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De kerstboom heeft plaats geruimd voor een schelpenboom. In de Albergue de Sonia ¡Buen Camino! in Fisterra 
siert zo’n boom de traphal. En dat zwengelde de creativiteit aan. Aan allen: een gelukkig en gezond jaar.
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KalendeR GenooTSChaP

Zaterdag 22 januari: Infodag kandidaat-pelgrims in Genk

Zaterdag 29 januari: Winterwandeling in Lichtervelde

Zaterdag 12 februari: Infodag voor kandidaat-pelgrims in Mechelen

Woensdag 16 februari: Inspiratie-avond voor pelgrims in Pelt

Zaterdag 19 februari: Kaas en wijnavond in Brugge

Zaterdag 26 februari: algemene vergadering in Mechelen

Zondag 6 maart: Voordracht ‘Jacobalia’ in Bissegem

De feestdagen zijn bijna achter de rug. We kijken er telkens 
weer naar uit om de hele familie terug te zien, zussen en 
broers, oma’s en opa’s, neefjes en nichtjes, tantes en nonkels 
die de kerstdagen speciaal reserveren voor de familiereünie. 
Het is weer niet geworden wat we hadden gehoopt. Geen 
knuffels, geen blij weerzien met de hele bende, geen uitbun-
dige feestpartijen. De aanslepende pandemie maande ons 
weer aan om het wat rustiger aan te pakken. Past een beetje 
intiemer, een beetje bescheidener niet beter bij een feest 
als Kerstmis? Tussen alle aperitieven, diners en cadeautjes 
zijn we misschien een beetje vergeten dat het feest zijn oor-
sprong vindt in de geboorte van een kind in een arme stal. 

Familie en vrienden terugzien, samen genieten: dat doet zo’n 
deugd! In de donkere winterdagen is het nodig om voor el-
kaar te zorgen, om er te zijn voor mekaar. Vooral dan in deze 
onzekere tijden. Die onzekerheid maakt het voor velen on-
der ons zo moeilijk: hoelang zal deze toestand nog duren? 
Kijken we al bang uit naar de volgende coronavariant? En zal 

de omega dan de laatste zijn? Zullen we ooit 
nog zorgeloos op pelgrimstocht kunnen gaan? 
Nee, niet alleen jij en ik zijn onzeker, ook we-
tenschappers en politici hebben geen glazen 
bol. Ook zij moeten maar hopen dat hun beslis-
singen de juiste zijn. Daarom kunnen we maar 
best zorg dragen voor onze naasten, zij zijn er 
voor ons. Die zekerheid hebben we wel, en die 
moeten we koesteren. En we mogen ons niet 
laten tegenhouden om alvast nieuwe plannen 
te maken. Ook nu zorgen de vele vrijwilligers 
van de verschillende pelgrimsbewegingen er-
voor dat we op een zo veilig mogelijke manier 
op tocht kan gaan. Wij wensen je een mooi jaar, 
geniet van de kleine dingen en hou het gezond! 

Heidi Verbruggen

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
Travel Safe. Spain - Travel Safe in English

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

 ’t Genootschap - nationaal

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://travelsafe.spain.info/en/
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf.
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.
www.rtve.es
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WeRKGRoeP PelGRimSPaden en ondeRdaK

neem een stukje Via onder je hoede

De werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak is bezig met de trajecten van 
de Via Scaldea, Via Brabantica, Via Monastica en Via Limburgica grondig te 
herbekijken en waar nodig bij te sturen. Ook zijn vier nieuwe Via’s ontwik-
keld: de Via Brugensis, de Via Yprensis, de Via Tenera en de Via Lovaniensis.

Alle Via’s zijn opgedeeld in behapbare deeltrajecten. We zijn op zoek naar 
vrijwilligers die als trajectbeheerder een of meerdere deeltrajecten van 
een Via onder hun hoede willen nemen.

De trajectbeheerders zullen instaan voor het verbeteren van de route en 
het actueel houden van de wegbeschrijving. Zij brengen, waar nodig, in 
een latere fase de bewegwijzering aan en controleren op regelmatige ba-
sis of deze nog correct en voldoende is. Zij stellen noodzakelijke of tijde-
lijke aanpassingen aan het traject voor. Ten slotte werken zij mee aan het 
up-to-date houden van het logiesaanbod langs hun traject. We zorgen 
voor gedegen opleiding voor de trajectbeheerders van start gaan.

Voor de Via Limburgica, de Via Yprensis en de Via Tenera hebben we 
al ruim voldoende vrijwilligers. Ook voor de Via Brugensis is dat gro-
tendeels het geval, behalve voor vijf deeltrajecten in het noorden 
van Frankrijk. Ook drie trajecten van de Via Lovaniensis zijn nog niet 
ingevuld.

Nieuw is dat we ook trajectbeheerders zoeken voor de Via Brabantica 
vanaf Breda of vanaf Bergen op Zoom tot Grimbergen. Wanneer de voor-
bereiding van de Via Monastica en de Via Scaldea afgewerkt zal zijn, zullen 
we ook voor deze pelgrimswegen op zoek gaan naar trajectbeheerders.

Wil je zien hoe de trajecten precies lopen, klik dan op de bovenstaande 
links van de Via’s of bekijk de overzichtskaart van de Via’s in voorbereiding. 

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

Klik hier om meer te weten over de taken van de trajectbeheerders en de 
werkwijze van de werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak. 
Of neem contact op met de werkgroep via: 
pelgrimspaden@compostelagenootschap.be of bel 0475 25 54 57.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica-voorbereiding/
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-brugensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-lovaniensis/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/via-brabantica-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroep-pelgrimspaden/aanmelden-als-trajectbeheerder/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-pelgrimspaden/
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nieuWS Van heT GenooTSChaP

mechelen, zaterdag 12 februari 
infodag voor kandidaat-pelgrims 
Op zaterdag 12 februari 2022 vindt in het Diocesaan Pastoraal Centrum, 
Frederik de Merodestraat, 18 in Mechelen een infodag voor kandidaat-pelgrims plaats van 
10 tot 17 uur. 
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compostela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een spirituele tocht? Een 
reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg?
Rugzak? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan de kandidaat-pelgrim 
een deugdelijk antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer 
gewaardeerde traditie. 

Programma:
10.00 u. – Een warm onthaal en registratie
10.30 u. – Verwelkoming
10.35 u. – Verloop van de dag. Voorstelling afdeling
10.45 u. – Presentatie: ‘Camino de Santiago: historisch of hip?’
11.30 u. – Presentatie: ‘Een ervaren pelgrim vertelt.’
12.15 u. – Lunch met meegebrachte picknick. Drank ter plaatse te verkrijgen.
13.15 u. – Presentatie: ‘De tocht in de praktijk’. 
   Met aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.15 u. – Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. 
   In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit aan diverse thematafels.
17.00 u. – Afronding

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig. 
Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen of online in onze pelgrimswinkel. 
Schrijf je hieronder online in tot dinsdag 8 februari 2022 (klik hier).

 Pelgrimspoëzie ergens langs de Camino Francés. 
“Peregrino, ¿Quién te llama?”  “Pelgrim, wie roept je?”
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mechelen, 26 februari 2022
algemene vergadering
Op zaterdag 26 februari vindt de algemene vergadering van het Vlaams 
Compostelagenootschap plaats. Of de vergadering fysiek in Mechelen of 
online doorgaat, zal de bestuursvergadering beslissen op basis van de dan 
geldende COVID-19-maatregelen.

Enkel effectieve leden kunnen deelnemen aan de algemene vergadering 
van het Genootschap. Ter voorbereiding ontvangen alle effectieve leden de 
noodzakelijke documenten en een inschrijvingsformulier. 

Bij fysieke bijeenkomst gaat de vergadering door in het Diocesaan Pastoraal 
Centrum, Frederik de Merodestraat 18, in Mechelen op 26 februari 
van 10 tot 13 uur. 

https://compostelagenootschap.be/winkel/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-mechelen-220212/
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infopunt in mechelen (op afspraak)

De werkgroep en de medewerkers van het infopunt willen alle pelgrims, alle 
kandidaat-pelgrims en iedereen die geïnteresseerd is in de tocht naar Compos-
tela, een zalig Kerstmis en een voorspoedig 2022 wensen.

Na een sluiting van enkele weken is het bedoeling dat het infopunt in Mechelen  
in januari 2022 elke zaterdag zal geopend zijn enkel op afspraak en in principe in 
de voormiddag. Bij een bezoek dien je uiteraard de hernieuwde coronamaatrege-
len te respecteren. Daarom zal aan het onthaal gevraagd worden een CovidSafe 
Ticket met je identiteitsbewijs te tonen.

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 informatie 
over de situatie van het infopunt in Mechelen kan je steeds terecht op de web-
site (klik hier).

Er zullen twee informanten met stapervaring en één met fietservaring aanwe-
zig zijn. De locatie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 
18 in Mechelen. Wel kan je nog steeds met al je vragen over pelgrimeren terecht 
in het Virtuele Infocafé (klik hier).

Kom zeker niet naar het infopunt in Mechelen zonder vooraf een afspraak te 
boeken. Dat kan op de website (klik hier).

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn: 
zaterdag 8 januari 2022: Martine Maes, Chris Briké en Jos Belmans
zaterdag 15 januari 2022: Jelle Nuyts, Luk Pauwels en Elwyn Moerenhout
zaterdag 22 januari 2022: Dirk Vermeiren, Marc Frederickx en Emmanuel Velghe
zaterdag 29 januari 2022: Patrick Maene, Jacques Tack en Robert Truyen
De schuingedrukte namen zijn de mensen met fietsexpertise.
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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.

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

Zijn van dienst:
woensdag 5 januari 2022:  stappers: Jacques Tack en Luc Holsters – 
         fietsers: Luc Demeulenaere en Dees Van Caeyzeele
woensdag 12 januari 2022: stappers: Marc Frederickx en Martine Maes
woensdag 19 januari 2022: stappers; Chris Briké en Alex Cusse – 
         fietsers: Elwyn Moerenhout en Jos Belmans
woensdag 26 januari 2022: stappers: Paul Linders en Lieve Gommers

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 (klik hier).
Op die pagina staan onderaan bij elke infopunter – klik even op een naam - zijn/haar erva-
ringsgegevens. Bovendien is er boven de tabel een zoekfunctie voorzien om een infopunter 
te vinden met ervaring met een bepaalde pelgrimsweg. 

Info vragen over de camino’s? Op de website eindigt het lijstje met de ervaring van de me-
dewerkers altijd met zijn/haar e-mailadres. Een enkele keer staat er ook een telefoonnum-
mer. 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.

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

aFdelinG limbuRG
Genk, zaterdag 22 januari
infodag voor kandidaat-pelgrims

Op zaterdag 22 januari vindt op het stadhuis in Genk een infodag 
voor kandidaat-pelgrims plaats van 10 tot 17 uur. 

Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compostela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? 
Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Rugzak? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?

Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan de kandidaat-pel-
grim een deugdelijk antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en 
zeer gewaardeerde traditie.

Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 u. – Een warm onthaal en registratie.
10.30 u. – Verwelkoming.
10.35 u. – Verloop van de dag. Voorstelling afdeling.
10.45 u. – Presentatie: ‘Camino de Santiago: historisch of hip?’.
11.30 u. – Presentatie: ‘Een ervaren pelgrim vertelt’.
12.15 u. – Lunch met meegebrachte picknick. Drank ter plaatse te verkrijgen.
13.15 u. – Presentatie: ‘De tocht in de praktijk’. Met aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.15 u. – Pelgrimsforum:  concrete vragen en antwoorden. In een informele sfeer nodigen  
        ervaren pelgrims je uit aan diverse thematafels.
17.00 u. – Afronding.

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig. Alle nodige gidsen kan je 
ter plaatse kopen of online in onze pelgrimswinkel.  
Hoe je er geraakt en hoe je inschrijft (vóór 18 januari), vind je op onze website (klik hier). 
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Wie of wat roept deze jonge pelgrims?

Zijn het de prachtige landschappen die ons op pad doen gaan? 

https://compostelagenootschap.be/winkel/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-genk-220122/
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Op zaterdag 29 januari maakt de afde-
ling Brugge-Kust een winterwandeling 
van Lichtervelde naar Hooglede-Gits en 
weer naar Lichtervelde. Vertrek om 9 uur 
en aankomst omstreeks 17 uur. Er wordt 
een stuk van het Jakobskerkenpad ge-
wandeld, want onderweg worden zowel 
de Sint-Jakobskerk van Lichtervelde als 
die van Gits aangedaan.
Er is ook tijd om in Hooglede een bezoek-
je te brengen aan de Duitse Militaire Be-
graafplaats en het nieuwe (2018) onthaal-

paviljoen, ontworpen door architect Gijs 
Van Vaerenbergh (de gekende ontwerper 
van het doorkijkkerkje bij Borgloon). Als 
het weer wat meezit, kan je van boven op 
de kerktoren in Hooglede een uitzonder-
lijk panorama bewonderen. 

Om 9 uur samenkomst aan de voorkant 
van het station van Lichtervelde (rich-
ting centrum). Parkeergelegenheid is 
er rond het station. Volgens de op dat 
moment geldende coronaregels, ver-

trekken verschillende groepen afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. De afstand bedraagt 23 km.

Na 8 km is er een korte pauze in Hoeve Ter Kest voor een kof-
fie en eventueel toiletbezoek. Zelf meegebrachte picknick 
kan je nuttigen in café De Dubbele Arend in Hooglede. Je 
kan er ook verse soep of andere dranken bestellen. Het ein-
de is voorzien omstreeks 17 uur aan de Sint-Jacobskerk van 
Lichtervelde op 900 m van het station.

Online inschrijven kan tot vrijdag 22 januari op de website (klik hier). 
Heb je nog vragen? 
Stuur dan een bericht naar: afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.

aFdelinG bRuGGe-KuST 

lichtervelde, zaterdag 29 januari
Winterwandeling

De Duitse Militaire Begraafplaats in Hooglede Interieur van de Sint-Jacob de Meerderekerk in Gits 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/winterwandeling/


¡HOLA! nr. 138 - januari 202210

aFdelinG limbuRG
Pelt, zaterdag 16 februari 2022
inspiratieavond voor pelgrims
 
Helaas moest de vertelavond van de afde-
ling Limburg op 24 november jl. uitgesteld 
worden als gevolg van de coronapandemie. 
Om de pelgrims niet helemaal op hun hon-
ger te laten zitten wagen we het erop om een 
nieuwe inspiratieavond te organiseren in het 
noorden van de provincie. Die gaat door op 
16 februari in Zaal Den Drossaerd in Pelt van 
19 tot 22 uur. Den Drosschaert bevindt zich in 
de Parkstraat 21 in Pelt. 

Tijdens deze avond komt Lieve Swinnen uit-
voerig vertellen over haar voettocht naar San-
tiago die ze afgelopen zomer vanuit Vezelay 
naar Santiago ondernam. Na ruim 30 jaar 
actief te zijn, o.a. als kinderpsychiater, dacht 
Lieve op 60-jarige leeftijd nog niet aan stop-
pen. Wel voelde ze heel sterk de behoefte om 
even met rust gelaten te worden en pas op 
de plaats te maken.

Voor de fysieke inspanning deinsde ze niet 
terug. Wandelen zit haar in het bloed en doet 
ze regelmatig. Echter, 1700 kilometer alleen 
onderweg zijn was voor haar een grote en 
nieuwe uitdaging. Hoe dat haar afging, welke 
bespiegelingen ze daar nu achteraf bij maakt 
en of deze tocht haar gebracht heeft wat ze 
zich daarbij voorstelde, komen we te weten 
tijdens haar lezing.

Inspiratie kunnen de aanwezigen niet enkele 
halen uit de lezing van Lieve Swinnen. Het 
tweede deel van de avond is gereserveerd 
voor pelgrims die informatie willen over de 
minder bekende wegen naar Santiago, of 
delen daarvan. We denken hierbij o.a. aan de 
Camino de Madrid, de Camino de Levante, de 
Camino Aragonés, de Camino del Ebro, de Ca-
mino Mozárabe, de Ruta Vadiniense, …

Pelgrims met ervaring op deze routes delen 
met plezier hun kennis en ervaring van deze 
routes met deelnemers die in één of meerder 
van deze routes geïnteresseerd zijn. Laat deze 
kans niet liggen!

Heb je extra inlichtingen nodig, mail dan naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal 
deelnemers is i.v.m. de zaalgrootte beperkt. 
Deelname is gratis. Een donativo mag. Inschrij-
ven is verplicht (klik hier) en kan tot en met 
zondag 13 februari.
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Lieve Swinnen: “Wat ik nu meemaak is gewoonweg een droom...”  

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/inspiratieavond-voor-pelgrims/
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Op zaterdag 19 februari gaat in het Dien-
stencentrum De Garve aan de Pannebe-
kestraat 33 in Brugge een kaas- en wijn-
avond door van 18 tot 22 uur. 
Gezellig samen zijn met een hapje en een 
drankje en ondertussen de ideeën laten 
opborrelen om een (nieuwe) camino te 
plannen … Het kan allemaal in de kortste 
maand van het jaar.

Na de maaltijd geven we een praktische 
uitleg hoe je via de website van het Ge-
nootschap je tocht beter kan voorberei-
den en plannen.

Terugblik op ‘Terug thuis’-dag 
Op zaterdag 27 november 2021 kon de ‘Terug thuis’-dag van de regio Brugge-Kust 
dan toch nog doorgaan. De coronamaatregelen maakten het allemaal wat ingewik-
kelder. Maar er daagden 41 aanwezigen op, waaronder zeven pelgrims die hun erva-
ringen van dit uitzonderlijke coronajaar hebben gedeeld.

Opvallend daarbij: de Camino Sanabrés en de Camino de Madrid waren eenzaam en 
er was heel wat creativiteit nodig om aan een slaapplaats te raken. De Camino del 
Norte, de Camino Francés en de Camino a Finisterre gaven veel meer het gevoel van 
een echte pelgrimstocht. Ontmoetingen met vooral pelgrims uit Europa brachten 
die bijzondere caminosfeer weer naar boven.

Maar de namiddag startte met een uitzonderlijke getuigenis van Sirous (vluchte-
ling uit Iran die al vier jaar in België verblijft). Hij heeft samen met Marnix Tack 
en Anne, zijn Vlaamse vrienden, de Camino Sanabrés gestapt. Toen ze op 25 juli 
Santiago de Compostela bereikten, was dit een heel emotioneel moment. Door 
de beperkingen en de grote drukte was het minder evident om de eucharistie in 
de kathedraal bij te wonen.

aFdelinG bRuGGe-KuST

brugge, zaterdag 19 februari 
Kaas- en wijnavond 
op weg naar Santiago! hoe begin ik eraan?

Volgens de coronaregels die op dat mo-
ment geldig zijn, willen we veilig een aan-
gename en boeiende avond aanbieden.

Schrijf je hieronder online in tot en met 
zaterdag 12 februari 2022. Leden van ons 
Genootschap betalen 20 euro. Niet-leden 
kunnen deelnemen aan 25 euro.
Kies dus de juiste optie voor de deelname! 
We voorzien een alternatief voor wie he-
lemaal geen kaas lust. Kies desgevallend 
ook deze optie. Inschrijven kan je op de 
website (klik hier). Vergeet niet ten laatste 
tegen maandag 14 februari te betalen.
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Pelgrimsavond, gezelligheid troef. 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/kaas-en-wijnavond-presentatie-op-weg-naar-santiago-hoe-begin-ik-er-aan/
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In het ontmoetingscentrum De Trouba-
dour aan het Vlaswaagplein in Bissegem 
(Kortrijk) houdt Cécile Hoskens op zon-
dag 6 maart om 14.15 uur een voorstel-
ling van haar boek ‘Iconografie van de 
jacobalia in België’. 

Het woekerende coronavirus maakt het 
de pelgrims niet gemakkelijk om op stap 
te gaan naar Santiago de Compostela. 
Maar wie het warme pelgrimsvirus te pak-
ken heeft, kan ook in eigen streek naar de 
apostel Jakobus op zoek gaan. In tal van 
kerken en kapellen vinden we vele beel-
den en voorwerpen die naar Jakobus de 
Meerdere leiden, jacobalia dus. Het gaat 
om beelden in hout, steen, gips, metaal, 
afbeeldingen op schilderijen, glasramen, 
liturgische voorwerpen en gewaden. 

Cécile Hoskens ging jarenlang intensief 
op ontdekkingstocht door België. Ze 
legde ruim 1500 jacobalia in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië fotografisch vast en 
bundelde ze in een schitterend naslag-
werk onder de titel ‘Iconografie van de 
jacobalia in België’. 

Verslag uit Schurhoven 

Op 4 december jl. was de afdeling Limburg van 
het Vlaams Compostelagenootschap te gast in 
de Sint-Jacobskerk van Schurhoven met de le-
zing van Cécile Hoskens. In Kerk & Leven lezen 
we dat ‘de keuze voor de plaats van de lezing, 
de Sint-Jacobskerk in Schurhoven, niet toevallig 
was, want ook deze kerk is een prachtig  jacoba-
lium. In een korte, maar krachtige lezing deed 
spreekster Cécile Hoskens verslag van haar ruim 
achtjarige zoektocht in België om ruim 1600 
jacobalia op te sporen, te fotograferen en uit-
eindelijk te verzamelen in een schitterend uit-
gegeven boekwerk. Uit de talrijke vragen van 
de aanwezigen na afloop van de lezing bleek er 
bij hen grote belangstelling te bestaan voor dit 
misschien niet alledaags onderwerp. De lezing 
die ondersteund werd met vele mooie foto’s, 
was voor de aanwezige pelgrims die de afge-
lopen jaren niet op tocht konden gaan, een vir-
tuele pelgrimstocht langs Jakobusgerelateerde 
voorwerpen en plaatsen in eigen land.’

aFdelinG zuidWeST

bissegem, zondag 6 maart
Pelgrimeren langs jacobalia in eigen streek

Cécile neemt ons tijdens haar pre-
sentatie in de Troubadour mee op 
haar zoektocht en laat ons getuige 
zijn van het sublieme, unieke resul-
taat. Ook op het grondgebied van 
de afdeling Zuidwest zijn er heel wat 
fraaie jacobalia te vinden. 

Deze presentatie en het boek zijn 
een uitgelezen mogelijkheid om aan 
de hand van de beschreven jacobalia 
een camino in eigen land te onderne-
men. Een camino die de pelgrim door 
alle provincies voert.

Het prachtig uitgegeven kunstboek 
(680 p., 3 kg!) is ter plaatse in te zien 
en te koop. Na de presentatie staan 
de koffie en de taart klaar.

Alex Cusse maakt ons dan nog even 
warm voor de Via Brugensis en de 
Via Ypriensis die door onze streek 
lopen en daarna is er tijd om pel-
grimservaringen uit te wisselen. Bij-
drage: donativo.

Inschrijven kan tot 28 februari 2022. 
Meer info? Klik hier.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimeren-langs-jacobalia-in-eigen-streek/
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Er blijkt nog steeds belangstelling te bestaan voor het gebruiken van de 
smartphone of iPhone als gps-toestel. Daarom organiseren we nogmaals 
deze leercyclus. Er zal tijdens deze cyclus, meer dan bij de voorgaande, 
extra aandacht worden besteed aan de bezitters van een iPhone.

Het succes van deze leercyclus heeft er wellicht mee te maken dat steeds 
meer pelgrims gebruik maken van een smartphone of iPhone en dat het 
internet een uitgebreid aanbod aan tracks van (o.a.) pelgrimswegen aan-
biedt. Zo ook de website van ons Genootschap waar je talrijke tracks van 
pelgrimswegen kunt downloaden. Bekijk als voorbeeld de rubriek gps-
tracks op de steekkaart van de Via Limburgica.

Sommigen hebben nog wat koudwatervrees om ermee aan de slag te 
gaan. Begrijpelijk! Het gebruik van navigatie op je smartphone of iPhone 
vraagt een beetje oefening en soms wat hulp van ‘buitenaf’. Vandaar het 
aanbod van een leercyclus. We kiezen opnieuw voor drie op elkaar voort-
bouwende online opleidingen (webinars). De praktijkbijeenkomst die 
ook bij vorige edities werd aangekondigd, zal later in het voorjaar van 
2022 worden aangeboden. Elke deelnemer van deze en vorige edities 
kan inschrijven voor deze praktijkbijeenkomst. Plaats en datum worden 
tijdig bekendgemaakt.

Voor alle duidelijkheid: als je inschrijft voor ‘Maak van je smartphone of 
iPhone een gps‘, dan neem je deel aan drie sessies. Je krijgt voorafgaand 
aan de sessies een e-mail met een link die je op de geplande data en tijd-
stippen naar de online bijeenkomst leidt, samen met een eenvoudige 
leidraad hoe videovergaderen werkt. Een webinar onvoorzien gemist? 
Geen nood, je kunt het betreffende webinar op een later tijdstip online 
terug bekijken, maar interactie met de presentator is dan uiteraard niet 
mogelijk.

Tijdens de webinars helpen we je met de instal-
latie van de app (OsmAnd) op je smartphone of 
iPhone, met het instellen van de juiste profielen, 
het downloaden van kaarten, tracks en routes en 
uiteraard met het navigeren, eens je een track 
hebt geïnstalleerd.

De webinars vinden plaats op donderdag 13 en 
27 januari en 10 februari, telkens van 19.30 tot 
21.00 uur. 

Heel wat apps maken navigatie op de smartphone of iPhone mogelijk.

maak van je smartphone of iPhone een gps
Online sessie (geen fysieke locatie) met start op 13 januari

aFdelinG limbuRG

Heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Snel inschrijven is de boodschap en dit tot en met 
8 januari, want het aantal deelnemers is beperkt. 
Inschrijven kan je hier. Deelname is gratis. Een do-
nativo mag.
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Opgelet: dit webinar is volgeboekt. Men kan zich inschrijven op de reservelijst waardoor de 
organisator zicht krijgt op de behoefte aan een eventuele herhaling van de webinar.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/maak-van-je-smartphone-of-iphone-een-gps/
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aFdelinG limbuRG

Fotograferen met je smartphone of iPhone

Online sessie met start op donderdag 20 januari

Alles wat je tijdens het maken van je foto meteen correct doet, 
hoef je achteraf niet meer bij te werken of te corrigeren! Helaas 
lukt dat niet altijd en dan is het prettig om op een eenvou-
dige manier enkele wijzigingen/verbeteringen in je foto aan 
te brengen die uiteindelijk leiden tot een aanmerkelijk beter 
resultaat.

Met de applicatie Snapseed © kun je op een eenvoudige ma-
nier je opnames op je smartphone of iPhone bewerken, zon-
der dat je de foto’s hiervoor naar je pc moet kopiëren. Dat is 
super handig voor onderweg als je je foto onmiddellijk wil 
posten op bv. Facebook of uploaden naar je blog.

In deze webinar, bestaande uit twee online bijeenkomsten, 
krijg je de kans om als beginnend Snapseed ©-gebruiker 
stapsgewijs een aantal functies te leren die deze app biedt. 
Een aantal, want de mogelijkheden van deze app zijn legio. 
Bovendien behoort de lesgever tot die groep fotografen die 
ervan overtuigd is dat de nabewerking van een foto binnen de 
perken moet worden gehouden. We behandelen daarom in 
deze webinar een beperkt aantal (basis)functies zoals het bij-
snijden van de foto, de belichting, het contrast, de witbalans, 
de helderheid en de kleurverzadiging indien nodig aanpassen, 
de horizon rechtzetten en het corrigeren van het perspectief.

Kortom, als je als smartphone- of iPhonefotograaf net dat tik-
keltje meer eist van het resultaat van je fotowerk dan is deze we-
binar voor jou een geschikte mogelijkheid om dat te realiseren.

Webinar 1 op donderdag 20 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.
Webinar 2 op donderdag 3 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.

Heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be. 

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan je hier tot 
en met woensdag 15 januari. Deelname is gratis. Een donativo mag.

Bij deze foto heb je de 
keuze tussen de prullen-
bak en kijken wat er met 
bv. Snapseed © nog ‘te 
redden‘ valt.

Dat valt mee! 
De foto wat bijgesneden, 
de horizon rechtgezet 
en de witbalans, de 
belichting, het contrast 
en de kleurverzadiging 
gecorrigeerd. 
Niet slecht, niet waar?
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/fotograferen-met-je-smartphone-of-iphone-soms-vraagt-je-foto-om-enige-nabewerking/
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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

Dit documentaire filmproject van de afde-
ling Gent van het Vlaams Compostelage-
nootschap beschrijft de interactie tussen de 
zogenaamde ‘aardse’ panelen van het Lam 
Gods (1432) van de gebroeders Van Eyck. 
Ludo Collin (rector van de Sint-Baafskathe-
draal) opent met enkele interessante in-
zichten over de panelen van het Lam Gods; 
Willem De Pauw (raadsheer bij het Hof van 
Beroep in Gent) legt historische verbanden 
tussen pelgrimeren en rechtspraak, en Pe-
ter Broos (ridder in de Orde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem) plaatst het ridderschap 
in historisch en hedendaags perspectief.

Muzikale intermezzo’s en geënsceneerde 
verhalen uit een rijk pelgrimsverleden 
brengen de tijd van de mecenassen Joos 
Vijd en Elisabeth Borluut tot leven. Een 
volkse kwinkslag ten slotte en hier en daar 
een streepje Gents dialect (met ondertite-
ling) vormen de kers op de taart. Deze an-
derhalf uur durende film is de bijdrage van 
de afdeling Gent aan het ‘Van Eyck jaar’. 
Met dank aan Videogeirnaert (camerawerk 
en montage), Meemoo (gebruik van origi-
neel beeldmateriaal Lam Gods) en de Sint-
Baafskathedraal (locaties).

In de webshop van het Genootschap 
staat de film te koop. Als je dit pro-
duct aankoopt, kan je de film gedu-
rende zeven dagen bekijken. Daarna 
verloopt het kijkrecht. Prijs: 7 euro. 
Interesse? Klik hier. 

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

Kletsnat door de Galgebossen 
in Poperinge

Eind november trok de afdeling Zuidwest de Gal-
gebossen rond Poperinge in. Het werd een natte 
tocht met hier en daar een droog moment, vertelt 
Anne Verschoore. ‘Droog waren we in de Artisa-
nale Brouwerij De Plukker! Daar wordt gewerkt 
met biologische hop ( eigen kweek) en biologisch 
geteelde gerst. We proefden er heerlijke Tripel 
en frisse Single Green. De hagelbui kon ons niet 
deren tijdens onze kip aan het spit in restaurant 
De Vuile Seule. Daarna: ploeteren in de modder, 
zigzaggen om de grootste plassen te vermijden, 
schuifelen over het zachte bladertapijt. We hiel-
den er allemaal natte schoenen aan over toen we 
het overstroomde pad probeerden te doorwaden, 
behalve die ene verstandige pelgrim met laarzen 
aan! We trokken over Vlaamse velden door zom-
pige klei … Maar we keerden terug langs de weg. 
Oef! Vaste grond onder de voeten!

Het was de bedoeling om in het Burggraaf Fri-
moutpark even stil te staan bij het hedendaagse 
standbeeld van de ‘letterlijk’ gevallen soldaat, 
ontworpen door kunstenaar Peter Berghman. Het 
beeld, 6 m lang en 4 m hoog, is geïnspireerd op 
het WO I-monument op de Grote Markt van Po-
peringe. Daar houdt de triomferende soldaat het 
vaandel hoog in de lucht. Hier ligt de soldaat op 
de rug op schragen. ‘Shot at dawn’, neergeschoten 
bij zonsopgang. Het beeld doet ons nadenken 
over die ‘Groote Oorlog’ …

Ook op de binnenplaats van het Stadhuis van 
Poperinge herinneren de gevangeniscellen en 
de executieplaats aan de gruwel van WO I. Po-
peringe lag achter het front. Soldaten konden 
er even uitrusten voor ze weer naar het front 
gestuurd werden. In het ‘cachot’ in het Stadhuis 
verbleven er sinds 1913 Britse, Franse of Belgische 
soldaten die veroordeeld waren voor dronken-
schap, gevechten, straatlawaai, wegblijven uit 
het soldatenkwartier. Graffiti met tekeningen van 
rondborstige dames en schunnige opmerkingen 
verwijzen nog naar hun passage. Enkelen onder 
hen brachten hier hun laatste uren door volgens 
een vast ritueel. Ze aten hier hun laatste boter-
ham, schreven er een afscheidsbrief naar hun fa-
milie, rookten hun laatste sigaret en wachtten op 
hun executie bij dageraad. Geblinddoekt werden 
ze gebonden aan de executiepaal, op de plaats 
van hun hart kwam een wit papier, daar moes-
ten de soldaten, soms van hun eigen regiment, 
op mikken. Vier gevallen zijn gedocumenteerd. 
Twee Britse soldaten waren weggelopen tijdens 
granaataanvallen. Ze werden gefusilleerd wegens 
lafheid en desertie. Een Britse officier was wegens 
‘shell shock’ opgenomen in het hospitaal, maar hij 
werd teruggestuurd ondanks zijn angstaanvallen. 
Hij verdween en werd opgepakt. Ook hij werd ver-
oordeeld voor desertie. De jongste veroordeelde 
was 17 jaar. Hij was 16 toen hij zich als vrijwilliger 
aanmeldde om te vechten voor de vrijheid en de 
eer van zijn vaderland. Hier in de Westhoek werd 
hij geconfronteerd met de harde realiteit van de 
oorlog. Hij kon het niet aan en liep weg: geëxecu-
teerd wegens desertie!
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De gevallen soldaat

De heringerichte executieplaats in Poperinge
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Omarm het nieuwe jaar.
Het komt met het geschenk van tijd.
Om het beste ervan te delen.
Om het risico te nemen van verandering.
Om geluk te vinden in wat op je weg komt.
Om met gratie te zijn wie je bent.
Ik wens je zo veel hoop als er sterren aan de hemel staan.
Zo veel ontroering als er schoonheid op je weg te vinden is.
Zo veel inspiratie als de dagen die een jaar kan tellen.

Kris Gelaude

Ik wens je zo veel hoop als er sterren aan de hemel staan.
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 
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Zuurstof voor de Ziel

Weg wordt weg in het gaan.

Weg wordt weg in het laten.

De weg ontstaat pas wanneer je gaat.

Ga, waag de eerste stap!

Hou moed ondanks duisternis en twijfel!

Ga stap voor stap!

Riskeer de inzet van geloof en vertrouwen!

 
Erich Purk – Uit: De weg van mijn verlangen, Peter Müller

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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Geen gebrek aan spectaculaire uitzichten op de Camino de Invierno.

Camino de invierno: boeiend alternatief

De Camino de Invierno loopt van Ponferrada naar Santiago de 
Compostela. De route biedt een alternatief voor de pelgrims op 
de Camino Francés die de koude en sneeuw in de streek rond 
O Cebreiro liever willen vermijden. Maar de route kreeg niet al-
leen uit noodzaak een plaats tussen de pelgrimswegen. Ze werd 
steeds populairder omdat ze prachtige landschappen doorkruist. 
Via deze weg loop je door de Galicische provincies Lugo en Ourense 
en ontmoet je de canyons van de Sil, naast zoveel andere beziens-
waardigheden die de streek rijk is. 

Omdat de Camino de Invierno door het noorden van Ourense en het 
zuiden van Lugo loopt, kom je door de Ribeira Sacra, waar bergen 
en de twee belangrijkste rivieren van Galicië, de Miño en de Sil, een 
prachtig samenspel vormen. Je kan er getuige zijn van indrukwek-
kende uitzichten, terwijl je ook kennis kan maken met de gerenom-
meerde wijngaarden en natuurlijk ook met hun eindproduct. 

Overzicht van de etappes: 
 Ponferrada - Puente de Domingo Flórez (35 km)
 Puente de Domingo Flórez - A Rúa (28 km)
 A Rúa - Quiroga (28 km)
 Quiroga - Monforte de Lemos (33 km)
 Monforte de Lemos - Chantada (31,5 km)
 Chantada - Rodeiro (26 km)
 Rodeiro - A Laxe (26,5 m) 
 A Laxe - Outeiro (33 km)
 Outeiro - Santiago de Compostela (16 km)

De belangrijkste steden op de Camino de Invierno zijn Ponferrada, 
Monforte de Lemos, Chantada en Santiago de Compostela.
Lees meer over deze pelgrimsweg op onze website.
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-de-invierno/
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PaS VeRSChenen

Wandelen naar verinnerlijking

Dit boek brengt het verhaal van de voet-
tocht van Sigrid en Philippe Bafort-Ceu-
lemans, twee ziekenhuispastores, naar 
Compostela. Pittig geschreven dagboek-
fragmenten nemen je mee op hun wan-
deltocht, met ups en downs, met prach-
tige en ook moeilijke momenten. Alsof je 
samen met hen de camino wandelt.

Maar in hun dagelijks leven gaan Si-
grid en Philippe ook figuurlijk op stap, 
met patiënten en hun familie. In hun 
gesprekken vallen vaak woorden met 
een diepe betekenis. Een groot aantal 
van die woorden, hen aangereikt door 
vrienden, familie, collega’s of patiënten, 
namen ze mee op hun wandeltocht. Tel-
kens dachten ze al stappend na over een 
ander specifiek thema. Ook de gedach-
ten die zo bij hen opborrelden, schreven 
ze neer in dit boek. Laat je meenemen 
op een avontuurlijke staptocht en laat 
je tegelijkertijd gaandeweg inspireren 
door de warme overpeinzingen bij de 
woorden, die stof tot nadenken kunnen 
zijn voor je eigen wandeling en inspira-
tie voor bezinning, alleen of in groep.
Sigrid en Philippe Bafort-Ceulemans zijn 
prille vijftigers die beiden langer dan 25 

jaar in pastoraal werk actief zijn, waar-
van al achttien jaar samen als zieken-
huispastor in het AZ Maria Middelares in 
Gent. Tegelijk zijn ze de ouders van drie 
rijpe twintigers die zich langzaam een 
eigen weg banen.

Je kan het boek bij Uitgeverij Halewijn 
bestellen (klik hier), maar je vindt het 
ook in de religieuze boekhandels. 

iedereen is onderweg

De enige wegbeschrijving van de mid-
deleeuwse pelgrimage vanuit ons land 
naar de Marienkirche van de Hanzestad 
Lübeck vinden we in het Itinerarium 
Brugense. Historicus Hugo Lambrechts 
uit Schoten schreef een vernieuwde 
reisweg vanaf de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van de Potterie in Brugge, over 
Antwerpen, Schoten, ’s-Hertogenbosch, 
Kevelaer, Paderborn en Lüneburg tot in 
Lübeck. 

In het eerste deel van het boek worden 
naast de spirituele aspecten van een 
pelgrimstocht tal van historische achter-
grondgegevens vermeld, die een brede 
kijk geven op wat men onderweg kan 
bewonderen en beleven. 

De nieuwe reisweg, of het Itinerarium 
Lamberti, wordt in een apart tweede 
deel weergegeven, om de pelgrim on-
derweg niet te belasten met extra ge-
wicht in de rug- of fietszak. Lambrechts 
is zelf een ervaren pelgrim. Hij maakte 
een voettocht naar Jeruzalem (1970) 
en twee Compostelatochten (1978 en 
1999). 

Wie de pelgrimstocht volbrengt, kan 
een brevet bekomen, een ‘rosarium’ ge-
noemd. Een stempelkaart krijg je door 
lid te worden van de Broederschap van 
de Heilige Rozenkrans van Schoten. 
Meer inlichtingen bekom je via: 
broederschap.schoten@gmail.com.

Prijs voor de twee delen: 35 euro, exclu-
sief verzendingskosten die ongeveer 
10 euro bedragen. 

https://halewijn.info/catalogus/wandelen_naar_verinnerlijking
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De Gids voor de pelgrim is een heruitgave van 
boek vijf van de Codex Calixtinus, het gelijknamige 
twaalfde-eeuwse document dat verhaalt over het 
pelgrimeren naar het graf van de heilige Jakobus 
in Santiago de Compostela. Deel een bevat de elf 
hoofdstukken van het vijfde boek uit de Codex Calix-
tinus. Zij beschrijven de wegen 
vanuit Frankrijk naar Santiago, 
dagetappes in Spanje, dorpen 
en steden langs de route, op-
vangcentra, rivieren en regio’s, 
hun bewoners en hun eigen-
aardigheden. Met als sluitstuk 
de stad Santiago, Jakobus’ graf, 
de kathedraal en hoe pelgrims 
ontvangen moeten worden.

Het tweede deel geeft achter-
grond en duiding over het pel-
grimeren in de twaalfde eeuw, 
de wegen naar Santiago, de 
heiligen en hun relieken langs 
de route, de Codex Calixtinus 
en de kerk- en politieke context 
in het Spanje van de twaalfde 
eeuw. Voor de redactie teken-
de de Werkgroep Geschiedenis 
en Cultuur van het Nederlands 
Genootschap van Sint-Jacob. 

Het boek kost 27,50 euro en is verkrijgbaar in de 
pelgrimswinkel van ons Genootschap. Aankopen? 
Klik hier.

miammiam dodo digitaal

In afwachting van het verschijnen van de 
editie 2022 van de Camino Francés, kan 
je bij de uitgever, Les Editions du Vieux 
Crayon, terecht voor een e-book van de 
Camino Francés van Saint-Jean-Pied-de-
Port tot Santiago (Finisterra) editie 2020-
2021.

Het voordeel van de digitale versie is 
natuurlijk het gewicht. Het boek kan ge-
woon op je smartphone, tablet of com-
puter worden opgeladen. Zoals steeds 
bieden de boeken van Miam Miam Dodo 
een zeer gedetailleerde opsomming van 
de onthaaldiensten, herbergen, eetgele-
genheden en andere diensten op de ca-
mino en wordt alles jaarlijks goed gecon-
troleerd. Bovendien hebben de boeken 
kaarten op maat van een pelgrim. Zo wor-
den zelfs de waterbevoorradingspunten 
aangegeven. Ook de moeilijkheidsgraad 
van de etappes en de hoogteverschillen 
zijn te vinden en de duur van de tochten 
(tegen 3,5 km/uur). 

Historische, religieuze en praktische infor-
matie verrijken de gids. Prijzen zijn zorg-
vuldig nagegaan zodat de pelgrim weet 
waar hij aan toe is. Een overnachting kan 
dan ook op basis van de eigen wensjes en 
de draagkracht van de portefeuille wor-
den uitgekozen. 

Er gaat zelfs aandacht naar de pelgrims 
die op stap gaan met hun paard, ezel of 
hond. 

Ook de boeken Compostelle Visite Gui-
dée van dezelfde uitgeverij zijn intussen 
digitaal te verkrijgen. Het gaat om de 
trajecten Le Puy-en-Velay naar Conques, 
Conques naar Cahors en Cahors naar Con-
dom. Meer info? Klik hier. 

de Gids voor de Pelgrim te koop in pelgrimswinkel

https://compostelagenootschap.be/product/de-gids-voor-de-pelgrimop-weg-naar-santiagoeen-twaalfde-eeuws-handschrift-vertaald-en-toegelicht/
https://www.levieuxcrayon.com/collections/ebooks
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¡buen Camino! oefenboekje

¡Buen Camino! Oefenbooekje sluit aan 
bij de taalgids met cd ¡Buen Camino! en 
is een hulpmiddel om zich de opgedane 
kennis eigen te maken. Het boek bevat 
meer dan negentig oefeningen die aan-
sluiten bij de inhoud van de taalgids.

Dankzij zelfcorrectie en herhalingsoefe-
ningen word je op weg gezet om goede 
en nuttige contacten te kunnen leggen 
tijdens je pelgrimstocht. Het boekje kost 
7 euro en is verkrijgbaar in de pelgrims-
winkel van ons Genootschap (klik hier). 

PelGRimSnieuWS

Pelgrim wordt ouder

Van een studie van Pierre Swalus, notoir pel-
grimagespecialist en professor emeritus van 
de Leuvens universiteit, leerden we vorige 
maand dat de pelgrimages korter in afstand 
worden. De tochten van minder dan 150 km 
zitten in de lift, terwijl de tochten van meer 
van 1800 km sterk dalen. 

Swalus stelde zich daarop de vraag of de mo-
tivatie en de leeftijd van de pelgrims hierbij 
een rol zouden kunnen spelen. Wat de mo-
tivatie betreft, kan hij geen exacte conclusies 
trekken daar de formulering van de termen 
religieus, niet-religieus, spiritueel, in de loop 
der jaren is gewijzigd. De enige conclusie 
waaraan hij zich waagt, is dat de niet-religieu-
ze motivaties zijn toegenomen in de periode 
1989 tot 2019.

Wanneer hij de leeftijd van de pelgrims be-
studeert in deze periode, ziet hij een duidelij-
ke daling van het aantal personen van 30 jaar 
en jonger dat op pelgrimstocht gaat in ver-
houding tot het totaal aantal pelgrims. Hun 
percentage daalt van 63,2 naar 26,7 procent. 
Het aantal 30- tot 60-jarigen steeg in dezelfde 
jaren van 32,9 naar 54,5 procent. De 60-plus-
sers tekenden een toename van 3,6 naar 18,7 
procent op.

Swalus concludeert dat de pelgrimspopulatie zo-
als ze geregistreerd wordt op het Pelgrimskantoor 
in Compostela, in de loop der jaren in leeftijd toe-
neemt. Hij suggereert enkele mogelijke verklarin-
gen. Mogelijk volgt de populatie van de pelgrims 
de demografische evolutie in de westerse landen 
en die houdt een vergrijzing in. Ook de seculari-
sering kan een rol spelen waardoor jongeren zich 
minder aangesproken voelen tot een pelgrimage. 

Wil je de studie uitgebreid doornemen? Klik hier. 

https://compostelagenootschap.be/product/buen-caminooefenboek-bij-de-taalgids-en-cd-buen-caminospaans-voor-pelgrims-en-hospitaleros/
https://verscompostelle.be/1989-2019-motivations-ages.htm
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museum van de kathedraal gaat digitaal

Het Museum van de kathedraal van Santiago de Compostela biedt digitaal een in-
kijk in zijn collectie. Zo kunnen bezoekers hun kennis over de geschiedenis en de 
kunst van de kathedraal verdiepen. De kathedraal is een van de belangrijke kathe-
dralen in Spanje. Oorspronkelijk romaans, maar momenteel zijn er zowat alle kunst-
richtingen terug te vinden. Op de site komen niet alleen de romaanse kathedraal 
maar ook meester Mateo, de periode van 1211 tot 1500, het koninklijk Pantheon en 
de schatkamer aan bod. Wanneer je meer wil weten over bijvoorbeeld de romaanse 
kathedraal, dan wordt dieper ingegaan op de Platerías-gevel, de Paradijsgevel, de 
andere ruimtes en de zogenaamde ‘Meester van de Natte Kleding’. Wil je zelf een en 
ander bewonderen? Klik hier.

Het timpaan van Doña Leonor bevond zich in een kapel bij de westelijke gevel van de kathedraal 
en maakte heel wat omzwervingen in het gebouw voor het uiteindelijk in het museum belandde.

Een doorn in het oog van vele pelgrims 
zijn de vele gesloten kerken en kapellen 
op de Jakobsweg waar de pelgrim tijdens 
zijn pelgrimage letterlijk tegen aanloopt. 
Daar gaat in de nabije toekomst verande-
ring in komen, althans op twee populaire 
camino’s: de Camino Francés en de Cami-
no Portugués. 

De Xunta de Galicia, zeg maar de rege-
ring van de autonome regio Galicië,  heeft 
een tweetal overeenkomsten gesloten 
met het ‘Arzobispado de Santiago de 
Compostela’ (Aartsbisdom van Santiago) 
om kerken en kapellen langs deze twee 
Jakobswegen toegankelijker te maken 
voor pelgrims en zo de pelgrim in staat 
te stellen kennis te maken met het cul-
tuurhistorisch patrimonium. Minstens zo 
belangrijk vinden de contracterende par-
tijen dat hierdoor het begrip ‘gastvrijheid’ 
een ruimere invulling krijgt.

Behalve dat er een elftal kerken nu hun 
deuren gaan openen, is er tevens geld 
voorzien om in zes kerken op de Fran-
césroute en in tien op de Portuguésroute 
tralies aan te brengen, die het mogelijk 
moeten maken om zonder extra bevei-
liging deze kerken permanent open te 
houden en de pelgrim zo de gedeeltelijke 
toegang te verschaffen. Men hoopt hier-
mee voor een belangrijk deel tegemoet 
te komen aan een steeds vaker gehoorde 
kritiek van de pelgrim dat hij te vaak ge-
confronteerd wordt met een gesloten 
kerkdeur, hoewel kerkbezoek voor vele 
pelgrims een essentieel onderdeel is van 
hun pelgrimage.

Uit: ACC, Fundación Acogida Cristiana 
en los Caminos de Santiago, Boletín in-
formativo l Nº 16 - Diciembre 2021 l 3

Wat schuilt er 
achter deze deur?

meer kerken open op de camino

Je
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https://www.museocatedraldesantiago.es/en/themes/
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Anno 2020-2021 werd door Wandelsport 
Vlaanderen het plan gesmeed om een 
nieuw wandelconcept te ontwikkelen, 
speciaal voor liefhebbers en fervente 
wandelaars van langeafstandswandelin-
gen. Daar kunnen zowel kandidaat-pel-
grims als ervaren rotten baat bij hebben. 
Het plan resulteerde in de oprichting van 
Flanders Trails. Acht trailwalk-evenemen-
ten waarbij je stap voor stap de mooiste 
plekjes van Vlaanderen en de Belgische 
Ardennen verkent. Wandelevents met 
een toffe mix van natuur, fun en beleving, 
zeggen de organisatoren. 

De Brabantse Ardennen Trail brengt je langs uitzonderlijke plekjes.

Kennismaken kan alvast op de Brabantse 
Ardennen Trail met tochten van 35 en 50 
km op 22 januari 2022. Het vertrekpunt 
ligt in Huldenberg en de tocht brengt de 
wandelaar langs het glooiende landschap 
van de Brabantse Ardennen en de IJseval-
lei. Op beide omlopen kan je kennisma-
ken met holle wegen, mooie vergezich-
ten en het natuurgebied van de Doode 
Beemde Vallei. Klik hier voor meer info. De 
eerstvolgende tochten vinden volgend 
jaar plaats in Blanden (Meerdaal Nature 
Trail), Geraardsbergen (Walk the Muur), 
Houffalize (Lupulus Walk) en Koksijde-
Oostduinkerke (Peerdevisschers Walk). 

met Flanders Trails op training

KoRT

Pelgrim-euromunt 
De officiële producent van de Spaanse euromun-
ten Fábrica Nacional de Moneda y Timbre heeft een 
nieuwe munt van 30 euro op de markt gebracht. Maar 
met deze munt kan je niets kopen in de winkel, want 
het is een ‘collectors item’ ter ere van het Heilig Jaar 
2021/2022, het Año Santo Xacobeo.

Op de munt zie je een pelgrim, een afbeelding van 
de sint-jakobsschelp en de kathedraal van Santiago 
de Compostela. Op de voorkant van de munt staat 
een afbeelding van Felipe VI en Letizia, het Spaanse 
koningspaar. 

Geen Fiets- en Wandelbeurs in Gent
De Fiets- en Wandelbeurs die op zaterdag 19 en zon-
dag 20 februari 2022 in Flanders Expo in Gent zou plaatsvinden, gaat 
niet door als gevolg van de huidige COVID-19-toestand. Leden van 
ons Genootschap die al tickets bestelden, krijgen die terugbetaald. 

oP WeG

Spaanse dienst voor Toerisme lanceert Compostela-site
Ter gelegenheid van het Heilig Jaar 2021-2022 zet de Spaanse toeristische dienst in 
Brussel een aparte website op die volledig gewijd is aan de Camino de Santiago de 
Compostela. De informatie is redelijk summier, maar bijzonder is wel dat reizigers er zelf 
hun ervaringen, tips en foto’s kunnen delen met andere reizigers. 
Je kan alle informatie die je wilt delen naar het officiële 
e-mailadres bruselas@tourspain.es zenden. 
Ben je geïnteresseerd ? Ga dan zeker eens een kijkje ne-
men op de site (klik hier). 
Interessant is alleszins de agenda van het Heilig Jaar die 
je op deze website kan raadplegen (klik hier). Daar vind 
je de vele evenementen die naar aanleiding van het 
Heilig Jaar plaatsvinden.

https://www.brabantse-ardennentrail.be/
https://caminodesantiago.be/nl/#msdynttrid=cXF8JggcWexFVhbN7rqwsRkKAzoggNKBOiSqKyY-c8U
https://consejojacobeox21.es/en/agenda/
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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.

utrecht, tot 9 januari 2022
maria magdalena 

Geen vrouw uit de Bijbel lokt zoveel reacties 
uit als Maria Magdalena. Na Maria en Eva is zij 
de derde belangrijke vrouw van het Westerse 
christendom. Prostituee, heilige, echtgenote 
van Jezus? Belichaamt zij met de raadselach-
tige en extatische blik een innerlijk conflict? 
Een spanning tussen de mystieke en de vle-
selijke liefde? De tentoonstelling in Het Ca-
tharijneconvent 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 inspireren. Via schil-
derijen, 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, ver-
leidt, bekeert, verricht wonderen.

De tentoonstelling is verschillende malen 
uitgesteld omwille van de gekende omstan-
digheden maar het was het wachten waard. 
Meer info (klik hier). 

overlijden egfried Grauls

Op de valreep voor de publicatie van deze ¡Hola! meldt 
de afdeling Limburg ons het overlijden van Egfried 
Grauls (°1948). Niet geheel onverwacht en na een lange, 
weinig perspectief biedende ziekte is Egfried afgelopen 
maandag 20 december zacht en stilletjes ingeslapen.

Afdeling Limburg verliest hiermee haar voorzitter die 
sinds de instelling van de regio in zijn functie van voor-
zitter de verbindende schakel vormde in de werking van 
de afdeling. Vele Limburgse pelgrims zullen zich Egfried 
herinneren als de rustige, attente en altijd dienstvaar-
dige persoon voor wie het belang van de pelgrim boven 
elk ander belang stond. Behalve enkele mandaten bin-
nen het hoofdbestuur van het Genootschap was Egfried 
lange tijd een gewaardeerd en inspirerend lid van de 
werkgroep spiritualiteit. Voor het Stedelijk Lyceum van 
Genk was Egfried een inspirator die mee aan de wieg 
stond van de jaarlijkse pelgrimage van de laatstejaars-
leerlingen van dit Lyceum naar Santiago de Compostela. 

Afdeling Limburg zal hem missen.

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
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Park, 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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KNAL. VERBEELDING VAN HET UNIVERSUM

Een tentoonstelling georganiseerd in samen-
werking met de Stad Leuven en de KU Leuven 
in het kader van het stadsfestival ‘The Big Bang’, 
verwijzend naar Prof. Georges Lemaître, inter-
nationaal bekend als de grondlegger van de 
‘Big Bang’-theorie.
De tentoonstelling vertrekt vanuit de funda-
mentele vragen die de mens zich stelt. Wie zijn 
we? Waar komen we vandaan? Hoe is de wereld 
ontstaan? Antwoorden hierop werden in het 
verleden geformuleerd vanuit de mythologie, 
de religie, de kunsten en de wetenschappen. 
Maar de onzekerheid en het nietigheidsbesef 
bleven daarin de overhand halen. Wat echter 
blijft tot op vandaag is de verwondering over 
het universum. De tentoonstelling probeert te 
onderzoeken hoe de Europese en Arabische 
opvattingen weerspiegeld werden in kunsten 
en wetenschappen tot in de 18de eeuw.
Deze tentoonstelling loopt tot 16 januari 2021.

TUSSEN HEMEL EN AARDE

… stelt het werk van Dieric Bouts, tijd-
genoot van Van Eyck en Rogier Van der 
Weyden, in de kijker. In de prachtig ge-
restaureerde Sint-Pieterskerk kan je de 
twee topwerken van deze oude mees-
ter bewonderen: Het Laatste Avond-
maal en De Marteling van H. Erasmus. 
Naast de sacramentstoren en andere 
bezienswaardigheden is dit bezoek ze-
ker de moeite waard. Met een slimme 
bril. Met de HoloLens 2 kan je hierbij 
ook spectaculaire 3D-beelden en ani-
maties bekijken. Deze tentoonstelling 
loopt tot maart 2023.

BEWOGEN

‘Bewogen’ brengt vergeten rituelen weer 
onder de aandacht. Religie kreeg in het 
verleden een belangrijke plaats toebe-
deeld. Feesten en tradities bepaalden de 
kalender en het sociale leven. Voorwer-
pen die hierbij een rol speelden zijn be-
waard gebleven en konden mensen let-
terlijk en figuurlijk in beweging brengen. 
Persoonlijke getuigenissen en historisch 
beeldmateriaal brengen die oude tradi-
ties tot leven.
Tegelijk worden deze historische tradities 
geconfronteerd met hedendaagse vor-
men van aanbidding en verering. Deze 
tentoonstelling loopt tot september 2022.

leuven, tot 16 januari
Verbeelding van het universum

Wie een beetje vertrouwd is met de 
Leuvense binnenstad heeft reeds 
lang Museum M ontdekt in de vroe-
gere woning van burgemeester 
Vander Kelen in de Savoyestraat.

Stéphane Beel transformeerde jaren 
geleden het vroegere burgerhuis 
tot een modern museum voor de 
Leuvense en Brabantse kunst en 
geschiedenis, waar ook Belgische 
kunst na 1945 een onderkomen 
heeft gevonden.

Momenteel lopen er heel wat kleine 
tentoonstellingen die onze aan-
dacht verdienen. We pikken er drie 
uit. Voor meer info klik hier. 

https://www.mleuven.be/
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Driedimensionale papierkunstobjecten 
van Annita Smit, vijf nieuwe gedichten 
van eigentijdse dichters en Krona's eigen 
laatmiddeleeuwse kunst, ontmoeten 
elkaar in de tentoonstelling Tijd en Eeu-
wigheid. Poëzie in beeld en woord in 
Museum Krona in Uden. Die combinatie 
van kunstvormen biedt de bezoeker de 
ruimte een verstilde ervaring te beleven 
en levert een bijzonder samenspel op tus-
sen de gebedszusters van de abdij en hun 
waarden.
De poëzie van Gershwin Bonevacia, Babs 
Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paal-
man en Mustafa Stitou hangt in Tijd en 
Eeuwigheid gedrukt tussen de papier-
kunstobjecten en de laatmiddeleeuwse 
kunst van het klooster. Samen vertegen-
woordigen de dichters een nieuwe ge-
neratie die lezers roert met uit het leven 
gegrepen alledaagse onderwerpen die 
‘dicht bij huis’ lijken te zijn: meditatie voor 
museumbezoekers.
Tijd en Eeuwigheid is een productie en 
initiatief van het Bijbels Museum.

Vanaf 7 november kan je in Krona ook te-
recht voor de tentoonstelling Kloosters in 
beweging, die het kloosterleven in de ja-
ren 60 belicht. Deze tentoonstelling loopt 
tot 6 maart.
Van binnenuit (Tweede Vaticaans Conci-

Papierkunst van Annita Smit
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Tijd en eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord

lie) en van buitenaf kwam er zestig jaar 
geleden een ongekende beweging op 
gang, die het religieuze leven in Noord-
Brabant ingrijpend heeft veranderd. 
Kloosterlingen werden aangespoord om 
hun leven bij de tijd te brengen. Denk aan 
het vertalen van gebedenboeken, het 
houden van de liturgie in de volkstaal, het 
vervangen van habijten door eigentijdse 
kleding en er kwam ruimte voor gesprek-
ken en vrije tijd.
De tentoonstelling Kloosters in bewe-
ging toont deze omwenteling in de ker-
ken en de kloosters vanuit het oogpunt 
van zowel de kloosterlingen die binnen 
de kloostermuren leven, als de klooster-
lingen die actief in de maatschappij staan. 
Met de vernieuwing kwam ook een einde 
aan de missies van de vele duizenden 
missionarissen, broeders en zusters om 
zorg te verlenen, het katholicisme te ver-
spreiden of onderwijs te geven. Waar in 
de 19de en 20ste eeuw een trek ontstond 
naar verre oorden als Afrika, Indonesië en 
Zuid-Amerika, komen de dag van van-
daag vanuit deze landen werkzoeken-
den, vluchtelingen en zelfs religieuzen 
naar Noord-Brabant. Juist samen met 
deze groep nieuwe Nederlanders is de 
tentoonstelling met materiaal uit de mis-
sies samengesteld en voorzien van hun 
kijk hierop. Meer info over Krona? Klik hier. 

https://www.museumkrona.nl/nl/
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Gent, tot 6 maart 
Wonderlijke Voyage

Deze belevingstentoonstelling in de Sint-Pietersabdij 
dompelt je onder in een sfeer van ontdekking, verwon-
dering en avontuur …, fascinerend voor jong en oud.
Exact 300 jaar geleden maakte Gentenaar Michael De 
Febure de reis van zijn leven. In 1721 stapte hij aan 
boord van de Sint-Pieter en vertrok mee op handels-
missie naar Oost-Indië. Nooit eerder kwam hij van on-
der zijn kerktoren. Zijn wonderlijke ervaringen schreef 
hij minutieus neer in een reisdagboek dat tot op van-
daag bewaard is gebleven.

In deze nieuwe belevingstentoonstelling neemt acteur 
Titus De Voogdt, alias Michael, je in een meeslepend 
audioverhaal mee op zijn allesbehalve evidente expe-
ditie. Sebastien Dewaele kruipt in de huid van de kapi-
tein, die je samen met zijn crew verwelkomt aan boord 
van zijn schip.

Tussen historische zeekaarten, scheepsmodellen, exo-
tische dieren en exclusieve vondsten uit 18e-eeuwse 
scheepswrakken navigeer je naar een ver en fascine-
rend verleden en val je van de ene verbazing in de an-
dere.

Je ervaart de voortdurende vrees voor kapers en pira-
ten, exploreert de Kaapverdische eilanden en trotseert 
zware stormen. En cours de route ontdek je het won-
derlijke zeeleven om uiteindelijk aan te komen in de 
Indische havenstad Surat, een smeltkroes van cultu-
ren, geuren, kruiden en exotische producten.
Voor meer info klik hier.
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https://historischehuizen.stad.gent/nl/sint-pietersabdij/tentoonstellingen/wonderlijke-voyage
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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 on-
der de rubriek Op weg – Pelgrimsverhalen. 
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 pa-
gina: Je pelgrimsverhaal of -blog delen.

bloGS

Laat de schelpenboom 
licht brengen in deze 
donkere periode.
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/je-pelgrimsverhaal-delen/

