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Foto van de maand 
Uit de jongste statistieken blijkt dat de vrouwelijke pelgrims in aantal opnieuw de bovenhand hebben gehaald op de mannelijke. 
Deze trend zet zich reeds enkele jaren door. Enkel in het coronajaar 2020 vingen meer mannen de tocht aan. 
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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.

Wanneer het over coronamaatregelen gaat, geldt in het overigens erg warme Spanje nog steeds: ‘t kan vriezen, ’t kan dooien. 

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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nieuwS Van heT GenooTSChaP

oud-heverlee, zaterdag 20 november 2021
Terugkomdag
Zin om terug naar het Genootschap te komen? 
Zin om terug medepelgrims te ontmoeten en te  luisteren naar hun verhalen? 
Om je eigen verhaal te delen met anderen? 
Dat kan,  de terugkomdag is terug van weg geweest!!!

Programma
 9 u.  Warm onthaal met koffie en thee
 10 u.  Welkomstwoord van Heidi, voorzitter 
  Voormiddag onder het thema ‘Blijf in uw kot of ga op weg’
    Keuze uit:
   • Spirituele boswandeling in kleine groepen
   • Groepsgesprek ter plaatse (zonder wandeling) 
  • Café De ware Jakob: vrije ontmoetingskansen met elkaar
 12 u.  Maaltijd met soep en eigen of bestelde picknick
 Vanaf 12 u.  Uitreiking herinneringstegel 2021 (speciale versie Heilig Jaar 2021-2022)
       13.45 u.  Namiddag onder het thema ‘Pelgrimeren op andere wegen’
    Keuze uit: 
  • Paul De Marez vertelt over zijn tocht naar het Hoge Noorden 
   met zijn boek De ogen van de muskusos als leidraad.
  • Café De ware Jakob: ervaringen, foto’s, herinneringen uitwisselen
 16 u.  Einde 

Tussendoor is de pelgrimswinkel open en kan je al een voorraad nieuwe dromen openvouwen.
Afspraak om 9 u.-10 u. in klooster Don Bosco, Don Boscolaan 15. 
Auto: gps: Kloosterdreef. Dit is vlak bij de Waversebaan.
Openbaar vervoer: bus 337 Leuven-Waver. Vertrek naast het station van Leuven.
Trein: tot station Oud-Heverlee en dan één kilometer wandelen.
Deelname: € 6, met lunch € 13, over te schrijven op rekening BE06 2800 5620 0322 van het Vlaams Compostelagenootschap.
Inschrijven doe je via de website. Klik hier.
Nog vragen? 
Info: Werkgroep Spiritualiteit, spiritualiteit@compostelagenootschap.be of 0473 95 25 85.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/terugkomdag-21/
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infopunt in Mechelen (op afspraak)

Ook in oktober zal het infopunt in Mechelen elke 
zaterdag geopend zijn, nog altijd in coronamo-
dus: op afspraak en in de voormiddag. Afspraken 
zijn dan mogelijk om 10, 11 en 12 uur. Maar als 
de vraag toeneemt of afneemt zijn aanpassingen 
daarin steeds mogelijk. Voor alle recente informa-
tie over de situatie van het infopunt in Mechelen 
kan je steeds terecht op de website.  Klik hier.

Er zullen dan twee informanten met stapervaring 
en één met fietservaring aanwezig zijn. De loca-
tie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik 
de Merodestraat 18 in Mechelen. Bij een bezoek 
dien je uiteraard de hernieuwde coronamaatrege-
len te respecteren. Wel kan je nog steeds met al 
je vragen over pelgrimeren terecht in het Virtuele 
Infocafé.  Klik hier.                                                                                                                  

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

zaterdag 2 oktober 2021: Patricia Duprez, Lieve Gommers en Jos Helsen;

zaterdag 9 oktober 2021: Martine Maes, Luc Holsters en José Maes;

zaterdag 16 oktober 2021: Luk Pauwels, Dirk Vermeiren en Jos Belmans;

zaterdag 23 oktober 2021: René Henquet, Patrick Maene en Robert Truyen; 

zaterdag 30 oktober 2021: Jacques Tack, Alex Cusse, Madeleine Pinxten en Jean Smeets.
De schuingedrukte namen zijn van vrijwilligers met fietservaring. 

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/
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Virtueel infocafé

Het Virtueel Infocafé gaat elke woensdagavond om 20 uur open. We ontmoeten 
elkaar via een videogesprek via Google MEET. Deelnemen kan je met pc, smart-
phone of tablet langs de website van ons Genootschap. Alles verloopt heel ge-
bruiksvriendelijk. Klik hier.

Bovendien werd het Virtueel Infocafé opgesplitst in twee gescheiden simultane 
sessies, één voor stappers en één voor fietsers. Maar de sessie voor fietsers zal 
slechts om de twee weken geopend zijn.

Zijn van dienst:                                                                                                                                                                        
woensdag 6 oktober 2021:   stappers: Paul Linders en Lieve Gommers
          fietsers: Elwyn Moerenhout en Dees Van Caeyzeele;
 woensdag 13 oktober 2021:  stappers: Jos Helsen en Luc Holsters;
woensdag 20 oktober 2021:  stappers; Marc Frederickx en Martine Maes
          fietsers: Robert Truyen en Luc De Meulenaere;
woensdag 27 oktober 2021:  stappers: Luk Pauwels en Alex Cusse.    
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info vrijwilligers
Voor info over de vrijwilligers van het Infopunt in Mechelen en van het Virtueel Infocafé en hun 
camino-expertise ga je op de website naar de pagina van het Infopunt in Mechelen (klik hier) of 
die van het Virtueel Infocafé (klik hier). Op die pagina staat onderaan bij elke infopunter – klik 
even op een naam - zijn/haar ervaringsgegevens. 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? Op de website eindigt het lijstje met de ervaring van de medewer-
kers 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.

Woensdagavond, afspraak in het Virtueel Infocafé. 

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/
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denderleeuw, vrijdag 22 oktober
Pelgrimsavond

Op vrijdag 22 oktober 2021 organi-
seert afdeling Zenne-Dender van 19.30 
uur tot 22.30 uur in Zaal Den Breughel 
opnieuw een pelgrimsavond. Een ont-
spannende pelgrimsavond en een blij 
terugzien!

Hans Vanderniepen komt vertellen over 
zijn pelgrimstocht op de via Podiensis: 
een prachtig stukje camino in Frankrijk.
Alle leden zijn van harte welkom. In het 
bijzonder verwelkomen we de leden 
van afdeling Zenne-Dender die dit jaar 
op tocht geweest zijn. Ook dit jaar heb-
ben we een verrassing voor hen in petto 
mits ze hun compostela die ze dit jaar in 
Santiago de Compostela ontvingen (aan 
te duiden bij de inschrijving via de web-
site), kunnen voorleggen.

Inschrijven voor 18 oktober: klik hier.  Via Podiensis - Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
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 ’t Genootschap - afdelingen

aFdelinG zenne-dendeR

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimsavond-2/
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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 hou-
den een middagstop in Sint-
Jozef en gaan verder door 
Sint-Kruis. Ten slotte wan-
delen 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 begeleider 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 plaatsen 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 dran-
ken 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 

Buffelbrug of Canadabrug
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Brugge, zaterdag 27 november 2021
Terug thuis – dag

Ook in het moeilijke COVID-jaar 2021 trok-
ken pelgrims van bij ons op weg naar Santi-
ago de Compostela. Het is beslist de moeite 
waard om te luisteren naar mensen die weer 
bijzondere ervaringen beleefden. Daarom or-
ganiseren we, zeker nu, een namiddag waar 
iedereen welkom is: pelgrims met recente 
camino-ervaringen, pelgrims die vroeger op 
weg waren, mensen die plannen hebben om 
te vertrekken en graag even komen luisteren.

Wens je te vertellen over je stapervaring, zet 
dan een tiental foto’s op een USB-stick. In 
maximum 15 minuten genieten we dan sa-
men van een nieuwe camino-ervaring. Tus-
sendoor bieden we koffie en gebak aan, vol-
gens pelgrimsgebruiken … Het wordt zeker 
een boeiende namiddag! 
We ontvangen je vanaf 13.45 uur in De Garve, 
Pannebekestraat 33, Brugge.

Klik hier om in te schrijven. 
Dat kan tot en met zondag 21-11-2021.

de wandeling is er gelegenheid om op eigen initiatief 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 be-
perkt 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.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/terug-thuis-dag-21/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/begeleide-wandeltocht-brugge/
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aFdelinG KeMPen

Kapellen , dinsdag 26 oktober
heen en weer naar Compostela

Enkele jaren geleden vertrok Lieve Gommers 
(uit onze afdeling) thuis in Wuustwezel te 
voet naar Compostela. Nu deelt ze die spe-
ciale ervaring graag met ons, haar medepel-
grims. Het wordt een boeiende avond met 
beelden die het verhaal van Lieve nog meer 
kracht bijzetten. Wij zijn blij dat we elkaar 
eindelijk weer kunnen ontmoeten en mogen 
luisteren naar pakkende pelgrimservaringen.

Om 20 u. in Zaal de Kroon, oud gemeente-
huis, Antwerpsesteenweg 1, Kapellen.
Donativo (vrijwillige bijdrage). 
Klik hier om in te schrijven. Dat kan tot en 
met maandag 25 oktober.
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aFdelinG liMBuRG

Genk, woensdag 24 november 2021
Vertelavond: de camino roept!

Niet iedereen die dit van plan was kon in dit coronajaar gehoor 
geven aan de caminoroep. Waar er in de eerste 2 maanden van 
dit jaar nog geen 100 pelgrims in Santiago arriveerden staat de 
teller, medio september, toch op een kleine 100.000 !!!
Onder hen ook een aantal Limburgse pelgrims. Zij komen van-
avond o.a. vertellen over wat hen ertoe beweegt om per dag 
20, 30 of meer km te stappen of 60, 70, 80 of meer km te fietsen, 
2 weken tot zelfs 3 maanden dag na dag in slaapzalen met wei-
nig privacy te slapen, om dan ’s morgens soms zonder ontbijt 
weer op pad te gaan, niet wetende of er die avond een bed zal 
beschikbaar zijn en of dat noodzakelijke wasje wel of niet weer 
moet uitgesteld worden.

Zij komen ook vertellen wat voor hen de essentie van de cami-
no is. En wellicht zal opnieuw blijken dat dit voor elke pelgrim 
anders is: even weg uit de hectiek van alledag en het hoofd leeg 
maken, het overwinnen van de angst voor het onbekende, het 
ervaren van het zo moeilijk onder woorden te brengen cami-
nogevoel, een tijdje verwijlen zonder iets te moeten behalve 
lopen, eten en slapen, het dichter bij zichzelf komen of gewoon 
het aangaan van een sportieve uitdaging.
Als pelgrim met camino-ervaring zal dat een aangenaam feest 
der herkenning zijn, voor de kandidaat-pelgrim mogelijk het 
slopen van de laatste twijfels om de knoop door te hakken om 
nu of straks de tocht aan te vatten.

Behalve deze presentaties is er ook volop ruimte voor het 
informeel uitwisselen van ervaringen, het tonen van fo-
toboeken, het stellen en beantwoorden van vragen. Van 
harte welkom!

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers 
is i.v.m. de zaalgrootte beperkt. Deelname is gratis. Een 
donativo mag. Klik hier om in te schrijven. Dat kan tot en 
met zondag 21 november. 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/heen-en-weer-naar-compostela/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/vertelavond-de-camino-roept/
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 aFdelinG GenT

Filmproject : wie ben jij? Rechter, ridder, pelgrim van het lam Gods. 
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 Origineel beeld van vier panelen Lam Gods

Hoe een nadeel uitgroeide tot een voordeel!  Dat er-
vaarden de bestuursleden van de afdeling Gent toen 
ze in het grote ‘Van Eyckjaar 2020’ een geplande acti-
viteit in mei in het water zagen vallen door de grote 
boosdoener van dienst: corona! In eerste instantie wer-
den contacten gelegd met het Museum van Schone 
Kunsten om in het prestigieuze kader van het museum 
en de grote Van Eycktentoonstelling een bijdrage te le-

veren vanuit het Vlaams Compostelagenootschap na-
tionaal. Dit bleek financieel iets te hoog gegrepen voor 
ons Genootschap.  Financiële beperkingen kanaliseer-
den het evenement naar het prachtige kader van de 
kapittelzaal van de St.-Pietersabdij in Gent.  Van uitstel 
van mei naar oktober 2020 volgde uiteindelijk afstel 
(coronabeperkingen maakten het bijzonder lastig om 
dit te organiseren).

De vele voorbereidingen mochten echter niet verlo-
ren gaan. Een idee rijpte om van het project een film 
te maken. Aldus geschiedde: een professionele came-
raman werd onder de arm genomen, acteurs en mu-
sici werden gezocht, scenario’s werden geschreven en 
vooral herschreven, interessante sprekers gecontac-
teerd, beelden gekozen …

Het resultaat is er nu: een anderhalf uur durende do-
cumentaire film rond de interactie rechters, ridders en 
pelgrims, doorspekt met interessante historische en-
sceneringen, afgewisseld met muzikale fragmenten en 
inhoudelijk sterke getuigenissen van historische feiten 
en figuren. Er kon gefilmd worden op unieke plaatsen 
in Gent zoals de crypte van de Sint-Baafskathedraal, de 
Sacramentskapel met het echte Lam Gods als achter-
grond, het Erasmushotel, het borduurcentrum ‘Floris 
ende Blancefloer’ in Assenede ... Uitzonderlijk kregen 
we toelating van Meemoo (Lukas Arts in Flanders) en de 
Sint-Baafskathedraal om de hoogkwalitatieve beelden 
van het echte Lam God exclusief te mogen gebruiken.

De film wordt in eerste instantie aan alle leden van het 
Vlaams Compostelagenootschap en geïnteresseerden 
aangeboden.  Die kunnen de film aankopen en down-
loaden aan de gunstprijs van € 7. Na aankoop zal de 
film gedurende 7 dagen te bekijken zijn. De afdeling 
Gent hoopt dat haar filmproject in de smaak zal vallen 
bij de Vlaamse pelgrims. We hopen daarmee toch iets 
te kunnen aanbieden aan alle leden van het Genoot-
schap in deze moeilijke periode.  Van en voor pelgrims, 
dat was het uitgangspunt!

Klik hier om de film te bestellen en te bekijken.

https://compostelagenootschap.be/product/film-van-eyck/
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aFdelinG zuidweST

Poperinge, zondag 28 november 2021
wandeling door de Galgebossen vanuit Poperinge

We starten aan het station van Poperinge. Met de trein is dus het makkelijkst, maar 
in de omgeving van het station is voldoende parkeermogelijkheid. De wandelaf-
stand bedraagt ongeveer 18 km.

Via de knooppunten van het wandelnetwerk Hoppeland stappen we door een 
mooie mix van stille landwegen en onverharde paden. De tocht brengt ons eerst 
naar de Galgebossen, jarenlang het privébezit van de Graven van Vlamertinge. Nu 
is het eigendom van het Agentschap Natuur en Bos en voor iedereen toegankelijk. 
Onderweg houden we halt in de artisanale brouwerij De Plukker waar ons bij wijze 
van aperitief een korte uiteenzetting plus een proevertje aangeboden wordt.

Na ongeveer twee uur wandelen komen wij aan bij de eeuwenoude herberg ‘De 
Vuile Seule’. Seule betekent emmer in het plaatselijk dialect. Daar genieten we van 
kip aan het spit of een vegetarische burger. Na het middagmaal trekken we verder, 
aanvankelijk nog door het bos maar al vlug bereiken we via landelijke wegen de 
Poperingevaart. In feite niet meer dan een flinke beek. We wandelen afwisselend 
langs beide oevers tot in de Hoppestad. Daar kunnen we echt niet om het Burggraaf 
Frimoutpark heen. Dirk Frimout, onze allereerste astronaut, opende zelf in 2002 het 
enige park in het centrum van de stad. We verlaten het park bij het monument voor 
de – letterlijk – gevallen soldaat. Even later maken we het op de binnenplaats van 
het stadhuis even stil bij de executiepaal, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog min-
stens vier Engelse soldaten werden gefusilleerd. We bevinden ons nu op de markt 
van Poperinge waar onze wandeling eindigt. De vele horecazaken zullen ongetwij-
feld enkelen onder ons kunnen verleiden. Voor alle anderen is het nu nog maar een 
korte wandeling terug naar het station (ongeveer 350 m).

De bijdrage voor de wandeling inclusief middagmaal en brouwerijbezoek bedraagt € 25.

Klik hier om in te schrijven. Dat kan tot en met zondag 21 november.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeling-poperinge/
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Ik vertrek in Saint-Jean Pied-de-Port. Na 5 km moet ik stoppen. Ik geraak geen 
meter vooruit. Zo snel mogelijk terug naar huis. Op die terugtocht (of aftocht) 
ontmoet ik enorm veel mensen die me helpen: de vrouw Bernadette uit Saint-
Jean Pied-de-Port die me oppikt en me tot Orisson brengt, de dokter en verpleeg-
ster in Auritz/Burguete, de taxichauffeur naar Bayonne, de loketbediende en de 
stationschef in Bayonne, de vrouw die me in Parijs de weg wijst, mijn kinderen die 
me onmiddellijk naar de spoed in Aalst brengen …

Ik geloof nog in engelen, of in Sint-Jakob of in God, maar niet in het toeval.

“Soms kun je als pelgrim het gevoel hebben dat je meer krijgt dan je ooit terug kunt 
geven. Als je je afhankelijk van anderen maakt en dat met de juiste intentie en een 
open houding, zal je meer ontvangen dan je ooit voor mogelijk hebt kunnen houden. 
Je zult ontdekken dat de wereld vol zit met goede mensen en dat de ellende die je 
dagelijks op het journaal hoort eigenlijk helemaal geen afspiegeling is van de wer-
kelijkheid. Waarom zouden zo veel mensen bereid zijn me te helpen? Waar heb ik dat 
aan verdiend?

Achteraf kan ik zeggen dat ik een aantal engelen ben tegengekomen op mijn weg. Ik 
vind het soms zo buitengewoon toevallig dat ik onderweg altijd de juiste mensen op 
het juiste moment tegenkom, dat ik haast wel in een hoger plan moet geloven.” 

(Thomas Hontelez, Wandelen naar wijsheid, Lessen voor de pelgrim)
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

Zuurstof voor de Ziel
 

Een mens gaat langs de wegen, 
vindt takken op zijn weg en twijgen, 

maar de oude goden zwijgen, 
geven hem hoogstens hun zegen.

Gewoonlijk verwringt hij wat buigzaam is, 
stelt zich ten dienste wat blokkeerde, 
past toe wat de natuur hem leerde, 

vindt zwijgende goden geen groot gemis.
Maar in het koele ritme van zijn pas 

ontbreekt soms spontaan de regelmaat: 
de zwerver peinst of Hij bestaat 

of toch zwijgend slechts een woordje was.
Hij beziet vragend de takken en twijgen 

die ook op hun beurt blijven zwijgen 
en met of zonder een Hoge zegen 

stapt hij weer voort langs zon en regen.
 

Uit de gedichtenbundel “Dieptewerking” van Albert J. Kopmels

Cirauqui – Puenta Romana
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/meer-zuurstof/
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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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de Via Coloniensis op natte voeten

Duitsland kent zoals België meerdere Jakobswegen. De Via Co-
loniensis verbindt de dom van Keulen - met het schrijn van de 
Drie Koningen - met Trier, waar de heilige Matthias zijn laatste 
rustplaats vond in de gelijknamige abdij. 
Johan Binnard liep de Via Coloniensis half augustus met een 
aantal collega’s en hij doet zijn verhaal. De Eifel is dunbevolkt en 
pelgrimsgroepen vinden enkel onderkomen in eenvoudige ho-
tels. Blankenheim, waar de Ahr ontspringt, ligt ideaal in het mid-
den van onze vooraf verkende etappes en hotel Schlossblick is 
een uitgelezen onderkomen voor wandelaars.

Na de zondvloed van 14 juli 2021 moesten we onze plannen 
grondig herzien. Niet alleen het ruime gebied rond Pepinster 
werd getroffen, maar de streek vanaf de Eifel tot aan de Rijn 
bleef evenmin gespaard. Op onze oorspronkelijke etappes la-
gen de plaatsen Rheinbach, de Steinbachtalsperre, Euskirchen 
en Iversheim. Gelukkig kan je het tracé over een Jakobsweg 
aanpassen door enkele etappes verder te beginnen. Ons doel 
was begaanbare Jakobspaden te bewandelen zonder de op-
ruimingswerkers te hinderen. Om ons plan B te checken ben ik 
daarom twee weken voor vertrek ter plaatse het nieuwe tracé 
gaan verkennen.
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De caminozuil in Blankenheim

Half augustus vertrokken we met 21 collega’s in Bad Münsterei-
fel. Op veertien dagen tijd hadden het Rode Kruis, het leger, 
de civiele bescherming en talloze vrijwilligers de straten al he-
lemaal vrijgemaakt. Op de parkings voor wandelaars was het 
laatste afval verwijderd en de inboedels waren al verdwenen. 
Houten panelen sloten de winkels af en in de gestripte huizen 
draaiden luchtontvochtigers overuren om het vocht uit de mu-
ren te trekken. Enkel bruine strepen op de gevels markeerden 
nog tot waar het water tijdens de ‘tsunami’ had gestaan.

Onze vijfdaagse tocht door de Eifel en langs de typisch witte 
kerkjes verliep goed. Met de stempels in deze kerkjes waanden 
we ons op een Spaanse camino. Voor het vervoer moesten we 
dagelijks rekening houden met afgesloten wegen. Om te ver-
mijden dat onze gps tilt zou slaan, dienden we steeds over Rips-
dorf te rijden. Hierdoor passeerden we twee keer per dag een 
vrouw op een bank die ons deed denken aan de twee Maria’s uit 
het Alamedapark van Santiago de Compostela. 

Neuerburg was het eindpunt. Volgend jaar stappen we over 
Echternach en Trier naar Schengen. Bij het verlaten van Blan-
kenheim had Frau Mercier van hotel Schlossblick tranen in de 
ogen. Voor de eerste keer sinds februari 2020 kende haar hotel 
een hele week een volledige bezetting.  
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Vía augusta: mooie aanloop tot de Vía de la Plata

De Vía Augusta is een route die begint in de provincie Cádiz en 
aansluit op de Vía de la Plata. De Via maakte in de Romeinse 
tijd deel uit van een veel langere route. Ze staat er zelfs voor 
bekend een van de langste Romeinse wegen in het oude 
Hispania te zijn en verbond de Pyreneeën met de stad Cadiz 
en doorkruiste Andalusische regio's zoals Sevilla, Córdoba en 
Jaén. Dan spreken we algauw van een route van 1500 km.

De oorspronkelijke bedoeling was Rome, het centrum van 
het Romeinse Rijk, te verbinden met de steden in Zuid-
Spanje. In de eerste eeuw voor Christus werden de werken 
afgerond en werd de weg vrijgemaakt om de Romeinse le-
gioenen snel te verplaatsen, de koloniën te ontwikkelen en 
de handel en economie te versterken. 

Het belang van de huidige Vía Augusta blijkt duidelijk uit 
de aanwezigheid van talrijke monumenten. Niet minder 
dat 96 monumenten kom je op je weg tussen de kathedraal 
van Cádiz en die van Sevilla tegen. Daarnaast kan je genie-
ten van prachtige landschappen, maar zal je ook – soms 
langer dan je lief is – olijfbomen kunnen bewonderen.  

Onderweg op de Vía Augusta kom je langs de wijk El Pópulo (Cádiz), de Calle Real en 
de Iglesia Mayor (San Fernando), de kerk van San Sebastián (Puerto Real), het kloos-
ter van de Heilige Geest (El Puerto), de kerk van Santiago (Jerez), de lagunes van El 
Cuervo, de wachttorens van Montújar, de Alcantarill-brug en veel meer opmerkelij-
ke plaatsen. De kleine hoogteverschillen maken dat de tocht niet tot de moeilijkste 
behoort. De temperatuur kan eerder dan de hellingen voor problemen zorgen. 

Kathedraal van Cadiz, vertrekpunt van de Vía Augusta

De totale afstand van de route Cádiz – Sevilla bedraagt 190 kilometer. 
Een mogelijke verdeling in etappes: 
Cádiz - Puerto Real (27 km)
Puerto Real - Jerez de la Frontera (24,1 km)
Jerez de la Frontera - El Cuervo de Sevilla (28,1 km)
El Cuervo de Sevilla - Las Cabezas de San Juan (29,1 km)
Las Cabezas de San Juan - Utrera (32 km)
Utrera - Alcalá de Guadaíra (18,5 km)
Alcalá de Guadaíra - Sevilla (16,6 km)
Vanuit Sevilla kan je dan via de Vía de la Plata en de Camino Sanabrés (in 
Granja de Moreruela) of de Camino Francés (in Astorga) Santiago bereiken. 
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nu ook logiesmarkers op de kaarten van onze via’s

Gedurende de voorbije maanden actualiseerde de werkgroep 
Pelgrimspaden en Onderdak de logiesgegevens die in de ge-
drukte Via-gidsen staan én wierf ook nieuwe gastgevers. Daar-
bij maakte ze gebruik van e-mails met een link naar dit web-
formulier  (bestaat ook in het Frans). Dat formulier verzamelt 
gedetailleerde informatie over een gastgever.

Het resultaat van dat werk is nu zichtbaar op de webpagina’s 
met de steekkaarten van de Via Scaldea, de Via Brabantica, de 
Via Monastica en de Via Limburgica. Op de digitale kaarten zie 
je nu markers met een bed-icoontje verschijnen. Klik je op een 
icoontje, dan verschijnt beknopte, maar voor de pelgrim al zeer 
bruikbare informatie over die gastgever.

Maar daar eindigt het niet. Scrol je naar beneden op de webpa-
gina, dan kom je bij de rubriek Logies. Daar kun je een logies-
lijst in pdf-vorm downloaden, die je gedetailleerde informatie 
geeft over elke gastgever langs de betrokken Via. De gastge-
vers staan gerangschikt in de volgorde zoals de pelgrim ze te-
genkomt langs die Via of zijn varianten.

Scrol je nog verder naar beneden, dan kom je bij de rubriek 
Gps-tracks. De gpx die je daar kunt downloaden bevat niet al-
leen de hoofdtrack en de varianten, maar tevens de waypoints 
van de logiesplaatsen. Met de gastgever-ID op de gpx of op de 
digitale kaart kan de pelgrim in de lijst de gedetailleerde infor-
matie over die gastgever terugvinden. De gpx is zowel bruik-
baar voor de gps als op de smartphone.

In de toekomstige Via-gidsen zullen we geen logiesgege-
vens meer opnemen. Die gegevens zijn immers al verouderd 
op het moment dat de gidsen verschijnen. Vandaar dat we min-
stens één keer per kwartaal de logiesmarkers en de pdf met de 
gastgevers op de steekkaarten van onze Via’s zullen updaten. 

Vernieuwde kaarten op de steekkaarten 
van de pelgrimswegen

Op onze website hebben de digitale kaarten op de 31 steek-
kaarten voor stappers en de 3 steekkaarten voor fietsers 
een knappe facelift gekregen. Ook de functionaliteit is ver-
beterd. In het totaal zijn de gpx-en van 476 (!) tracks om-
gezet naar nieuwe kaarten. Die tracks zijn nu voorzien van 
een eenvormige wijze van naamgeving en kleur: lila voor 
de hoofdroute en lichtblauw voor de varianten. Onderaan 
de kaart zie je een hoogtegrafiek en de afstand.

Je kunt elke digitale kaart openzetten op je volledig scherm. 
Klik naar hartenlust op de verschillende iconen links- en 
rechtsboven op de digitale kaart. Klik je op het tweede 
icoon rechtsboven, dan krijg je een lijst met de hoofdroute 
en de varianten. Klikken op een van de routes ververst de 
informatie van de hoogtegrafiek en de afstand. Je kunt in- 
en uitzoomen om een bepaald traject naderbij te bekijken.

Ook de vijf overzichtskaarten met alle pelgrimswegen 
waarover ons Genootschap je op haar website informeert, 
zijn compleet vernieuwd. Bekijk de overzichtskaarten voor 
de stappers en deze voor fietsers. Wil je meer weten over 
een bepaalde pelgrimsweg, klik dan op de overzichtskaart 
op de gewenste route. Een pop-up verschijnt met sum-
miere gegevens. Klik in de pop-up op de link om naar de 
steekkaart van de gekozen pelgrimsweg te gaan. Je vindt 
daar alle nodige informatie over die pelgrimsweg.

Eens je op een steekkaartpagina bent van een pelgrims-
weg (zie bv. de Camino Sanabrés), dan kun je in de rubriek 
Gps-tracks de gpx van de weg én de compleet vernieuwde 
handleiding voor OsmAnd downloaden. OsmAnd is de app 
waarmee je een gpx kan gebruiken op je smartphone.

Op weg naar Zoutleeuw
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/onderdak-vias/invulformulier-gastgever/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/onderdak-vias/invulformulier-gastgever/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-scaldea/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brabantica-via-gallia-belgica/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-monastica/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/fietsen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-sanabres/
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PaS VeRSChenen

Pilgern in Tirol
De uitgever Tyrolia-Verlag heeft voor een nieuwe gids gezorgd die op popu-
laire en eenzame wegen de mooiste bedevaartsoorden in Nood- en Oost-Tirol 
weergeeft. Zowel eenvoudige tochten door het dal als kuitenbijters in het hoog-
gebergte staan op het programma. De tochten zijn gerangschikt per regio. Ge-
detailleerde routebeschrijvingen (met praktische kaartjes) wisselen af met cultu-
reel-religieuze bezienswaardigheden. Ook aan de bereikbaarheid met openbaar 
vervoer wordt in het kader van een duurzaamheidsbeleid veel aandacht besteed.

Informatie over de wandeltijd, de lengte van de etappes en de hoogtemeters 
maken het gemakkelijk een aangepaste wandelweg te kiezen naar ieders ver-
mogen en godsvrucht. Ook aan de nodige stopplaatsen voor voedsel en drank 
wordt aandacht besteed. Vanwege de coronamaatregelen kan het aangewezen 
zijn vooraf de openingsuren even te controleren. 

De twee auteurs van het boek laten zich inspireren door de ‘trendy ’Jakobsweg in 
Oostenrijk, maar zij doen evenzeer kleine pestkapellen als imposante kloosters 
aan, en wonderbaarlijke beelden en geneeskrachtige waters. Van kleine, lieftal-
lige bergmeren gaat het naar gebedsplaatsen van volkomen onbekende heili-
gen, zoals de Heilige Adolari in Pillerseetal, of naar de oudste glas-in-loodramen 
die Tirol rijk is (in Weital). 

De auteurs hebben er ook aandacht voor dat pelgrimeren spiritueel onderweg 
zijn naar God en wellicht ook naar zichzelf is. Daarnaast is er de erkenning van de 
schepping in de natuur, in de kunst en in de mensen onderweg. 

In die zin wil het boek een bijdrage leveren tot het pelgrimeren in Oostenrijk in 
zijn vele facetten. 
Pilgern in Tirol is van de hand van Susanne und Walter Elsner.

Het boek kreeg de ondertitel ’50 Bedevaartsoorden en bezinningswegen in 
Noord- en Oost-Tirol’ mee. Het kost ongeveer 25 euro, verzendingskosten niet 
inbegrepen. Interesse? Klik hier. 

https://www.tyrolia.at/item/41481976
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PelGRiMSnieuwS

Velen geroepen, weinig uitverkorenen 
op Via Podiensis

In het dagblad La Montagne, een regionale krant, ge-
vestigd in Clermont-Ferrand en verdeeld in een deel van 
de Limousin en Auvergne, kan je lezen dat in het laatste 
vóór-coronajaar niet minder dan 30.000 pelgrims hun 
camino in Le Puy-en-Velay hebben aangevat. 

Pierre Swalus, fervent Compostelaganger en professor 
emeritus aan de Universiteit van Leuven, stelt zich daar 
vragen bij. Hij vergelijkt het cijfer met andere schattingen 
die eerder spreken van 25.000 pelgrims. Dat cijfer lijkt al-
leszins aannemelijker, maar het blijft wel indrukwekkend.

Dat heeft zeker te maken met het feit dat de route zeer 
mooie regio’s doorkruist, een aantrekkelijk architecturaal 
aanbod heeft en op prachtige landschappen kan bogen. 
Dat werd al snel opgemerkt door de mensen van de GR’s, 
maar het duurde lang voor ook het grote publiek in het 
verhaal stapte. 

Eens dat gebeurde, realiseerde de overheid het econo-
misch potentieel van de pelgrimages. Om het pelgri-
meren te bevorderen werd soms zelfs een loopje met 
de geschiedenis genomen. Harde bewijzen dat Le Puy 
in het verleden een vertrekpunt voor bedevaarten naar 
Santiago geweest is, zijn er volgens Swalus niet. Het feit 
dat de kathedraal van Le Puy eerst in 1990 een Sint-Jako-
busbeeld kreeg, wijst in die richting. 

Diep verborgen in de wouden doemt het prachtige Conques op.

Verschillende touroperators bieden de bedevaart Puy-
Conques aan. Je treedt zo in de sporen van de pelgrims 
en volgt de beroemde Via Podiensis, zeggen de folders. 
Accommodatie is voorzien in hotels of op kamers, baga-
gevervoer verzekerd. En dagelijks rijdt de Compostel’Bus 
tussen Le Puy en Conques. 
Swalus laat iedereen er het zijne van te denken. 
Wil je de hele uiteenzetting van Pierre Swalus lezen? 
Klik hier.

Wanneer we dan even in Santiago gaan kijken, merkt 
men dat in 2019 slechts 3180 pelgrims Le Puy als ver-
trekpunt opgaven. Dat is wel een enorm verschil met de 
25.000 die er in totaal vertrekken. Volgens Swalus dragen 
veel factoren tot deze situatie bij. De Wandelfederatie 
Haute-Loire schrijft: “Na een bezoek aan Le Puy-en-Velay 
en zijn historische monumenten, steek je de kloven van 
de Allier, de Margeride en vervolgens de Aubrac over. In 
Conques of Figeac kan je dan je pelgrimstocht beëindi-
gen, tenzij je verder wil gaan …” 

http://verscompostelle.be/30000-pelerins.htm
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Franse herbergiers verenigen zich in acceuil

Een aantal herbergiers heeft zich verenigd in een net-
werk dat de kwaliteit van het onthaal op de Franse pel-
grimswegen hoog wil houden. 

Hier vind je de herbergen: 
Op de weg van Le Puy: de gîte del Roumiou in Saint-
Côme-d’Olt, de gemeentelijke herberg van Estaing, de 
gîte Les Pieds dans l’Olt in Estaing, de gîte Le Chemin St.-
Roch in Decazeville, de gîte van Poudally in Lalvenque, 
de gîte La Source d’Ussac in Saint-Chels, de gîte Le Re-
lais Arc-en-Ciel in Bach, de gîte La Maison en chemin in 
Limogne-en-Quercy, de hotel-gîte La Peyrade in Cajarc, 
de gîte d’étappe en chambres d’hôtes Ecoasis in Gréalou. 

Op de weg van Célé: de camping La Chêneraie in Saint-
Gery-Vers, de camping Pech Ibert in Béduer en de ge-
meentelijke gîte van Espagnac-Sainte-Eulalie. 

Op de alternatieve weg via Rocamadour naar Cahors 
of Agen: de gîte d’étappe La Grange Cary in Cazals en 
het hotel La Garissade in Labastide-Murat. 

Op de weg van Arles: Le temps d’une Pause in Mon-
tarnaud, de gîte Le Chalet  en de chambres d’hôtes La 
Bruyère in Saint-Gervais-sur-Mare en het hotel Héliot in 
Toulouse. 

Enkele herbergiers die deel uitmaken van Acceuil. 
Zij stellen kwaliteit prioritair.

Op de weg van Tours: La maison des pèlerins in 
Bordeaux en  de chambres d’hôtes Landa Etchea in 
Beli-Beliet. 

Op de weg Conques-Toulouse: La maison des pèlerins 
in Villeneuve d’Aveyron, La maison de Siloë, Le Relais 
de Farrou en het hotel Les Fleurines in Villefranche-de-
Rouergue. 

De de weg van Vézelay: de pelgrimsherberg van Billon 
in Captieux, de gîte van Château-Saint-Vincent in Bazes.

Op de weg Piémont Pyrénéen: de gîte van Grenouille in 
Lortet, de chambres d’hôtes L’Etape Carriou in Espèche, 
het hotel Le Clos Fleuri in Lourdes, l’Hospice du Riou-
majou in Saint-Lary-Soulan, de camping Le Rioumajou 
in Bourisp, de camping La Bourie in Hèches, Hautes-
Pyrénées Sport Nature in Saint-Pé-de-Bigorre, de hoeve 
Couty in Saint-Pé-de-Bigorre, het hotel Compostelle in 
Lourdes, hotel Hélianthe in Lourdes en hotel Montford 
eveneens in Lourdes. 

Al deze plaatsen opereren onder hetzelfde uithangbord 
dat een warm onthaal belooft. 
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Op 16 en 17 oktober gaat de Dag van de Trage Weg 
door. Dan gaan duizenden wandelaars, fietsers, kinde-
ren en andere levensgenieters samen op pad. Langs 
bekende, onbekende en zelfs bedreigde paadjes. Van 
de Westhoek tot het Maasland. In het groen en in de 
stad. Langs historische wegen of nieuwe doorsteken.
De Dag van de Trage Weg is de opendeurdag voor alle 
trage wegen in ons land. Dankzij lokale besturen, werk-
groepen en organisaties die overal verspreid in Vlaan-
deren en Brussel een activiteit op poten zetten. Wil je 
meer weten over activiteiten in jouw buurt? Klik hier.

Trage wegen hebben veel te bieden: rust en groen, een 
veilige plek en veel verhalen. 

De Dag van de Trage Weg verbindt de rijke geschiede-
nis van trage wegen met hun toekomstpotentieel. En 
brengt oude wegen onder de aandacht die recent her-
steld werden of die dreigen verloren te gaan.

In het dichtbebouwde Vlaanderen zijn de overblijven-
de natuurgebieden en resterende open ruimten klein 
en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor groene 
verbindingen tussen deze gebieden. 

Dankzij trage wegen ervaren wandelaars en fietsers 
een krachtige connectie met de natuur, het landschap 
en de omgeving. Deze troef staat centraal bij heel wat 
activiteiten tijdens de Dag van de Trage Weg.

De organisatie achter de Trage Wegen ziet het zo: Een 
moment voor jezelf pakken … Dat gaat vanzelf als je 
gaat fietsen of wandelen in je buurt. Of het nu voor een 
rustig ommetje is of voor een stevige dagtocht: weg 
van het drukke verkeer kan je echt ontspannen op tra-
ge wegen. En het uitzicht op het landschap achter de 
lintbebouwing krijg je er gratis en voor niets bij.

Trage wegen hebben vaak historische roots. Op som-
mige paden stap je zelfs in de voetstappen van de 
Romeinen. Trage wegen staan bol van lokale geschie-
denis, volksverhalen en rituelen. Ze verbinden erfgoed-
plekken met elkaar en zijn vaak zelf levend erfgoed.

dag van de Trage weg op 16 en 17 oktober

https://www.dagvandetrageweg.be/programma
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dag van de Pelgrim
wittem, zaterdag 30 oktober

Klooster Wittem in samenwerking met de 
Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden

De Dag van de Pelgrim is vooral een ontmoetingsdag 
voor alle pelgrims, zowel traditioneel als seculier. 's 
Morgens is er een pelgrimswandeling, 's middags een 
minisymposium over pelgrimeren in al zijn facetten, 
onder leiding van tv-presentatrice Hella van Wijst. Er is 
ook een markt waar pelgrimsorganisaties zich kunnen 
presenteren. De dag gaat door in de kloosterbiblio-
theek van Klooster Wittem. 
Meer info?  Klik hier.

aBia
Congres 16 oktober

De vereniging ABIA "Asociación-Belgo-Ibero-
Americana" bestaat 90 jaar en wil dat op 16 ok-
tober uitgebreid vieren met een dagvullend con-
gres, met aansluitend diner en zelfs dansavond.

Het congres behandelt in de voormiddag enkele 
thema's die verband houden met het Heilig Jaar in 
Santiago de Compostela en in de namiddag zijn er 
twee lezingen die gelinkt zijn aan de 200 jaar on-
afhankelijkheid van een groot aantal Zuid-Ameri-
kaanse landen die voordien onder Spaans bewind 
stonden.

Voor geïnteresseerden van het Compostela-
genootschap zal uiteraard het programma van 
de voormiddag het belangrijkste zijn. 
De voertaal van het congres is Spaans.

Inschrijven kan tot en met 7 oktober. Meer info.

Barbara Moreels de Ortiz, de voorzitster van 
ABIA, vertaalde enige tijd geleden de tekst 
van Luc Vermoesen over het Julianushuis.

 Dag van de pelgrim in Klooster Wittem De kloosterbibliotheek van Wittem 

https://www.kloosterwittem.nl/maandvandepelgrim
http://abia.be/
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Gevleugelde woorden op de camino
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Eens pelgrim, altijd pelgrim

Als duizenden mensen de camino lopen, dan groeit er uiteraard een 
eigen taalgebruik. Dat levert veel al dan niet wijze woorden op. En ook 
grote geesten hebben er zo hun ideeën over. Lees maar.

Alleen de gedachten die tot ons komen terwijl we wandelen, hebben 
waarde, zegt Nietzsche. 

Volgens Goethe is Europa tot stand gekomen op de pelgrimstochten 
naar Santiago.

Paulo Coelho kan natuurlijk niet ontbreken. Hij zegt dat Santiago niet 
het einde van de camino is, maar het begin. 

En dan zijn er de vele uitdrukkingen en gezegden die ‘ergens’ 
onderweg zijn ontstaan.

De weg naar de top is als de weg naar jezelf: een eenzame weg. 
Elke camino behoort aan elke pelgrim en daarom is de camino zo 
verschillend voor iedereen. 
Eens pelgrim, altijd pelgrim.
De camino loop je op brood en wijn. 
De toerist reist, de trekker wandelt, de pelgrim zoekt.
De camino begint op het moment dat je beslist te vertrekken. 
Het is nooit te laat om op weg te gaan.
Je zal geen pelgrim zien of er is wijn in de buurt. 
Camino’s maken vrienden. 
Op de camino ben je een pelgrim, erbuiten een landloper. 
De Camino de Santiago is een weg naar je innerlijke zelf. 
Met goede wijn staat de pelgrim herboren op. 
De camino is als het leven: alles stoelt op ervaringen.
De beste camino is niet steeds de kortste. 
Een pelgrim zonder goed humeur is als een wereld zonder kleur.
De toerist eist, de pelgrim bedankt. 
Beter een oude camino dan een nieuw paadje. 
Pelgrimeren is bidden met de voeten.
De camino wandel je niet, je beleeft hem. 
Elke pelgrim ontvangt op de camino zijn eigen wonder. 
Rode wijn is het bloed van de pelgrim. 
Het wonder van de camino is dat gewone zaken magisch worden.  
De camino begint aan je eigen deur.
Als de blinde voorop loopt, spijtig voor degenen die volgen. 
Op een lange camino leert men zijn vrienden kennen.
Regen in de ochtend houdt de pelgrim niet tegen.

Met dank aan de nieuwsbrief Vive el camino
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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.

Brugge, tot 24 oktober
Trauma

Brugge vormt opnieuw het decor voor Triënnale 
Brugge,  een uniek  kunstentraject  waar  dertien 
nationale en internationale kunstenaars en archi-
tecten hun installaties aan het grote publiek voor-
stellen. 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, gepla-
veide straten, vreedzame godshuizen en braaklig-
gende terreinen. De unieke setting van de Brugse 
historische kern biedt ruimte voor polyloog tus-
sen kunstenaars, architecten en publiek, 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.

NADIA NAVEAU Les Niches Par-
ties vrolijkt de Augustijnenrei op 
en bestaat uit een reeks blinken-
de maskers.

NADIA KAABI-LINKE Inner Circle, 
een bankstel bezet met blinken-
de pinnen, maakt het onmoge-
lijk om elkaar te ontmoeten.

https://www.triennalebrugge.be/nl/
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Brussel, tot 24 oktober
iConS in de Villa empain

Even Wikipedia induiken om te ontdekken wat een icoon precies in-
houdt en dan leren we het volgende: 
Een  icoon  (van het Koinè  Griekse: εiκόνα “tekening", "icoon", het  Oud-
grieks: 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-ortho-
doxe en oosters-katholieke 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 representatief 
symbool. Meer specifieke betekenissen gelden binnen de semiotiek 
(vorm die overeenkomt met zijn betekenis) en de computerwereld (gra-
fisch symbool ter herkenning van een bestandstype).

Traditioneel verbinden we iconen dus met de orthodoxe spiritualiteit 
en rituelen. Iconen werden gemaakt door onbekende kunstenaars en 
waren 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 voorstel-
ling samenvielen. Het was een medium dat een verbinding maakte tus-
sen hemel en aarde. In de Villa Empain kan u dan ook een selectie van 
oude Europese en Russische iconen bewonderen. 

Maar de tentoonstelling ‘Icons’ probeert beide definities van het begrip 
icoon te verbinden. 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 diep-
gang maar even frontaal voorstellen. Ook zij raakten blijkbaar in de ban 
van de uitstraling van traditionele iconen. Van winkelende vrouwen en 
glazenwassers, alledaagse figuren tot politieke leiders en actrices.

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

Wim Delvoye weet te charmeren met zijn hersenspinsels.

©
 L

ol
a 

Pe
rt

so
w

sk
y



¡HOLA! nr. 135 - oktober 202127

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/
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Park, van 15 oktober tot 16 januari
Blik op oneindig
Deze tentoonstelling in PARCUM, gelegen 
in de abdij van Park bij Leuven, wil je in 
hogere sferen brengen. ‘Blik op oneindig’ 
vertrekt van ons menselijke verlangen 
om de wereld beter te begrijpen en onze 
plaats daarin. Met religieus erfgoed als lei-
draad, behandelt de tentoonstelling ver-
halen over schepping, vergankelijkheid 
en hoop.

De abdij van Park biedt niet alleen mooie tentoonstellingen, maar ook een prachtige omgeving. 

Waar komen we vandaan? Wat doen we 
hier en waar gaan we naartoe? Het raad-
sel van onze oorsprong, de vraag naar 
de zin van het leven en het mysterie van 
onze eindbestemming: ze zijn zo oud als 
de mens. De antwoorden die we formu-
leren, geven ons houvast. Ze helpen om 
vat te krijgen op het onvatbare en grip op 
het ongrijpbare. Ze geven ons een plek 
binnen een oneindig veel groter kosmo-
logisch verhaal.

‘Blik op oneindig’ onderzoekt hoe religie 
in al haar diversiteit deze levensvragen 
benadert en de zingevende rol die religi-
eus erfgoed daarin vervult. De objecten in 
de tentoonstelling illustreren de voortdu-
rende behoefte van de mens om de we-
reld en de kosmos vorm te geven.
Toch wordt ook duidelijk dat de verklarin-
gen die religie geeft, weer tot nieuwe vra-
gen leiden. Want kunnen we wel grip krij-
gen op ons bestaan? En meer nog: willen 
we het mysterie eigenlijk wel ontrafelen?

Voor deze tentoonstelling werkt PARCUM 
samen met de Nederlandse schrijfster 
Marjolijn van Heemstra. Marjolijn gaat in 
dialoog met de objecten en thema’s in de 
tentoonstelling. Met puntige reflecties 
gekoppeld aan actuele vraagstukken be-
schouwt ze het menselijke wereldbeeld 
en de vergankelijkheid van de mens. Haar 
reflecties zijn te horen in de tentoonstel-
ling. Meer info?  Klik hier.

https://www.parcum.be/nl/museum/blik-op-oneindig
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Voortdurend zenden pelgrims hun 
blogs naar de website van ons Genoot-
schap. 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 bijvoor-
beeld 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 9 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 

Michel Mondelaers vertrok op 1 september 
vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santi-
ago de Compostela. Hij neemt twee vrien-
den, Thierry Raeymaekers en Johan Appels, 
mee op zijn Camino Francés. Met zijn blog 
wil hij de lezer onderdompelen in het hele 
pelgrimsverhaal. Benieuwd naar zijn verhaal? 
Klik hier. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/
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://www.pindat.com/reis/dagboek/michel.op.reis/33080/2021-01-01/2021-10-10/camino-frances
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Ten SloTTe

op camino vanuit je luie zetel
Veel pelgrims hebben in 2020 en 
2021 geen mogelijkheid gehad 
om op pelgrimstocht te gaan. 
Daarom is het nu de dagen al wat 
korter worden, misschien een 
goed idee om vanuit je luie zetel 
de camino te beleven. Intussen 
zijn er al verschillende films die 
de camino in beeld brengen. 
En dat is niet zo verwonderlijk. 
Het cultureel erfgoed, de traditie 
en de opwindende landschap-
pen op de Camino de Santiago 
leveren een instapklaar scenario 
op voor een film. Voeg er nog 
de pelgrimservaring aan toe en 
je krijgt een perfecte mix tussen 
emotie en schoonheid.

Een greep uit het aanbod:

Foto: The Way

Compostelle … la Mecque, 
film van Corine Serreau uit 2005

Na het overlijden van hun moeder vernemen twee broers en hun 
zuster bij de notaris dat zij niets zullen erven, tenzij ze bereid zijn 
samen naar Santiago te stappen. Zij hebben elkaar jaren niet ge-
zien, hebben een hekel aan elkaar en verafschuwen bovendien 
het wandelen. Toch gaan ze op weg, voor het geld.
Er zijn nog vijf andere pelgrims die in de film een rol spelen. Twee 
vriendinnen van rond de twintig en twee jonge Marokkanen van 
wie de oudste verliefd is op een van de meisjes die hij indertijd op 
school heeft leren kennen. Hij neemt zijn jongere neefje mee die 
hij wijsmaakt dat ze naar Mekka gaan. Ten slotte is er een vrouw 
die van kanker is genezen en die vol idealen de camino wil doen.
Onder leiding van een gids begeeft dit bonte gezelschap zich na 
de pelgrimszegen vanuit de kathedraal van Le Puy op weg naar 
Santiago. Een weg met misverstanden, conflicten, teleurstellin-
gen, maar ook dromen 
en verliefdheden, door 
een afwisselend en 
adembenemend mooi 
landschap.
Voor de film klik hier. 

The way, film van emilio estevez uit 2010

Tom Avery, een al wat 
oudere oogarts uit Ca-
lifornië, gespeeld door 
Martin Sheen, krijgt 
op een dag het bericht 
dat zijn zoon Daniël is 
overleden tijdens een 
storm in de Pyreneeën. 
Tom heeft geen idee 
wat Daniël daar moest. 
Hun relatie was niet al 
te best. Tom kon nooit 
veel begrip opbrengen 
voor de keuze van Da-
niël om de wereld rond 
te reizen in plaats van 
te studeren en zich te 
settelen. Tom besluit om naar Frankrijk af te reizen om zijn enige 
zoon op te halen. Daar ontdekt hij dat Daniël was begonnen aan 
de Camino de Santiago. Tom besluit om de pelgrimstocht waar-
aan zijn zoon was begonnen af te maken. Onderweg ontmoet hij 
een aantal mensen die hun eigen redenen hebben om het pad 
te lopen.
De film is lang op Youtube te zien geweest, maar nu niet meer. 
De trailer kan je hier nog zien. 

https://ok.ru/video/38660541119
https://www.bing.com/videos/search?q=the+way+trailer&view=detail&mid=9890EEAD774BEAB377999890EEAD774BEAB37799&FORM=VIRE
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Strangers on the earth, documentaire uit 2016

Deze documentaire biedt een perfecte mix van pel-
grimeren en muziek. In de film gaan we met Dan, een 
Amerikaanse cellist, op pelgrimstocht. Hij heeft zijn 
cello bij zich en speelt voor de pelgrims onderweg. 
Tijdens de tocht horen we het verhaal van andere pel-
grims en maken we kennis met hun ervaringen op de 
camino.
Klik hier voor de trailer van de film

within the way without 
(Tres en el Camino)  uit 2004

In deze extra lange film maken we kennis met drie 
pelgrims vanuit een heel verschillende achtergrond. 
Zij komen uit Brazilië, Nederland en Japan en stappen 
de Camino Francés in verschillende seizoenen : zomer, 
lente en winter en voor verschillende redenen. Zij kij-
ken terug op hun reis eens ze terug thuis zijn. Tijdens 
de film zien we dezelfde plaatsen op de camino in ver-
schillende seizoenen en leren we ook hoe de tocht de 
pelgrims op verschillende manieren heeft beïnvloed 
en hoe ze zijn veranderd.
Klik hier voor de film.

Footprints, the Path of your life, 
film van Juan Manuel Cotelo uit 2016

Deze documentaire vertelt het verhaal van een rooms-
katholieke priester uit Phoenix , Arizona. Hij verzamelt 
een groep mensen met heel verscheiden achtergron-
den en in heel verschillende stadia van hun leven rond-
om zich om samen de Camino del Norte te stappen. De 
tien mannen en de priester hebben elk eigen ervarin-
gen. Ze leren leven met blaren, slecht weer en pijnlijke 
momenten, maar ze krijgen allemaal zeer waardevolle 
lessen mee voor de rest van hun leven. 
Klik hier voor de trailer van de film.

https://www.bing.com/videos/search?q=strangers+on+the+earth+film&docid=608006046226057376&mid=71A60E645C5DC2486EAF71A60E645C5DC2486EAF&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=tres+en+el+camino&qs=n&sp=-1&pq=tres+en+el+camino&sc=1-17&sk=&cvid=0AD12FC0B66D4FA38557E982AC07FFD2&ru=%2fsearch%3fq%3dtres%2ben%2bel%2bcamino%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dtres%2ben%2bel%2bcamino%26sc%3d1-17%26sk%3d%26cvid%3d0AD12FC0B66D4FA38557E982AC07FFD2&view=detail&mmscn=vwrc&mid=0DA21636382334C05EBA0DA21636382334C05EBA&FORM=WRVORC
https://www.youtube.com/watch?v=B0C8Fd0tUd0&list=PLlGzCgFWa1U4x47kALIzKXPHHQo63bO7U

