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Op 25 juli vieren we de feestdag van Sint-Jakob. Hier zien we een 
afbeelding van de heilige op een mozaïek in de basiliek van Notre-
Dame de Fourvière in Lyon. De mozaïek van 23 vierkante meter werd 
ontworpen door Larissa Perekrestova uit Odessa.
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Maandag 25 juli: Feest St.-Jakob in Brugge

Zaterdag 10 september: Wandeling in Poperinge
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 Heerlijk verfrissende verrassing in Spanje waar de temperaturen 
intussen opklimmen tot 40 graden en meer.

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
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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

Vacature: beheerder voor de Via Scaldea

Door de flinke toename van zijn professionele bezighe-
den kan de huidige Via-beheerder van de Via Scaldea zijn 
taak niet meer naar behoren vervullen. Hij heeft dan ook 
verzocht om op zoek te gaan naar een vervanger. Hij wil 
die in de toekomst nog graag bijstaan.

Wat houdt het engagement van een Via-beheerder voor 
de Via Scaldea in?
•	 Je	maakt	samen	met	de	andere	Via-beheerders	deel	uit	

van de werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak. Deze 
stuurgroep organiseert samen het werk aan de Via’s.

•	 Op	basis	van	de	route	en	wegbeschrijving	van	de	be-
staande Via Scaldea ga je op zoek naar verbeteringen 
aan het traject. Die verbeteringen deel je met je col-
lega’s in de stuurgroep.

•	 Je	stuurt	de	trajectbeheerders	aan,	die	elk	een	deeltra-
ject van de Via Scaldea voor hun rekening nemen.

•	 In	samenspraak	met	de	verantwoordelijke	van	de	stuur-
groep hou je het logiesaanbod langs de Via Scaldea in 
de gaten.

•	 Je	werkt	actief	mee	aan	de	publicatie	van	de	pelgrims-
gids van de Via Scaldea.

•	 Je	neemt	met	betrekking	tot	de	Via	Scaldea	deel	aan	
vergaderingen met onze Franstalige, Nederlandse of 
Franse zusterorganisaties.

We zorgen vanzelfsprekend voor een degelijke introduc-
tie in je taken.

Vind je deze taken aantrekkelijk of wens je nog meer toe-
lichting, bel dan gerust Hugo Frederix op 0475 25 54 57 of 
stuur een e-mail naar: 
pelgrimspaden@compostelagenootschap.be.

Oudenaarde, Onze -Lieve-Vrouwekerk van Pamele
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PELGRIMSKOOR

Adalard van Aubrac zoekt nieuwe koorleden

We veronderstellen dat heel wat pelgrims tijdens hun tocht bij het wandelen af en 
toe lopen te zingen of hier en daar meezingen tijdens een of andere viering. Wij zijn 
op zoek naar die pelgrims!
Wens je samen met pelgrims over heel Vlaanderen pelgrimsliederen te zingen? 
Wens je aan te sluiten bij een enthousiaste groep zangers en zangeressen? 
Wens je door het zingen van pelgrimsliederen de pelgrimszegen en het feest van 
Sint-Jakob een muzikaal tintje te geven? 
Antwoord je een tot driemaal ja op deze vragen, sluit dan zeker aan bij het pelgrims-
koor Adalard van Aubrac onder leiding van dirigent Johan De Ridder.

Twee jaren stond het pelgrimskoor Adalard van Aubrac door de coronapandemie op 
non-actief. Dit betekent dat de stemmen van de koorleden terug moeten gesmeerd 
worden en dat de liederen grondig herhaald worden op de eerste repetitie. Het is dus 
een ideaal moment voor nieuwkomers om aan te sluiten. En jullie worden gegaran-
deerd met open armen en een warm pelgrimshart ontvangen. 

Wat staat er op het programma dit jaar? 

Op zaterdag 2 juli is er een repetitie en op 
maandag 25 juli luisteren we de eucharistieviering 
van het feest van Sint-Jakob in Brugge op.

Meer informatie kan je krijgen via mail bij Claudine 
Lybaert: pelgrimskoor@compostelagenootschap.be.

Het pelgrimskoor Adalard Van Aubrac tijdens de pelgrims-
zegen van 2019 in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. 
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NIEUWS VAN HET GENOOTSCHAP

Infopunt in Mechelen (op afspraak)

In juli 2022 is het Infopunt in Mechelen elke zaterdag 
open van 10 tot 15.30 uur. Bij een bezoek dien je de 
nog vigerende coronamaatregelen te respecteren. 
Breng dus best een mondmasker mee.

Het afsprakensysteem en de werkwijze van het Inf-
opunt blijven zoals voorheen. Kom zeker niet naar 
het infopunt in Mechelen zonder vooraf een afspraak 
te boeken. Dat kan op onze website (klik hier).

Er zullen dan twee informanten met stapervaring en 
een met fietservaring aanwezig zijn. De plaats van af-
spraak is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik 
de Merodestraat 18 in Mechelen.

Info vrijwilligers
Voor info over de vrijwilligers van het 
Infopunt in Mechelen 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 ervaringsgegevens. Boven-
dien is er boven de tabel een zoek-
functie 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 medewerkers altijd 
met zijn/haar e-mailadres. Een enkele 
keer staat er ook een telefoonnummer. 
Je kan dus ook gewoon vragen stellen 
door een mailtje te sturen.

Heb je nog vragen voor het Infopunt? 
Mail dan naar :
infopunt@compostelagenootschap.be. 
Of wil je zelf je ervaring als pelgrim de-
len, lees dan meer over de werkgroep 
Infopunt.

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

zaterdag 2 juli 2022: Peter Aldelhof, Andrea Grootaers 
en Jos Belmans

zaterdag 9 juli 2022: Chris Briké, Andrea Grootaers, 
Madeleine Pinxten en  Jean Smeets

zaterdag 16 juli 2022: Martine Maes, Paul Linders en 
Jos Helsen

zaterdag 23 juli 2022: Emiel De Smedt, JacquesTack 
en José Maes

zaterdag 30 juli 2022:  Rene Henquet, Dirk Vermeiren 
en Emmanuel Velghe
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De schuingedrukte namen zijn van de 
mensen met fietsexpertise.

https://compostelagenootschap.be/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
mailto:infopunt@compostelagenootschap.be
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Na twee jaar onderbreking wegens de 
coronapandemie viert ons Genootschap 
opnieuw samen het feest van Jakobus 
de Meerdere. Telkens gebeurt dat in een 
stad of gemeente met een Sint-Jakobs-
kerk, ditmaal is het historische Brugge 
aan de beurt. De Sint-Jakobskerk, date-
rend uit 1240, is bekend voor haar tal-
rijke kunstschatten, gekregen van rijke 
schenkers uit de buurt, en voor haar fu-
neraire kunst. De afdeling Brugge-Kust 
neemt de organisatie op zich. Epicen-
trum van de festiviteiten: zaal Tabigha, 
Noordzandstraat 46 in Brugge.

Programma
Vanaf 9.30 u. Onthaal en welkom met een kop koffie of thee in zaal Tabigha
10.45 u.   Korte wandeling van 5 minuten naar de Sint-Jakobskerk
11.00 u.   Misviering. Ons pelgrimskoor Adalard van Aubrac 
      o.l.v. dirigent Johan De Ridder luistert deze viering op.
12.30u.    Aan tafel voor een feestelijke lunch
Vanaf 14.00 u. Keuze uit twee rondleidingen of één stadswandeling: 
  *  een gegidst bezoek aan de Sint-Jakobskerk
  *  een kijkje nemen achter de schermen van het Concertgebouw onder leiding  

  van een gids (max. 50 deelnemers in twee groepen)
  *  Brugge verkennen op eigen tempo met behulp van een stadsplan of digitale  

  track. Je komt langs het belfort, stadhuis, provinciaal hof, bloedkapel …

Neem je niet deel aan een activiteit of keer je na een activiteit terug naar zaal Tabigha, 
dan kan je met een drankje nog wat keuvelen in het café De Ware Jakob. Een andere 
aanrader is de brouwerij Halve Maan op het Walplein 26, nabij het begijnhof en het 
station. Daar wordt de lekkere Brugse Zot gebrouwen.
17.00 u. – Afsluiting

Heb je nog extra inlichtingen nodig, stuur dan een e-mail naar 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
Opgelet: voor de maaltijd en voor elke activiteit dien je in te schrijven. 
Meer info vind je hier. 

Feest van Sint-Jakob
Brugge, 25 juli

Interieur van de Sint-Jakobskerk in Brugge
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/feest-sint-jakob-2022/
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AFDELING ZUIDWEST
Poperinge, zaterdag 10 september
Wandeling in de Galgebossen

Vorig jaar op 28 november verregende de wandeling in 
de Galgebossen rond Poperinge volledig. Daarom orga-
niseert de afdeling Zuidwest – op vraag van velen - de 
wandeling opnieuw en ditmaal hopelijk in betere om-
standigheden. Het programma blijft grotendeels het-
zelfde met uitzondering van het brouwerijbezoek dat 
momenteel niet meer wordt aangeboden op de oude 
locatie. Wij waren overigens de allerlaatste groep die van 
dit bezoek mochten ‘proeven’.

We wandelen via de knooppunten van het wandel-
netwerk Hoppeland en langs een mooie mix van stille 
landwegen en onverharde paden. Zo bereiken we de 
Galgebossen, jarenlang privébezit van de graven van 
Vlamertinge, en toen ontoegankelijk, maar nu gelukkig 
eigendom van het Agentschap Natuur en Bos.

In de plaats van het brouwerijbezoek bieden wij een 
alternatief aan: een bezoek met degustatie aan het 
Hopmuseum in Poperinge na de wandeling. ’s Middags 
genieten we weer van kip aan ’t spit of een vegetarisch 
alternatief in de ‘Vuile Seule’ - de nieuwe uitbater heeft 
ons beloofd dat dezelfde prijs van vorig jaar wordt aan-
gehouden. Dat betekent: een halve kip met groenten en 
frietjes of een vegetarische hamburger plus een gewone 
consumptie, voor 20 euro.

Na de maaltijd gaat het verder door het bos en even la-
ter via mooie, landelijke wegen naar de Poperingevaart 
die ditmaal hopelijk haar gedaante van beek en niet van 

Praktisch
We starten met de wandeling om 10 uur aan 
het station van Poperinge. De totale afstand 
bedraagt ongeveer 18 km. Het gemakkelijkst 
kom je met de trein maar in de omgeving 
van het station is overal parkeermogelijk-
heid voorhanden. De wandeling met maal-
tijd in de Vuile Seule en het museumbezoek 
kost 30 euro.

Inschrijven kan je op onze website (klik hier) 
tot en met zondag 4 september. 
Vergeet niet ten laatste op maandag 5 sep-
tember het inschrijvingsgeld te storten.

binnenzee heeft aangenomen. We wandelen 
via het Burggraaf Frimoutpark terug Pope-
ringe binnen. We staan hier even stil bij het 
monument van de ‘letterlijk’ Gevallen Soldaat 
en als de tijd het toelaat houden we nog halt 
bij de executiepaal op de binnenplaats van 
het stadhuis.

Na de wandeling bezoeken we het Hopmu-
seum waar brouwerij De Plukker nu haar 
stek heeft gevonden. Wij kozen voor een ge-
leid bezoek, dus met gids en met een proe-
vertje op het eind. Het station bevindt zich 
op ongeveer 350 meter van het museum en 
de markt van Poperinge.

De Galgebossen

De Poperingevaart kronkelt door het landschap

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeling-door-de-galgebossen-vanuit-poperinge-2-0/
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AFDELING LIMBURG
Afdeling Limburg ‘Klikt’ en organiseert een grote fotowedstrijd

En wat was jouw ’Pain’ vóór de ‘Glory‘ ?
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binars ‘Beter fotograferen met je smart-
phone’ vorig jaar en dit jaar, krijgen de 
deelnemers aan deze webinars de kans 
om de verworven kennis en vaardigheid 
in de praktijk uit te testen. Natuurlijk 
mogen ook pelgrims die niet met de we-
binars meededen, aan deze fotowedstrijd 
deelnemen. Hoe meer deelnemers, hoe 
meer vreugd! Hou vooral de volgende 
¡Hola!’s in de gaten om alles te vernemen 
over hoe je kan deelnemen, hoe je kan in-
zenden, welke de spelregels zijn en ... wat 
er te winnen valt.

Je kan nu al aan de slag, want we ver-
klappen meteen het onderwerp van de 
wedstrijd:

‘No Pain, No Glory’
Voor de pelgrim is dit geen onbekend the-
ma, want wie heeft er niet eens afgezien 
tijdens zijn of haar camino, pech gehad of 
hindernissen moeten overwinnen alvorens het doel al dan niet te bereiken?
Recente digitale foto’s, maar ook digitale foto’s uit je archief zijn toege-
staan om in te zenden. Met andere woorden: ook als je niet (meer) op 
camino gaat in de komende maanden, kan je toch deelnemen met foto’s 
uit je ‘caminofoto-archief’. Ga alvast maar eens een kijkje nemen. Je hebt 
de tijd tot en met 31 oktober 2022 om in te sturen.
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Terugblik op wandeling langs de Via Tenera

De Via Tenera (Tenera = Dender) is een pelgrimsroute die 
midden door België loopt langs de Schelde en de Dender 
van Antwerpen tot de Franse grens. De bewegwijzering 
en routebeschrijving van dit pad is in voorbereiding door 
de werkgroep Pelgrimspaden van het Vlaams Composte-
lagenootschap. Vanaf Lessines tot aan de Franse grens is 
dit werk al verricht door onze Waalse zusterorganisatie.

Afdeling Antwerpen verkende met een twintigtal en-
thousiaste stappers het gedeelte van Kruibeke tot Tem-
se. Een fijne start was de gratis klokvaste overzetboot 
vanuit Hoboken. Op slag voel je je met vakantie als je 
de machtige Schelde overvaart. Een paar honderd me-
ter na de aftrap konden we de watervallen van Kruibeke 
bewonderen. Geen geluk die keer, want enkel bij hoogtij 
stroomt via dit bouwwerk het overtollige Scheldewater 
de polders in. Maar het graffitikunstwerk alleen al is een 
bezoek waard. In Rupelmonde brachten we een kort be-
zoek aan de O.L.-Vrouw Bezoekingkerk en passeerden 
we de Graventoren, restant van het gravenkasteel. Dit al-
les onder het goedkeurend oog van de beroemdste Ru-
pelmondenaar, Gerard De Cremer alias Mercator. Na een 
verkwikkende rust op een terras met zicht op de Schelde 
trokken we verder over de dijken richting Temse. Op een 
zonovergoten zaterdagmiddag is dit een populaire fiets- 
en wandelroute, dus met een groep is het wel opletten 
dat je allemaal aan dezelfde kant van het jaagpad loopt.

Het deed de wandelaars zichtbaar deugd om elkaar 
weer eens te ontmoeten, te genieten van het Schelde-
landschap en herinneringen op te halen aan voorbije 
pelgrimstochten. En natuurlijk sloten we de dag gepast 
af met een toost op onze volgende avonturen.
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Liefkesboom in Kruibeke

Scheldelandschap
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Wandelen

Wandelen doe je voor je plezier. Het is – met alle in-
spanningen die het soms vraagt – een ontspannen 
aangelegenheid. Je kunt dat zien aan de manier van 
bewegen. Er is een verschil in bewegingswijze tussen 
‘ergens naar toe gaan’, ‘op reis zijn’, ‘zich ergens heen 
haasten’, en ‘stevig doorstappen’.
Wandelen is niet doelgericht, het is niet gedreven, het 
vraagt geen bijzondere inzet. Wie wandelt heeft zich 
vrij gemaakt uit de dagelijkse beslommeringen. Hij – 
zo omschrijft het Betekeniswoordenboek het – maakt 
zich vrij voor kuieren, dauwtrappen, toeren, een lucht-
je scheppen, zich eens laten doorwaaien, eens uitvlie-
gen, op stap gaan, enz. Wat aan al die woorden opvalt 
is het ontspannene, het ‘zo maar’, het vrije. ‘Ontsla nu 
het hart, maak het vrij voor de reis’ luidt de eerste regel 
van een lied dat door pelgrims wordt gezongen. Echt 
wandelen vraagt dat we ons hart ontslaan van zijn da-
gelijkse zorg en het vrij maken voor een nieuwe ruimte.

Wandelen is zichzelf ‘umher leiten’, zoals Hölderlin in zijn gedicht ‘Der Spaziergang’ – de 
wandeling – zegt. Alle woorden zijn hier belangrijk. ‘Zichzelf’ want in de wandeling neem ik 
als het ware mijzelf bij de hand. ‘Umher’: her en der, links en rechts naar gelang het uitvalt. 
‘Leiten’: ik leid mijzelf, ga daarheen waar ik zelf wil. In dit laatste ligt het onderscheid met 
de situatie waarin ik geleid word door anderen of door iets anders. Het is precies deze vrij-
heid voor mijzelf en voor de dingen die het wandelen kenmerkt. Wandelen dient tot niets. 
Het vraagt dan ook dat we ons hart ontslaan van de vele zorgen die het meestal bezetten.

H. Andriessen, De ziel gaat te voet.
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

Zuurstof voor de Ziel
Soms is er een overstap

van de ene weg op de andere
maar de wegen raken elkaar.

En de stapper blijft in wezen dezelfde:
de pelgrim met zijn eigen, onvervreemdbare pelgrimsziel.

Daniël De Klerck

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
https://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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Ruta de la Lana vanuit Alicante

Alicante is een van de meest bezochte steden in Spanje, al zal dat 
hoofdzakelijk vanwege het zon- en strandtoerisme zijn. Toch kan je ook 
je camino in Alicante aanvatten. Je kan op een gemakkelijke en soms 
ook goedkope manier met het vliegtuig op je vertrekpunt geraken.

In Alicante kan je meteen de Ruta de la Lana beginnen. De ‘Wolroute’ 
dankt haar naam aan de weg die in de tijd van Alfonso X door de wol-
handelaars werd gevolgd.

Als je deze route kiest, moet je wel weten dat je nog even onderweg 
zal zijn. Er wachten je 675 km om in Burgos te geraken en dan moet 
je nog de Camino Francés op. Bovendien maak je kans op extreem 
hoge temperaturen als je deze route in de zomermaanden loopt. En 
ten slotte is er zeker geen overschot aan overnachtingsmogelijkheden, 
integendeel zelfs.

Voor wie nu nog de uitdaging aandurft, zijn hier de etappes:
Etappe 1: Alicante - Orito (23 km)
Etappe 2: Orito - Petrer (20,5 km)
Etappe 3: Petrer - Villena (20,9 km)
Etappe 4: Villena - Caudete (15,2 km)
Etappe 5: Caudete - Almansa (25,9 km)
Etappe 6: Almansa - Alpera (21,9 km)
Etappe 7: Alpera - Alatoz (25,6 km)
Etappe 8: Alatoz - Casas Ibáñez (29,1 km)
Etappe 9: Casas Ibáñez - Villarta (26,5 km)
Etappe 10: Villarta - Campillo de Altobuey (29,8 km)
Etappe 11: Campillo de Altobuey - Monteagudo de las Salinas (31, 5 km)
Etappe 12: Monteagudo de las Salinas - Fuentes (23, 1 km)
Etappe 13: Fuentes - Cuenca (21,6 km)
Etappe 14: Cuenca - Bascuñana de San Pedro (23, 8 km)
Etappe 15: Bascuñana de San Pedro - Villaconejos de Trabaque (27, 1 km)
Etappe 16: Villaconejos de Trabaque - Salmerón (28,3 km)
Etappe 17: Salmerón - Viana de Mondéjar (21, 5 km)
Etappe 18: Viana de Mondéjar - Cifuentes (20, 3 km)
Etappe 19: Cifuentes - Mandayona (25,7 km)
Etappe 20: Mandayona - Atienza (35, 7 km)
Etappe 21: Atienza - Retortillo de Soria (22 km)
Etappe 22: Retortillo de Soria - Fresno de Caracena (24 km)
Etappe 23: Fresno de Caracena - San Esteban de Gormaz (19, 4 km)
Etappe 24: San Esteban de Gormaz - Quintanarraya (30, 6 km)
Etappe 25: Quintanarraya - Santo Domingo de Silos (25, 4 km)
Etappe 26: Santo Domingo de Silos - Mecerreyes (23, 2 km)
Etappe 27: Mecerreyes - Burgos (34, 7 km)

Eenmaal in Burgos kan je verder op de Camino Francés naar het uiteindelijk 
doel: Santiago de Compostela. En dat is alweer een goede 500 km verder.De Ruta de la Lana nodigt uit om je in te leven in een figuur als Don Quichote.
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PELGRIMSNIEUWS

Terugblik op Sint-Jakobsprocessie

Na twee jaar van afzeggen en uitstellen was het einde-
lijk weer mogelijk om een Sint-Jakobsprocessie te or-
ganiseren in Brussel, op de ‘normale’ datum van 4 juni.

Onze Waalse vrienden van de Association Belge des 
Amis de Saint-Jacques de Compostelle hadden de 
toestemming van de stad Brussel gekregen om het Ja-
kobsbeeld in processie door de straten te dragen.
Eerst was er een tweetalige eucharistieviering met een 
beklijvende preek van priester Johnny De Mot, die al 
dertig jaar voorgaat in deze vieringen. Er waren heel 
wat aanwezigen, ook van het Vlaams Compostelage-
nootschap. Ons koor Adalard van Aubrac zong stem-
mige Jakobsliederen in alle talen. Na de mis kon wie dat 
wenste de pelgrimszegen krijgen.

Onder grote belangstelling trok de processie daarna 
van de kerk van O.L.-Vrouw van Goede Bijstand door de 
straten van de Marollen en langs Manneken Pis naar de 
Kapellekerk. Tientallen toeristen uit de hele wereld die 
in de buurt rondwandelden, haalden hun gsm boven 
om het evenement te filmen. Fijn dat sommige oude 
tradities ook bij ons nog bestaan.

Het beeld weegt erg zwaar, dus regelmatig werd er halt 
gehouden en eventueel van drager gewisseld. In de 
Kapellekerk, de thuisbasis van het Jakobsbeeld, volg-
den nog enkele liederen en nadien werd op het kerk-
plein onder een stralende zon het glas geheven. Op de 
vriendschap en op Sint-Jakob!

Heidi Verbruggen, voorzitter van het Vlaams Compostelagenootschap, tilt met de glimlach het 
loodzware St.-Jakobsbeeld op.
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Naar Compostela, de musical
Tielt, van vrijdag 14 tot zondag 16 oktober

In de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tielt vinden van vrijdag 14 tot zondag 
16 oktober opvoeringen plaats van ‘Naar Compostela, de musical’. Uit-
voerder is het Koninklijk Koor & Orkest Zanglust uit Tielt. Het Vlaams 
Compostelagenootschap verleent zijn steun aan dit project. 

‘Naar Compostela’ vertelt het verhaal van de veertiger Johan, getrouwd 
met Esther en vader van een zoontje van tien. Een fatale verliefdheid 
doet hem inzien hoe uitgeblust hij is en hij belandt in een diepe depres-
sie.
We volgen zijn weg doorheen de psychiatrische instelling waar hij in 
terechtkomt en hoe hij in een zoektocht naar liefde en hoop de tocht 
naar Compostela aanvat: de Camino naar Santiago.

Sinds het Koninklijk Koor & Orkest Zanglust op 15 oktober 2021 groen 
licht kreeg voor een subsidiebedrag van de Vlaamse overheid voor wat 
volgens de beoordelingscommissie ‘een mooi, ambitieus musicalcrea-
tieproject met een interessant thema’ was, stonden koor en orkest te 
popelen om aan de slag te gaan. Corona zette echter nog even een 
domper op de feestvreugde. Maar nu is het startschot gegeven en 
komt de uitvoering in zicht. Bekijk de introductievideo. Tekst, compo-
sitie en regie zijn in handen van Geert Vermeersch. Voor de orkestratie 
staat Jan Cherlet in, voor de regie Severine Van Compernolle en dirigent 
is Bart Snauwaert. Heel het jaar wordt al druk gerepeteerd door zowel 
het 120-koppige koor en orkest als de solisten, acteurs en figuranten. 

De musical ‘Naar Compostela’ wordt gebracht in de passende omge-
ving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tielt. Het belooft een unieke cre-
atie te worden met gebruik van de nieuwste professionele technieken 
voor licht, projectie en geluid.
Partners in dit project zijn: Theater Malpertuis, Kliniek Sint-Jozef Pittem, 
SAMW Tielt, Pastorale eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem, het Vlaams Com-
postelagenootschap en de Stad Tielt.

https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2022/04/KKOZanglust_Naar_Compostela_De_Musical_SAVE_THE_DATE_FB.mp4
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Uiteraard ontbreekt de Heilige Jakobus de Meerdere niet in de 
Sint-Jacobskerk.
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Bezoek Sint-Jakob in Gent

Tot en met eind oktober houdt een vrijwilligersploeg 
op vrijdagvoormiddag van 10 uur tot 13 uur de Gentse 
Sint-Jacobskerk open. In deze kerk zijn heel wat kunst-
schatten te bezichtigen. Bij je bezoek aan de kerk krijg 
je een flyer waarop  zestien bezienswaardigheden van 
de kerk aangeduid staan. 

Daarnaast heb je als pelgrim waarschijnlijk interesse in 
de negen jacobalia die in deze kerk te vinden zijn. Aan 
de hand van een plattegrond kan je ze ontdekken. Het 
zijn enkele beelden van de H. Jakob alsook schilderijen 
en glasramen waarop het leven van de H. Jakob afge-
beeld staan. Om 11 uur is er ook een gebedsdienst van 
ongeveer een half uur.
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In 2023 Jubileumjaar Lebaniego

In 2023 vindt het 74ste Jubileumjaar Lebaniego plaats 
en zal de ‘Deur van Vergeving’ van het heiligdom van 
Santo Toribio worden geopend. Het klooster van Santo 
Toribio ligt op 2,5 km van Potes in de richting van Fuente 
Dé. Door Potes loopt de Ruta Liebaniego, die de Camino 
Francés en de Camino del Norte ter hoogte van de Picos 
de Europa verbindt.

Het Heilig Jaar krijgt de ondertitel ‘Evenement van uit-
zonderlijk publiek belang’ mee. Zoals elk Heilig Jaar zal de 
regering van Cantabrië een reeks religieuze en culturele 
evenementen organiseren die het belang van de regio 
van Liébana met het klooster van Santo Toribio als cen-
trum, onderstrepen.

Sinds de middeleeuwen is de ‘Deur van Vergeving’ re-
gelmatig open en sluit daarna weer. De jubileumjaren 
vormen een hoogtepunt in die cyclus, maar ook buiten 
deze jaren blijven het klooster en de regio een belang-
rijke aantrekkingskracht uitoefenen.

In de middeleeuwen was het helemaal niet ongebrui-
kelijk dat pelgrims naar Santiago de Compostela langs 
Santo Toribio passeerden. Het klooster was een bede-
vaartsoord op zich. In het klooster bevonden zich de 
overblijfselen en de relikwie van de heilige van Astorga, 
die bekend staat als Santo Toribio. Aan de heilige werden 
genezende en wonderbaarlijke krachten toegeschreven. 
En nog belangrijker was de aanwezigheid van de Lignum 
Crucis, het grootste bewaard gebleven fragment van het 
kruis van Christus. Voor sommige pelgrims volstond een 
bezoek aan dit bedevaartsoord dan ook, terwijl anderen 

hun weg voortzetten naar Santiago. Dan ging het over 
de Picos de Europa of keerde men terug naar de Camino 
del Norte of nam men de Ruta Vadiniense naar de rust-
plaats van Sint-Jakob.

Reeds in 1328 verleende koning Alfonso XI toestem-
ming aan de monniken van Santo Toribio om aalmoe-
zen te vergaren om zieken te verzorgen die hun toe-
vlucht tot de relikwieën zochten. In 1512 vaardigde 
paus Julius II een bul uit waardoor een jubileum van 

een week werd toegestaan in de jaren dat het feest van 
Santo Toribio (16 april) op een zondag viel. Daardoor 
viert men het Heilig Jaar in een cadans van 6, 5, 6 en 
11 jaar. Het voorrecht werd het jaar nadien bevestigd 
door zijn opvolger Leo X. In 1967 breidde paus Paulus 
VI het voorrecht uit van een week tot alle dagen van 
het Lebaniego-jubileumjaar. Het voorrecht van een 
Heilig Jaar wordt al sedert de middeleeuwen gedeeld 
met Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostela.
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Pelgrimarge: pelgrimeren en het perspectief van de marge

Onder de hoofding ‘Pelgrimarge’ organiseert de Nederlandse Camino Academie 
op vrijdag 21 oktober een studiedag in Utrecht.

Wie buiten de orde van dagelijkse routines of gevestigde visies en patronen 
stapt, komt in een gebied dat antropologen de ‘marge’ noemen. Op allerlei ma-
nieren heeft ook pelgrimage te maken met die marge en met een cyclus van 
marge en centrum. Pelgrims stellen zich tijdelijk buiten de normale samenle-
ving en gaan op weg, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op deze dag gewijd aan ‘pelgrimarge’ wil men verschillende perspectieven van 
pelgrimeren en marge verkennen. Van die meervoudige perspectieven komen 
er met name een drietal aan de orde.
Als eerste is het perspectief van de marge verbonden met zingeving. Pelgrims 
gaan vaak op pad om een antwoord te zoeken op zingevingsvragen. Ze heb-
ben daarbij vaak aparte, spirituele en richting- en zingevende ervaringen, juist 
omdat ze afstand bewaren tot het gangbare leven.

Een tweede margeperspectief rond pelgrimeren betreft het ritueel repertorium. 
De officiële instanties en instituties van het centrum hebben altijd moeite ge-
had met het ritueel van bedevaart en pelgrimage.

Een derde perspectief van marge en pelgrimage is geografisch van aard. Er is 
een lange traditie dat pelgrimage verbonden is met afgelegen gebieden.
Zie hier enkele perspectieven rond ‘pelgrimarge’ die in lezingen en discussies 
aan bod zullen komen. Sprekers komen zowel uit de wetenschap als uit de (pel-
grims-)praktijk.

De studiedag gaat door in het Instituut Cervantes, Domplein 3, Utrecht, van 
11.00 tot 16.15 uur. Je bent welkom vanaf 10.30 uur en na afloop op de borrel 
tot 17.00 uur. Deelnemen kost 25 euro p.p. inclusief koffie/thee, lunch en borrel 
na afloop. Deze bijdrage kan op de dag zelf (contant) worden voldaan.

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar caminoacademie@gmail.com .
Voor uitgebreidere informatie over de bijeenkomst en over de sprekers (klik hier).

https://www.caminoacademie.nl/agenda/2022-studiedag-pelgrimarge/
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PAS VERSCHENEN

Heruitgave Camino del Norte

Bij de Britse uitgever Cicerone werd in de 
lente van dit jaar een heruitgave van de 
Camino del Norte en de Camino Primitivo 
gelanceerd. De twee camino’s bestrijken 
de noordkant van Spanje. De Camino del 
Norte neemt 820 km voor zijn rekening, 
goed voor vijf weken wandelen, en de Ca-
mino Primitivo 355 km, wat op twee we-
ken neerkomt.

De auteurs raden aan de tocht in de len-
te, zomer of vroege herfst te maken. Dat 
heeft te maken met de weersomstandig-
heden en de sluiting van veel herbergen 
in de winter. De tocht gaat over steden 
als Irún, San Sebastián, Bilbao, Santander, 
Gijón, Oviedo, Lugo en ten slotte Santiago de Compos-
tela. Verschillende etappes van de route zijn behoorlijk 
inspannend, toch kunnen ietwat geoefende stappers 
de weg aan. Heel wat etappes kunnen verkort worden 
en dikwijls is er bagagetransport mogelijk.

Onderweg loop je langs de rotsachtige kustlijn van het 
Baskenland, langs heerlijke zandstranden, de bergen 
van Astoria, de heuvels van Galicië en enkele prach-
tige Spaanse steden. De architectuur varieert van de 
Romeinse omwalling van Lugo over romaanse en go-
tische kerken tot het Guggenheimmuseum van Bilbao. 
Het boek bestellen kan je hier. Het kost 16,95 Britse 
pond, verzendingskosten niet inbegrepen.

De Franse Federatie van de Via Franci-
gena (FFVF) heeft een nieuwe versie 
uitgegeven van het boekje waardoor de 
tocht van pelgrims naar Rome of Can-
terbury heel wat eenvoudiger wordt. 
Het boekje telt 56 pagina’s en wordt 
jaarlijks bijgewerkt. Met haar aangeslo-
ten verenigingen, dikwijls Sint-Jakobs-
genootschappen, heeft de FFVF ernaar 
gestreefd om voor elke etappe op de 
route verschillende accommodatiemo-
gelijkheden aan te bieden, variërend 
van comfortabele pensions en hotels 
tot soms meer eenvoudige verblijven en 
waar mogelijk bij pelgrims thuis.

De Via Francigena in zijn huidige vorm 
dankt zijn bestaan aan Sigericus, aarts-
bisschop van Canterbury in de tiende 
eeuw. Deze Angelsaksische prelaat 
maakte een reis naar Rome om zijn pal-
lium te ontvangen uit de handen van 
paus Johannes XVI. Het pallium is een 
katholiek liturgisch ornament dat ge-
tuigt van zijn waardigheid als primaat of 
de eerste bisschop van Engeland. Zoals 
vele vooraanstaanden in die tijd nam 
hij bij zijn terugkeer de moeite om de 
verschillende stadia van zijn reis op te 
schrijven.

In de boekje vindt de pelgrim een alge-
mene routekaart van de Via Francigena 
en een korte geschiedenis. Ongeveer 41 
pagina’s geven accommodatiemogelijk-
heden en andere voorzieningen weer. 
Voor sommige overnachtingsplaatsen 
is een credenziale nodig. Die kan je met 
het boekje mee bestellen. Voor meer 
info kan je terecht bij de Vrienden van 
de Via Francigena in België (klik hier).
Wil je het boekje en eventueel een cre-
denziale aankopen? Klik hier.

Accommodatie op de Via Francigena te boek

https://www.cicerone.co.uk/the-camino-del-norte-and-camino-primitivo-third
https://nl.viafrancigena.be/
https://ffvf.fr/boutique/index.php?id_category=5&controller=category&id_lang=2
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Korting op La Voie des Piémonts

La Voie des Piémonts is de weg 
die de Cévennes met de Pyre-
neeën verbindt. Deze pelgrims-
weg volgt niet de Vía Tolosana. 
De tocht start wel in Montpel-
lier dat op de Vía Tolosana ligt, 
maar volgt dan een zuidelijker 
route, geschurkt tegen de Py-
reneeën. In 29 dagetappes leg 
je 712 km af, van Montpellier 
tot Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Je doorkruist Béziers, Carcas-
sonne, Castillon, Lourdes en 
Oloron-Sainte-Marie. De gids 
somt van de dorpen onderweg 
de overnachtingsmogelijkhe-
den, de winkels en de restau-
rants op. Zelfs de verblijfsgele-
genheden voor pelgrims met 

paard (of ezel) worden vermeld. Daarnaast vind je bij elke etappe heel 
wat informatie over de bezienswaardigheden onderweg.

De gids wordt uitgegeven door Lepère Editions. Het boek staat in onze 
pelgrimswinkel te koop aan de helft van de prijs. Nu betaal je 10 euro. 
Interesse? Klik hier.

OP WEG

Stappen naar St.-Jakob in Maaseik op 25 juli
Pelgrimspastoraal van het bisdom Hasselt organiseert op 
maandag 25 juli, feestdag van de apostel Jakobus, patroon van 
de pelgrims, een tocht naar de Sint-Jakobuskerk van Maaseik.
Er is keuze tussen drie tochten:
een tocht van 23 km: 9 -17.30 uur: start en einde aan de kerk 
Kinrooi, Grote Kerkstraat 9, 9640 Kinrooi
een tocht van 14 km: 10-16.30 uur: 
start en einde aan de kerk Elen, Kerk-
straat 11, 3650 Dilsen-Stokkem
en een tocht van 6 km: 11-16 uur: 
start en einde aan de kerk Heppe-
neert, Heppeneert 22, 3680 Maaseik.
Voor alle groepen samen is er om 
12.30 uur een gebedsviering in de 
Sint-Jakobuskerk (Kruisherenkerk) 
in Maaseik, waarna we samen onze 
picknick gebruiken (picknick mee-
brengen - drank kan ter plaatse wor-
den gekocht).
Onderweg vertellen we de mooiste 
legendes en verhalen over plaatse-
lijke en pelgrimsheiligen. We koppe-
len daaraan telkens een bezinnende 
impuls en gunnen elkaar aanslui-
tend een kwartiertje stille tijd … In-
schrijven is niet nodig en deelname 
is gratis.
Meer info? Contacteer Luc Herbots 
0478 31 57 47.
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Kaarsjes voor feestdag Sint-Jakob in 
de Sint-Jakobs- of Kruisherenkerk in 

Maaseik.

https://compostelagenootschap.be/product/sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-la-voie-des-piemonts-entre-cevennes-et-pyrenees/
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Op een congres van het Europees Cultu-
reel Netwerk Sint-Maarten werd de Mar-
tinusroute en de bijhorende wandelgids 
voorgesteld. Grote Routepaden realiseer-
de deze gids in opdracht van de Vlaamse 
tak van dit cultureel netwerk. De organi-
satie verzorgt ook de markering van de 
route, met de speciale Martinussticker.
De Martinusroute is een route door Euro-
pa van circa 6000 kilometer, bestaande uit 
vier takken die allemaal naar Tours leiden, 
de stad waar Sint-Martinus in het jaar 397 
werd begraven.
De noordelijke route van Utrecht naar 
Tours is ongeveer 1500 kilometer lang. 
Het traject door Vlaanderen telt 450 km 
en loopt van Bergen op Zoom via Beve-
ren, Antwerpen, Mechelen, Gent en Ieper 
naar Menen. Je komt langs verschillende 
Sint-Martinuskerken en vindt regelmatig 
verwijzingen naar de heilige.

De heilige Martinus werd in 316 in Honga-
rije geboren. Hij diende als militair in het 
Romeinse leger en werd na 25 jaar krijgs-
dienst christen en later kluizenaar. Hij is het 
bekendst door zijn daad van barmhartig-
heid toen hij als Romeins militair, op een 
koude dag, bij de stadspoort van Amiens 
zijn rode soldatenmantel deelde met een 
arme, naakte bedelaar. In een droom na-
dien zag hij dat hij zijn halve mantel met 
Jezus had gedeeld. Hij verliet toen het le-

Zeer zeldzaam Antwerps 
santje met de gekende man-
teldeling. Martinus geeft de 
helft van zijn mantel aan een 
bedelaar. Het gaat hier om 
een kopergravure op per-
kament, met de hand inge-
kleurd, uit de 17de eeuw.

Met Sint-Maarten door Vlaanderen

ger, liet zich dopen en werd kluizenaar in 
Ligugé bij Poitiers. Later werd hij bisschop 
van Tours en overleed op een van zijn rei-
zen in 397 in Candes.
Sint-Maarten werd de schutspatroon van 
de stad Utrecht. De Utrechtse stadsvlag 
en het stadswapen herinneren met de 
helften rood en wit aan de halve rode 
mantel en aan het witte onderkleed van 
Sint-Maarten. Vandaar ook dat een van de 
routes in Utrecht start.

In Vlaanderen volgt de Martinusroute 
voor negentig procent GR-paden, met 
name de GR 12, Streek-GR Waas- en 
Reynaertland, GR 5A en GR 128. Op de 
delen waar de route samenvalt met een 
GR-pad volg je dus de wit-rode of geel-
rode GR-streepjes en is er regelmatig een 
Martinussticker ter ondersteuning. Op die 
delen waar de Martinusroute een eigen 
traject volgt, - tussen Aalst en Wetteren, 
ter hoogte van Ieper en tussen Temse en 
Rumst - is de route volledig gemarkeerd 
met een Martinussymbool, al dan niet 
met groene pijl die de te volgen richting 
aangeeft.

In Heuvelland gaat de route de grens over. 
In Frankrijk worden steden als Amiens en 
Parijs aangedaan.
Een gids met de route is verkrijgbaar bij 
Grote Routepaden. Klik hier.
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https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/martinusroute
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IJD Jongerenpastoraal en jezuïeten pelgrimeren

IJD Jongerenpastoraal en de jezuïeten nodigen jongeren 
en jongvolwassenen mee uit op pelgrimage naar zichzelf 
en God. Jongeren en jongvolwassenen staan in hun leven 
voor tal van keuzes. Vaak is het niet eenvoudig te weten 
welke richting je uit wil. Daarom slaan de jezuïeten en IJD 
Jongerenpastoraal Vlaanderen de handen in elkaar met een 
zomerse pelgrimage van 26 juli tot 8 augustus, voor deel-
nemers tussen achttien en veertig jaar. De tocht gaat van 
Loyola, geboortestad van Ignatius in Spaans Baskenland, 
naar Javier, geboortestad van die andere jezuïet, Franciscus 
Xaverius, in Navarra.

„De ignatiaanse spiritualiteit reikt tools aan die jongeren 
kunnen helpen richting te geven aan hun leven”, zegt jezu-
iet Walter Ceyssens. Hij is algemeen inleider en geestelijk 
begeleider tijdens de tocht. „De pelgrimage is een ideale 
gelegenheid om de ignatiaanse spiritualiteit te ontdekken, 
die de relatie met God en Jezus uitdiept, helpt verbinding te 
maken tussen je leven en je geloof, en aandacht heeft voor 
het maken van levenskeuzes.” Een nadere toelichting vind je 
in een artikel van Kerknet (klik hier).

KORT

Schelpen in Grimbergen

Op zondag 5 juni werd in Grimbergen een deel van 
het traject van de Via Brabantica ingewandeld. In een 
pletsende regen wandelde een beperkte groep ge-
nodigden vanaf de eerste schelp op het grondgebied 
van Grimbergen tot het centrum van de gemeente.
De Via Brabantica loopt van Bergen-op-Zoom of Bre-
da over Antwerpen en Brussel tot Saint-Quentin in 
Noord-Frankrijk. Vooraleer in onze hoofdstad aan te 
komen, wandel je door Grimbergen. Deze gemeente 
heeft in samenspraak met het Vlaams Compostelage-
nootschap het pad op strategische plaatsen voorzien 
van een bronzen schelp. Vlakbij de Heilig Hartkerk 
van de Verbrande Brug ligt de eerste schelp en werd 
- op kosten van Cultuursmakers - een informatiebord 
gehangen. In totaal werden negen schelpen op het 
grondgebied geplaatst, waarvan twee in de deelge-
meente Strombeek-Bever.

Hoewel je zo dicht bij de hoofdstad bent, loop je bijna 
de hele tijd over een smal pad midden in het groen, 
voor een groot stuk naast de Maalbeek. Je passeert 
onder andere de kleine Veldkantkapel, twee van de 
vier watermolens die Grimbergen rijk is, een nieuwe 
microbrouwerij waar speciale bieren gebrouwen wor-
den, en natuurlijk de prachtige norbertijnenabdij. Als 
pelgrim is dit een zeer aangenaam stukje weg richting 
Compostela, maar ook als toerist kan je genieten van 
de vele trekpleisters in Grimbergen. Beslist de moeite 
waard om te ontdekken!

Wil je meer weten over de Via Brabantica? klik hier. Een overzicht van de plaatsen waar de schelpen 
werden aangebracht, vind je hier.

https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/over-bergen-door-dalen
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brabantica-via-gallia-belgica/
https://www.toerismegrimbergen.be/compostela
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‘Galets’ om mee te nemen

‘Les Galets de Saint-Jacques’ zijn keien 
die beschilderd zijn door inwoners van 
de dorpen op de GR 65 tussen Le Puy-
en-Velay en Livinhac-le-Haut. Tussen 1 
juni en 25 juli worden de stenen langs 
de route gelegd. Ze zijn een geschenk 
van de inwoners aan voorbijtrekkende 
wandelaars. Die vinden de stenen, ne-
men ze mee, leggen ze weer neer … 

Van de ene wandelaar na de andere vin-
den zij dragende handen en zullen zij 
in de daaropvolgende maanden Com-
postela bereiken. Op de Facebookgroep 
‘Trouve mon Galet’ kan iedereen getui-
genissen brengen en kan de vooruitgang 
van de ‘galets’ op de Via Podiensis en later 
de Camino Francés worden gevolgd.

Caminoweerwolf krijgt standbeeld

De gemeente Dumbria heeft recent een 
wel zeer vreemd standbeeld ingehuldigd. 
Het staat op de camino tussen Muxía en 
Fisterra, de zogenaamde Camino Real. 
Het gaat hier om een weerwolf of ‘hom-
bre lobo’.

Het bijna vijf meter hoge beeld van de 
weerwolf weegt 1300 kg en is opgetrok-
ken in brons en roestvrij staal.  Het gaat 
terug op de legende van Vákner, een 
mens-monster dat sinds de middeleeu-
wen niet meer gezien is, maar waarvan de 
verhalen nog steeds de ronde doen. De 
kans dat je tijdens je camino de weerwolf 
tegenkomt, is dus zeer klein, tenzij je oog 
in oog staat met het standbeeld dat uit-
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nodigt voor een selfie, meldt de nieuws-
brief Spanje ‘Vandaag’.

De legende van Vákner ontstond 500 jaar 
geleden nadat een Armeense bisschop 
die de Camino van Santiago naar Fisterra 
maakte, als eerste een schriftelijke getui-
genis achterliet. De tekst waarin hij ver-
telt over het bestaan van Vákner, dateert 
uit de periode 1491 tot 1493. Hij heeft 
het over een ontmoeting met een figuur 
waarvan niet duidelijk is of deze eruit zag 
als een stier, een wolf of een draak. Er gin-
gen veel hypothesen rond, maar de om-
schrijving die het best past bij hetgeen de 
pelgrim meldde, is die van een weerwolf. 
In Galicië spreekt men van een ‘lobisome’.
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Park, tot 28 augustus 2022
Ergens Onderweg

Parcum nodigt je uit om mee op tocht te 
gaan langs religieuze wegen, heilige reis-
gezellen en bedevaartsoorden.

Mensen zijn constant in beweging. Vaak 
doelgericht. Weloverwogen of onvermij-
delijk. Ook binnen religie is 'op pad gaan' 
een frequent en sprekend motief. Bewo-
gen of gedreven door geloof zijn mensen 
al eeuwen onderweg. Van Bijbelse figu-
ren tot pelgrims en vluchtelingen.
'Ergens onderweg' belicht wat hen dreef 
en drijft. Met welk doel vertrekken ze? 
En hoe beleven ze religie onderweg? De 
expo neemt je op tocht langs religieuze 
wegen, heilige reisgezellen en bede-
vaartsoorden.
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Religieuze reizigers tot vluchtelingen
'Ergens onderweg' behandelt aspecten 
van het onderweg-zijn binnen religie. Al 
vanaf het prille begin is de mens op weg. 
Verdreven uit het Paradijs, op de vlucht 
voor farao's en koningen. Maar even goed 
trekken duizenden gelovigen jaarlijks naar 
heilige oorden en op pelgrimstochten.
Ook vandaag zijn heel wat mensen in be-
weging. Op de vlucht wegens hun geloof. 
Of dichter bij huis, in processies of naar 
bedevaartplaatsen. De tentoonstelling 
vertelt een verhaal over vroeger én nu. 'Er-
gens onderweg' brengt religieus erfgoed 
in dialoog met werk van hedendaagse 
kunstenaars Sven 't Jolle, Karl Philips, As-
lan Goisum en Erkan Ozgen. 
Een ticket kan je hier bestellen. 

MEDIA-ERFGOED-TENTOONSTELLINGEN-CONCERTEN

https://leuven-abdij.iticketsro.com/nl-BE/bundles/bezoek abdij van park %2b parcum


¡HOLA! nr. 144 - juli 202227

Geel, tot 28 augustus
Zot van Dympna

In Geel opende de Foundation onlangs 
een tentoonstelling in de Sint-Dimpna-
kerk met de titel ‘Zot van Dimpna’. In 2010 
verwierf Huts acht panelen met scènes 
uit het leven van de heilige die deel uit-
maakten van een altaarstuk uit 1505 van 
Goossen Van der Weyden, de kleinzoon 
van Rogier.

Dimpna is de dochter van een Ierse ko-
ning, die nadat zijn vrouw is overleden, 
met haar wil trouwen. Wanneer ze op de 
vlucht slaat samen met haar biechtva-
der, komen ze in de Lage Landen terecht, 
meer bepaald in de Kempen. Daar hou-
den ze zich bezig met de armen en de 
zieken. Wanneer haar vader haar eindelijk 
vindt en zij opnieuw weigert zijn vrouw 
te worden, onthoofdt hij haar. Ze wordt 
sinds de 15de eeuw aanroepen voor di-
verse vormen van geestesziekten.

De tentoonstelling is zeker de moeite 
waard. De paneeltjes zijn prachtig geres-
taureerd. Via een inleidende film krijg je 
de nodige info over het hele project. Op 
een ludieke manier wordt de restaura-
tie en het wetenschappelijk onderzoek 
dat eraan voorafging, gepresenteerd. 
Het productiehuis ‘Koeken Troef ‘zorgde 

De Phoebus Foundation, opgericht 
door ondernemer Fernand Huts, 
heeft in de museumwereld zijn spo-
ren al verdiend. The Phoebus Foun-
dation is een kunststichting naar 
Angelsaksisch recht, met filantropi-
sche doelstellingen. Deze stichting 
verwerft kunstvoorwerpen, staat 
borg voor een professioneel behoud 
en beheer, zorgt voor de conservatie 
en restauratie van de objecten en zet 
hoog in op wetenschappelijk onder-
zoek. Haar collectie en kennis deelt 
ze met een zo breed mogelijk pu-
bliek. Ze doet dat met tentoonstel-
lingen en bruiklenen, culturele eve-
nementen, symposia en publicaties.

Denk maar aan de succesvolle ten-
toonstellingen ‘Voor God en geld’ en 
‘PiKant’.

voor scenografie. Een discussie tussen 
de abt van Tongerlo, de opdrachtge-
ver van de triptiek, en Goossen Van der 
Weyden, vormt de rode draad. Dat dit 
soms met iets te gemakkelijke humor 
gepaard gaat, nemen we er vanwege 
de uitzonderlijke paneeltjes, graag bij. 
Meer info? Klik hier.

https://www.okv.be/tentoonstelling/zot-van-dimpna
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Watou, 2 juli tot 4 september
Kunstenfestival

Op Watou 2022 zal er nieuw 
werk te zien zijn van meer dan 
20 dichters. Naast deze in situ 
gedichten wordt het poëziegedeelte verder aangevuld met een nieuwe fiets-
route, gewijd aan Gwy Mandelinck.

Staat verder nog op het programma: residentensessies van het Huis van de 
Dichter, de Poëzieradio (een podcast van Alex Deforce), de Nationale Dag van 
de Traagheid (i.s.m. VONK & Zonen) en een hommage aan Bernard Dewulf.
Meer info, klik hier. 

Oostende
Street-art The Crystal Ship

Dankzij The Crystal Ship dui-
ken sinds 2016 jaarlijks wereld-
bekende en gerenommeerde 
kunstenaars, gigantische 
muurschilderingen en inter-
venties op in Oostende. 
Samen vormt dit een artistiek 
parcours in de binnenstad en 
op Het Groen Lint rond Oos-
tende. Met een gratis fiets- of wandelplan 
in de hand kan je op eigen houtje op pad 
langs alle kunstwerken. Je ziet niet alleen 
tientallen reusachtige kunstwerken in alle 
vormen en maten, maar leert tijdens de 
route ook de verschillende wijken en facet-
ten van Oostende kennen. 
Meer info, klik hier.

Franco Fasoli (AR) – Sporthal De Spui  
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Tijdens de 14de editie van Cabin Art 
staat Paul Delvaux in de spotlights. 125 
jaar geleden werd hij geboren en het 
Delvauxmuseum viert dit jaar zijn 40ste 
verjaardag. Twee jubilea die niet onop-
gemerkt voorbij gaan. Daarom gaan 56 
kunstenaars dit jaar aan de slag met het 
thema ‘Paul Delvaux in Sint-Idesbald’. 
Meer info, klik hier.

Koksijde- Sint Idesbald, tot 11 september
Openluchttentoonstelling Cabin Art

Roeselare is gelegen in het hart van West-
Vlaanderen. De stad telt zo'n 65.000 inwo-
ners en heeft een gezellig stadscentrum 
met enkele leuke bezienswaardigheden 
zoals het Museum van de Wielersport, 
het prachtige Kasteel van Rumbeke en de 
brouwerij van Rodenbach.

Maar, wist je dat je in Roeselare ook heel 
wat mooie muurschilderingen kan spot-
ten? Met deze wandeling van 9 km kom 
je langs de verschillende ‘murals’ in het 
centrum van Roeselare. Onderweg kom 
je natuurlijk nog meer leuke en bijzonde-
re plekjes tegen die je doen kennismaken 
met de stad.
Meer info, klik hier.

David Walker-Slapende vrouw  

Kunst combineren met een fikse wan-
deling. Het kan perfect wanneer je 
een parcours met muurschilderingen 
afwandelt. Geen geslenter door mu-
seumzalen, maar stevig stappen door 
plaatsen als Oostende, Sint-Idesbald 
of Roeselare.

Roeselare
Street-art wandeling door het centrum

https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/watou-2022/poezie/
https://www.visitoostende.be/nl/thecrystalship
https://www.koksijde.be/cabinart22
https://www.reisroutes.be/blog/belgie/street-art-wandelingen-in-roeselare/
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TUSSEN HEMEL EN AARDE

… stelt het werk van Dieric Bouts, tijdgenoot 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 meester bewonderen: Het Laatste Avondmaal en 
De Marteling van H. Erasmus. Naast de sacramentstoren en 
andere bezienswaardigheden is dit bezoek zeker de moeite 
waard. Met een slimme bril. Met de HoloLens 2 kan je hierbij 
ook spectaculaire 3D-beelden en animaties bekijken. 
Deze tentoonstelling loopt tot maart 2023.

BEWOGEN

‘Bewogen’ brengt vergeten rituelen weer onder de aandacht. 
Religie kreeg in het verleden een belangrijke plaats toebedeeld. 
Feesten en tradities bepaalden de kalender en het sociale leven. 
Voorwerpen die hierbij een rol speelden zijn bewaard gebleven 
en konden mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. 
Persoonlijke getuigenissen en historisch beeldmateriaal bren-
gen die oude tradities tot leven.

Tegelijk worden deze historische tradities geconfronteerd met 
hedendaagse vormen van aanbidding en verering. Deze ten-
toonstelling loopt tot september 2022.

Leuven, tot september 2022
Tussen hemel en aarde

Wie een beetje vertrouwd is met de Leu-
vense binnenstad heeft reeds lang Mu-
seum M ontdekt in de vroegere woning 
van burgemeester Vander Kelen in de 
Savoyestraat.

Stéphane Beel transformeerde jaren ge-
leden het vroegere burgerhuis tot een 
modern museum voor de Leuvense en 
Brabantse kunst en geschiedenis, waar 
ook Belgische kunst na 1945 een onder-
komen heeft gevonden.

Momenteel lopen er heel wat kleine ten-
toonstellingen die onze aandacht verdie-
nen. We pikken er twee uit. 
Voor meer info klik hier. 

https://www.mleuven.be/nl/Bouts
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Recent ontving de Magdalenakerk in 
Brugge twee monumentale kunstwer-
ken. Beide werken zijn van de hand van 
de Brugse kunstenaar Piet Peere. Het gaat 
om Tantalusfiguren uit de Griekse mytho-
logie. En dan kan men zich afvragen: ‘Wat 
doen die figuren in een kerk?’

De plaatsing van de kunstwerken gebeur-
de door YOT, dat zichzelf ziet als een labo 
voor levensbeschouwing, een ruimte 
voor perspectief. Met het Tantalusproject 
wil YOT onderzoeken hoe de impone-
rende kunstwerken in gesprek gaan met 
de bezoeker en het kerkgebouw. Naast de 
interpretatie van de kunstenaar over zijn 
werk, gaan de kunstwerken immers ook 
een eigen leven leiden in de hoofden en 
harten van de kerkbezoeker. Het Tantalus-
project brengt de diverse invalshoeken en 
interpretaties bij elkaar. Zo kan je als toe-
schouwer ontdekken dat de bestraffende 
God uit de Griekse mythologie van een 
heel andere orde is dan de hoopgevende 
God van de christelijke religie.

In de Magdalenakerk tref je twee wer-
ken van Peere aan. Op de eerste plaats is 
er het Tantaluskunstwerk (een man met 
een enorme rots boven zijn hoofd die elk 
moment kan vallen). Daar word je uit-
genodigd stil te staan bij de eigen, drei-

gende rots in je leven. Vervolgens kies je 
een steen die de rots voor je symboliseert 
en doe je met die steen enkele rituelen. 
Je kan de steen wassen, zalven en ten 
slotte achterlaten in het symboolvlak, bij 
andere stenen. Het is de stem van Maria 
Magdalena die je via een audiofoon bij de 
rituelen begeleidt. Het achterlaten van de 
steen heeft uiteraard gelijkenissen met 
het ijzeren kruis op de camino en met het 
concept van de pelgrimage op zich.

Daarnaast is er in de kerk een grote me-
ditatieve schommel. Die wordt wel eens 
vergeleken met het wierookvat dat door 
de kerk geslingerd wordt in Santiago.

Meer over Tantalus
Tantalus is een van de kinderen van op-
pergod Zeus, bekend van de 'tantalus-
kwelling’: het gewenste is nabij, maar 
onbereikbaar. Tot zijn kin staand in water 
zou Tantalus eeuwig dorst hebben, want 
zodra hij probeerde te drinken, zakte het 
water weg en hoewel rijpe vruchten bo-
ven zijn hoofd hingen, blies de wind ze 
weg zodra hij er door honger gekweld 
een greep naar zou doen.

Er is nog een derde uitbeelding die in 
kunstwerken weinig zichtbaar is. Tantalus 
wordt gekweld door een gigantisch rots-

blok dat hem elk moment kan verplet-
teren. De kunstwerken in de Magdalen-
akerk verwijzen naar dit laatste verhaal.

De eerste Tantalusfiguur is een vrijstaan-
de figuur op sokkel (5,70 meter hoog, 
polyester, geschilderd), geplaatst in de 
dwarsbeuk. Aan het dakgebinte is op 17 
meter hoogte een (uitrafelende) koord 
vastgemaakt. Aan die koord hangt er een 
gigantisch rotsblok (4,65 m breedte) dat 
dreigt de figuur te verpletteren.

Brugge, tot 30 september
Tantalus in dialoog met Maria Magdalena

De tweede Tantalusfiguur is een houts-
kooltekening op papier (5,20 meter hoog), 
gevat in zeven luiken, opgehangen in een 
zijkapel naast het koor. Door de opstelling 
in een kruisvorm, maakt deze Tantalus de 
verbinding met de Christus. Beide kunst-
werken zijn in lijn geplaatst met de cen-
trale Christusfiguur in de kerk.

Valt het allemaal wat zwaar uit? Dan is er 
Magda’s Zomerbar voor een verfrissing.
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Uden, 4 juni – 23 oktober
Dalí, Bijbel, surrealisme, games

De Bijbel en videogames. Je zou het waarschijnlijk 
niet met elkaar verbinden. Toch is dat wat in Uden 
in Museum Krona wordt gedaan;
Dat Dalí heel wat opmerkelijke facetten bezat, is 
je wellicht bekend. Hij experimenteerde met ver-
schillende materialen en kunststijlen, werkte sa-
men met filmregisseurs als L.Buñuel en A. Hitch-
cock en was zelfs met zijn surrealistische werken 
een inspiratiebron voor S. Freud.

In Museum Krona toont men vanaf 4 juni zijn com-
plete serie van 105 voorstellingen uit de Bijbel. Dalí 
was diepgelovig is je misschien onbekend. Deze il-
lustraties vormen de basis voor de Milanese Rizzoli 
uitgave van de Bijbel. Door de bijzondere druk-
technieken werden de aquarelachtige kleuren 
bewaard die eerder expressionistisch van karakter 
zijn. Zij worden aangevuld met de tiendelige se-
rie ‘Moïse et le Monothéisme’ gedrukt op huiden. 
Beide series zijn afkomstig uit de verzameling R. 
Mayer uit Bamberg een Dalí-verzamelaar.

Het uitzonderlijke aan deze tentoonstelling is dat 
cultuurtheoloog Frank Bosman Dalí’s werk ver-
bindt met de wereld van de videogames en vir-
tual reality. Mythologie en religie spelen wel eens 
meer een belangrijke rol in gamevideo’s. In dit 
deel van de tentoonstelling worden zij verbeeld 
en geanalyseerd.

De verbinding van deze twee werelden is op zich 
al een bezoek waard. En wil je als Bijbelkenner 
kunnen meepraten over games en NFT’s een must.
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De heilige Drie Koningen, 1963-1965
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Yves Beernaert (76) is sedert begin mei 
met de fiets onderweg naar Santiago. 
Eerst ging het over de Via Monastica en 
de Via Companiensis tot Vézelay om dan 
langs de Via Lemovicensis Saint-Jean-
Pied-de-Port te bereiken. Intussen fietst 
hij verder op Camino Francés. Maar Yves 
fietst niet voor zichzelf. Hij fietst

voor het Rinus Pini Fonds dat hij met 
zijn vrouw, zijn zoon en schoondochter 
oprichtte nadat hij op 28 juni 2021 een 
kleinkind van 4,5 jaar verloor.  Het Rinus 
Pini Fonds (www.rinus-pinifonds.eu) is 
gehuisvest binnen de KBS, Koning Bou-
dewijnstichting, die al het geld dat ze met 

Yves Beernaert fietst voor Rinus Pini Fonds

verschillende acties  kunnen verzamelen, 
beheert en ter beschikking stelt van waar-
devolle projecten. Hun eerste doelstelling 
is de kwaliteit van de PICUS, Pediatric 
Intensive Care Units, in Vlaamse zieken-
huizen te verbeteren. Zo kunnen die de 
opvang van ouders,  kinderen, grootou-
ders  en andere familieleden en vrienden 
verbeteren.

0p 3 juli krijgt Yves het gezelschap van 
vier kleinkinderen en ondersteuning van 
zijn vrouw, een dochter en een Spaanse 
schoondochter. Zij hopen samen Santia-
go te bereiken. Je kan Yves volgen op zijn 
blog (klik hier).

Katrijn Vermeiren volgt meerjarenplan
Katrijn Vermeiren stapt van Beerse naar Santiago de Compostela in het kader 
van een meerjarenplan. In 2021 startte de tocht en tegen 2026 wil Katrijn aan-
komen. Elk jaar loopt ze een of meerdere stukken. 
Haar blog kan je hier vinden.

Phille Leemans fietst naar Fatima

Op 15 september vertrekt Phille Leemans voor het goede doel met de fiets van-
uit Mechelen naar Fatima via Santiago de Compostela. Alle opbrengsten wor-
den integraal verdeeld over vzw To Walk Again (Marc Herremans) en Tonuso vzw 
(bijzondere jeugdzorg). Je kan zijn voorbereidingen en zijn tocht hier volgen. 

Phille neemt Scherpenheuvel in zijn trainingsprogramma op. 

www.rinus-pinifonds.eu
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1655264004308-04c88479-6391
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1641995430214-295550a9-5bc5
https://www.facebook.com/Philles-biketrip-for-charity-105045692111128/
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ZOEKERTJE

Met Lieven op de Camino Primitivo?
Lieven Heyse zoekt een stapmaat voor 
een pelgrimstocht van een twaalftal 
dagen op de Camino Primitivo. Van 
woensdag 21 september tot 5 oktober 
wil hij van Oviedo naar Santiago stap-
pen. Het programma is duidelijk: aan-
komst in de luchthaven van Santander 
en op de dag van aankomst met de 
Alsabus naar Oviedo. De dag nadien 
vertrek vanuit Oviedo naar Santiago. 
Lieven is 58 en laat (zonder bluf) weten 
dat hij nog superfit is en sedert zijn eer-
ste camino 'goed gebeten' is door het 
caminovirus. Meer info?

Klik hier om een bericht aan Lieven 
Heyse te sturen

TEN SLOTTE

Kabeljauw met knoflook

Kabeljauw met knoflook is een traditioneel warm 
gerecht uit het noordelijke, centrale gedeelte van 
Spanje (Navarra, Aragon en Léon). Naargelang de 
streek zijn er kleine verschillen in de bereiding. 
Soms blijft de vis in zijn geheel, soms wordt die in 
kleinere stukken gesneden. Qua presentatie kan 
dat een heel verschil maken. 

De ingrediënten:
 400 gram kabeljauw zonder graten
 1 ui
 1 rode peper
 1 groene peper
 2 teentjes knoflook
 200 gram geplette tomaat of tomatenblokjes
 olijfolie
 zout

En dan nu, aan de slag. Snij de ui, groene peper, rode peper en twee teentjes 
knoflook in zeer kleine stukjes. De kabeljauw mag in middelgrote stukken wor-
den versneden.

Zet een pan op middelhoog vuur met een flinke scheut olijfolie. Zodra de olie op-
gewarmd is, voeg je de gehakte ui toe. Als de ui goudbruin is, volgen de knoflook, 
de groene peper en de rode peper. Laat de groenten ongeveer 10 minuten sud-
deren. Dan voeg je de geplette tomaat of stukjes tomaat en een snuifje zout toe.

Doe ondertussen wat olie in een andere pan en laat de kabeljauw daarin on-
geveer vijf minuten stoven. Voeg de vis dan toe aan de pan met de saus en laat 
een tiental minuten verder sudderen. Het vel van de vis kan je naar believen 
verwijderen of behouden.

Bacalao al ajoarriero, eenvoudig en lekker. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=145888

