecht begin je 
met de fijngesneden knoflook in de verhitte olijfolie te 
bakken. Het vuur mag niet te hoog staan, want het is 
de bedoeling dat de knoflook een beetje goudkleurig 
wordt en niet donkerbruin. Dan haal je de pan van het 
vuur en houd je de knoflook apart op een bord. 

In de pan met dezelfde olie bak je vervolgens de ham. 
Als de ham min of meer gaar is, zet je het vuur uit en 
voeg je een theelepel paprika toe. Goed roeren. 

Nu kan het gesneden brood in de pan op een hoog 
vuur. Neem de helft van het brood uit de pan. 

In een kookpot giet je een liter water of bouillon en je 
voegt het brood uit de pan toe samen met het zout, 
het laurierblad en de ham en knoflook die eerder al ge-
bakken zijn.

Als de soep kookt, zet je het vuur wat lager en laat je 
het nog een twintigtal minuten sudderen. Dan laat je 
per persoon een eitje pocheren in de soep en voeg je 
de rest van het brood toe. 

Looksoep, eenvoudig en 
goedkoop. En je kan snurkers 
op afstand houden. 


