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Om te genieten van de zon, moet je wel heel vroeg uit de veren. 
Reeds in de morgen wordt het zweten en puffen bij de huidige temperaturen.
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KalendeR GenooTSChaP

Zaterdag 10 september: Wandeling in Poperinge

Zaterdag 5 november: Infodag kandidaat-pelgrims in Kapellen

Zaterdag 12 november: Infodag kandidaat-pelgrims in Gent

 Schuilen in de koelte van een kerk brengt enig soelaas in tijden van 
extreme hitte.
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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

D
eb

or
a 

Bu
er

m
an

s

 In Mérida, eindpunt van de 
Camino Mozárabe, wacht de 
pelgrim een podium om zijn 
wedervaren aan de wereld te 
verkondigen.

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 mu-
zikaal tintje te geven? 
Antwoord je een tot driemaal ja op deze vragen, sluit dan zeker aan bij het pelgrimskoor 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 bete-
kent dat de stemmen van de koorleden terug moeten gesmeerd worden en dat de liederen grondig her-
haald worden op de eerste repetitie. Het is dus een ideaal moment voor nieuwkomers om aan te sluiten. 
En jullie worden gegarandeerd met open armen en een warm pelgrimshart ontvangen.
Meer informatie kan je krijgen via mail bij Claudine Lybaert: pelgrimskoor@compostelagenootschap.be.
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nieuWS Van heT GenooTSChaP

infopunt in mechelen (op afspraak)

In augustus 2022 zal het Infopunt ‘s zaterdag 
geopend zijn van 10 tot 15.30 uur. Maar op-
gelet! Wegens het verlengd weekend van 13-
14-15 augustus is het Infopunt in Mechelen 
op zaterdag 13 augustus uitzonderlijk niet 
geopend. Bij een bezoek dien je de nog vi-
gerende coronamaatregelen te respecteren. 
Breng best een mondmasker mee.

Het afsprakensysteem en de werkwijze van 
het Infopunt blijven hetzelfde. Afspraken zijn 
mogelijk in de voor- of namiddag. Een af-
spraak is noodzakelijk. Die kan je hier maken.

Er zullen twee informanten met stapervaring 
en een met fietservaring aanwezig zijn. De 
plaats van afspraak is het Diocesaan Pasto-
raal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 in 
Mechelen.

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

zaterdag 6 augustus 2022: Luk Pauwels, Andrea Grootaers en Jos Belmans
zaterdag 20 augustus 2022: Marc Frederickx, Annemie Vanderschoot en Dees Van Caeyzeele
zaterdag 27 augustus 2022: Alex Cusse, Chris Briké en Robert Truyen

De schuingedrukte namen zijn van de mensen met fietsexpertise.
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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 staat onderaan bij elke infopunter 
– klik even op een naam - zijn/haar ervaringsge-
gevens. Bovendien 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 ein-
digt het lijstje met de ervaring van de medewer-
kers altijd met zijn/haar e-mailadres. Een enkele 
keer staat er ook een telefoonnummer. Je kan dus 
ook gewoon vragen stellen door een mailtje te 
sturen.

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 op deze webpagina.

https://compostelagenootschap.be/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/infopunt/
mailto:infopunt@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-infopunt/
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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

 … aarzel niet om het thema breed te interpreteren!
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In de vorige ¡HOLA! beloofde de afdeling Limburg 
meer informatie over haar grootse fotowedstrijd. Nu is 
het zover. 
De afdeling roept elke pelgrim-fotograaf op om deel 
te nemen aan deze gratis wedstrijd. Na de sluitingsda-
tum zullen alle foto’s met hun eventuele commentaar, 
online gepubliceerd worden. Zo is deze fotowedstrijd 
ook een manier om opgedane ervaringen met elkaar 
te delen en zo nog eens te onderstrepen wat pelgrims 
onderling verbindt.

De fotowedstrijd in vogelvlucht:
Thema: ‘No Pain, No Glory op de camino”. Met ‘Glory’ 
bedoelt men niet enkel een aankomst in Santiago. Vaak 
heeft de pelgrim uiterst individuele doelen en is het on-
derweg-zijn minstens zo belangrijk als het (niet?) aanko-
men in Compostela. Met andere woorden: voel je vrij om 
het thema breed te interpreteren.

Inzendingen: maximaal drie digitale foto’s per deelne-
mer. Elke foto moet een titel meekrijgen en mag verge-
zeld zijn van een korte toelichting (titel en toelichting sa-
men mogen maximaal twintig woorden bevatten). Ook 
opnames van voorgaande jaren zijn zeker welkom!

Uiterste inzenddatum: 31 oktober 2022.

Inzendingen insturen: via ‘WeTransfer’ of via e-mail naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be samen 
met – desgevallend – de toelichting op de foto(‘s). 

Prijzen: de deelnemers van de twaalf bekroonde foto’s 
ontvangen een kwalitatieve vergroting van hun foto 
op posterformaat (80 cm x 60 cm) en een verjaardags-
kalender met de twaalf bekroonde foto’s (er wordt 
geen rangschikking gemaakt tussen de twaalf be-
kroonde foto’s, wel zal de jury elke bekroonde foto van 
een commentaar voorzien).

Natuurlijk valt er meer te zeggen over deze fotowedstrijd. 
Meer en concrete informatie hebben we gebundeld in 
het wedstrijdreglement. Dat vind je hier. Vooraf hiervan 
kennisnemen is noodzakelijk!

Laat je niet afschrikken door de omvang van het regle-
ment. We hebben geprobeerd de deelnemers maximale 
duidelijkheid te geven en trachten te voorkomen dat er 
achteraf beslissingen moeten genomen worden waar-
over geen voorafgaandelijke afspraken zijn gemaakt.
We zien met veel ongeduld uw inzendingen tegemoet!

https://wetransfer.com/
mailto:afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2022/07/wedstrijdreglement_fotowedstrijd_2.22_afd_Limburg_VCG.pdf
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Kapellen, 5 november, en Gent, 12 november
infodagen voor kandidaat-pelgrims

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.
De inschrijvingen openen we op een latere datum. Noteer alvast de data in je agenda.

De afdelingen Antwerpen en Kempen organiseren op 5 november met het 
Vlaams Compostelagenootschap een infodag voor kandidaat-pelgrims 
in zaal Lux & Biz, Marktplein 1 in Kapellen. De afdeling Gent organiseert 
een gelijkaardig initiatief op 12 november in het Sint-Barbaracollege, Sa-
vaanstraat, 33 in Gent.

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 kan-
didaat-pelgrim een deugdelijk antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen 
zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie.

Wie of wat roept deze jonge pelgrims?

Pelgrimspoëzie ergens langs de Camino Francés. 
“Peregrino, quién te llama?” “Pelgrim, wie roept je?”

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

Of zijn het de schitterende kathedralen 
onderweg die ons lokken?
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https://compostelagenootschap.be/winkel/
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SPIRITUALITEIT

nr. 134 - september 202110

Er zijn van die mensen die vuur in zich dragen,
waarmee zij intens en doorheen zwarte dagen

altijd optimistisch en enthousiast blijven
en ook bij wie triest is de zorgen verdrijven …

Hoe dat vuur er kwam, dat kan niemand verklaren,
maar nooit komt die vlam van die lui tot bedaren,

dat vuur dat begeestert, dat vuur dat enthousiasmeert,
dat verdriet overmeestert en zorgen pareert.

En wat zeker is: dat vuur doet weer hopen,
is ’n aansteker die van stapel doet lopen,

doet anderen écht weer op handen dragen,
recht ruggen ook na moeilijke dagen.

Eén vonk kan het vuur ook ineens en spontaan
bij vriend en bij buur gretig doen overslaan:

één genster brengt krachtig het hek van de dam,
verandert ‘neerslachtig’ in ‘in vuur en vlam’.

Laat elke dag feest zijn en laat ons voortaan,
voor elkaar die geest zijn, van ‘geen houden aan’,

van ‘vlam in de pan’ en ‘totaal onbevreesd’ …
ontsteek in elkander dat vuur en die geest …
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

zuurstof voor de ziel
Het lied van de pelgrims

Elke ochtend gaan we op pad
naar Santiago, van stad naar stad.

Dag na dag roept ons de route,
weg van afscheid en ontmoeten.

Verder, verder en alsmaar verder. God sta ons bij!
Jakobus wacht aan het eind van de tijd

op iedereen die op tocht is gegaan.
In Finisterre, waar de zon langzaam sterft,

toont hij ons zijn glimlach, zijn gelaat.
Verder, verder en alsmaar verder. God sta ons bij!

 
         Jean-Claude Benazet. 

Vertaald uit het Frans door Thijs Hanrath.

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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Wat de Via Lemovicensis, de weg tussen Vézelay en Saint-
Jean-Pied-de-Port, betreft, kan je actuele informatie vin-
den op het portaal Voie de Vézelay (klik hier).

branden teisteren pelgrimswegen

Arno Cuppens van de pelgrimsherberg L’Esprit du Chemin 
op de Via Lemovicensis laat ons weten dat pelgrims best 
uitkijken waar zich in Frankrijk bosbranden bevinden. 
Wat in Frankrijk geldt, is uiteraard ook van tel in Spanje 
en in Portugal. Hij stelt dat sommige wegen nog wel be-
gaanbaar zijn, maar dat pelgrims goed moeten opletten. 
Andere wegen kunnen helemaal afgesloten worden.

https://www.voiedevezelay.eu/nl/tracks-gidsen
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PelGRimSnieuWS
marc Frederickx neemt beheer van 
de Pelgrimswinkel over

Nadat Mia Beullens & Herman Merckx de Pelgrimswin-
kel van het Vlaams Compostelagenootschap gedurende 
veertien jaar ter harte hebben genomen, heeft Marc Fre-
derickx nu de taak op zich genomen om de winkel te be-
heren. Hoe Mia en Herman die tijd beleefd hebben, kon 
je lezen in De Pelgrim (nr. 149). 
Meteen leerde Marc Frederickx, ook ondervoorzitter van 
het Genootschap, het klappen van de zweep. Hij merkte 
bijvoorbeeld op dat men bij bestellingen wel eens het 
huisnummer, zelfs de straatnaam durft te vergeten. 
Daarom vraagt hij uitdrukkelijk steeds na te kijken of het 
adres volledig is. Indien je aangemeld bent als lid, wor-
den deze gegevens automatisch ingevuld, wat meteen 
een zorg minder is. 

Ook de fysische afhandeling van de levering verdient 
speciale aandacht. Je kan ervoor opteren je bestelling in 
Mechelen tijdens de openingsuren van het Infopunt op 
te halen. Dat kan zonder afspraak en uiteraard bespaar je 
zo op de verzendingskosten. Sommige artikelen kunnen 
echter enkel in Mechelen worden opgehaald en worden 
dus niet opgestuurd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sint-
jakobsschelp. Kijk dit goed na, wil je niet tevergeefs op 
een pakje wachten.    

Marc wil voorts opmerken dat een van de karakteristie-
ken van het pelgrimeren erin bestaat dat je ontsnapt aan 
de dagelijkse druk om alles snel, snel te doen. Die hou-
ding kan je reeds tijdens de voorbereiding van je tocht 
aanleren. Een degelijke voorbereiding is noodzakelijk en 
vraagt tijd. Begin er op tijd aan en weet dat het Genoot-
schap een organisatie is die gedragen wordt door vrijwil-
ligers en geen bedrijf zoals een commerciële webwinkel.
Alles wordt in het werk gesteld om bestellingen in nor-

Marc Frederickx bij zijn bezoek aan Manolo in Compostela. 

male omstandigheden met de grootste zorg te behan-
delen en binnen de week te verzenden. Wacht daarom 
niet lang met bestellen zodat je zorgeloos kan genieten 
van je voorbereiding. 

Qua prijszetting kan je stellen dat de Pelgrimswinkel erg 
concurrentieel is ten overstaan van andere aanbieders. 
Zeker voor leden die een korting van zeven procent krij-
gen, is dat het geval. Bovendien ondersteun je de wer-
king van het Genootschap bij elke aankoop. 

Tot slot nog een kleine bemerking bij het huidige 
aanbod:
De fietsgids F05 Fietsroute: Langs oude wegen en pel-
grimssteden naar Compostela Deel 2: Nevers (Loire) –  
Oloron-Sainte-Marie is tijdelijk uitverkocht.  
De oude versie was niet meer beschikbaar en de nieuwe 
werd beloofd tegen 15 juli 2022, maar dat is intussen 
uitgesteld tot augustus. De bestelling van de gids bij de 
uitgever is al wel geplaatst.

Mia Beullens en Herman Merckx waren de drijvende kracht achter de Pelgrimswinkel. Marc Frederickx neemt deze taak van hen over. 
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de ‘Tien geboden’ van de Jakobsweg

Ons Duitse zustergenootschap heeft een 
eigen versie van de ‘Tien geboden’ van de 
Jakobsweg opgesteld. De ‘geboden’ bie-
den zeker stof tot nadenken.

Ze luiden als volgt:
De weg begint zodra je eraan denkt. 
Vanaf het ogenblik dat je eraan denkt weg 
te gaan, begeef je je eigenlijk op de weg.

Ga alleen de volgende stap. 
Meer hoef je op dit moment niet te 
doen. Ook de langste reis begint met 
een eerste stap.

Laat je schaduw achter je. 
Je bent immers je schaduw niet. Op de 
Jakobsweg ga je naar het westen. ’s Mor-
gens gaat de zon achter je op en ligt je 
schaduw voor je. Tegen de avond heb je 
je schaduw ingehaald. Op die manier kan 
je elke dag als een nieuwe persoon begin-
nen. Dag na dag. Dit is een van de mooi-
ste geheimen van de Jakobsweg. Je leert 
je van je eigen schaduw bevrijden.

Ga je eigen weg.
Er is immers geen andere. Op de Ja-
kobsweg leer je niet te vergelijken. Iedere 
pelgrim heeft zijn eigen rugzak (en zijn 
eigen schaduw) achter te laten. We ken-
nen de rugzak van de anderen niet en we 
staan ook niet in hun schoenen. Precies 
daarom respecteren we anderen zoals zij 

ook ons respecteren. Op de Jakobsweg 
kan je helemaal jezelf zijn, want je gaat 
helemaal je eigen weg. 

Leer te vertrouwen
… want de weg zorgt voor je. De meeste 
pelgrims plannen hun weg, sommige 
meer, andere nog meer. Maar de essentie 
van de weg zal twee zaken doen: je ver-
rassen en je dragen. En beide laten zich 
niet plannen. Open je bijgevolg voor de 
essentie van de weg en leer erop te ver-
trouwen. Je zal voluit beloond worden. 

Werp ballast af.
Hoe je ook je rugzak pakt, onderweg ga 
je een punt bereiken waarop je erkent dat 
je onnodig veel bij je hebt en je beter wat 
achterlaat. Wij noemen het de ‘terugzend-
dag’. Maar elke pelgrim draagt twee rug-
zakken en in die tweede zit je psychische 
ballast. Die weegt nog zwaarder dan de 
eerste en het is moeilijker die te erkennen. 
Maar als je deze durft los te laten, kan je 
deze ‘terugzenddag’ vieren en met meer 
lichtheid je weg voortzetten.

Ga en voel
… want de weg voert je naar Santiago en 
hij voert je ook naar jezelf. Je gaat dieper 
in jezelf dan voorheen. Je intuïtie zal je lei-
den en gevoelens die je al lang vergeten 

bent, zullen opkomen. Stel je daarvoor 
open. Sta jezelf toe om te lachen, te hui-
len, te rouwen, om van jezelf te houden. 
Herontdek jezelf. 

Ga alleen
… want alleen kan je ervaren dat je niet 
eenzaam bent.

Verwacht wonderen
… want de weg schuurt tegen je ziel, 
je geloof, je verleden en je toekomst en 
vooral tegen je lichaam. Je rugzak schuurt 
tegen je schouders en je voeten tegen je 
schoenen. Zo krijg je wonden en die zul-
len genezen. Laat je hierdoor niet afleiden 
en kijk dieper. Dan zal je verbaasd zijn dat 
wonden komen en gaan, maar dat won-
deren komen en blijven komen en beide 
zullen je helen.

Je weg eindigt niet.
De weg zal je naar Santiago brengen, maar 
dan is de weg nog niet ten einde. Veel pel-
grims zeggen dat pas aan het einde waar 
de eigenlijke weg begint en dan hebben 
ze het over de weg die je vanaf nu in jezelf 
draagt. Want de camino zal je veranderen 
en zal je dichter bij jezelf brengen en je 
meer maken tot wie je werkelijk bent. De 
camino zal je, zoals veel pelgrims zeggen, 
resetten naar je fabrieksinstellingen.
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Zin om zelf je ‘tien geboden’ op te maken? Je mag ze ons toesturen!
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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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Vorige maand haalde het overlijden van Lander Segers 
(47), leraar aan VBS Ter Bank in Leuven, tijdens zijn tocht 
naar Compostela, alle nieuwsmedia. Lander is een broer 
van acteur Iwein Segers. Hij overleed aan de gevolgen 
van een zonneslag. Amper één dag heeft Lander kunnen 
genieten van zijn tocht. De dag dat hij uit Saint-Jean-Pied-
de-Port was vertrokken, postte hij ’s avonds op Facebook: 
“Miljaardos! Mooie wandeling maar geveld door een 
zonneslag! Dom!”. Lander vertrok zaterdagmorgen nog, 
maar de zonneslag eiste al snel zijn tol. Hij belandde in 
het ziekenhuis, waar hij diezelfde dag nog overleed aan 
uitdroging en orgaanfalen.

Hetgeen met Lander Segers gebeurde, mag voor iedere 
pelgrim een les zijn. Wanneer het heel warm is, kunnen 
tal van problemen optreden: uitdroging, zwelling door 
de warmte, het zogenaamde warmte-oedeem, hitte-
krampen, uitputting door de hitte, zonneslag en hittes-
lag of hitteberoerte.

Hitte kan dus wel degelijk schadelijk zijn voor je gezond-
heid. Een hitteberoerte kan zelfs dodelijk zijn. Vooral 
wanneer het heel vochtig is, kan de temperatuur van je 
lichaam snel stijgen. Dat kan ook gebeuren wanneer de 
temperatuur in de omgeving niet extreem hoog is. Uit-
drogen doe je wanneer je hevig zweet en weinig drinkt. 
Bij uitdroging zal je waarschijnlijk grote dorst en een 
droge mond hebben. Mogelijk heb je hoofdpijn. Je urine 

kleurt donker of je kan helemaal niet plassen. Controle 
van je urine is een gemakkelijke test om te zien of je nog 
voldoende vocht in je lichaam hebt. Zo niet, water drin-
ken!
Om een zonneslag te voorkomen is het heel belangrijk je 
goed en regelmatig in te smeren met zonnecrème en ze-
ker een hoofddeksel te dragen. Beperk je inspanningen 
tijdens de heetste uren van de dag en drink regelmatig. 
Wacht niet tot je dorst krijgt. En misschien hoor je het niet 
graag, maar alcohol en dranken met cafeïne verstoren de 
natuurlijke vochtbalans en worden afgeraden. 

Indien iemand het bewustzijn verliest als gevolg van de 
hitte, is de eerste opdracht: de hulpdiensten verwittigen 
(112). Daarna is de boodschap: afkoelen. Dat kan door 
water te druppelen, te gieten of te sproeien over heel de 
huid. Indien je ondertussen met een luchtbron verkoe-
ling kan brengen, des te beter. Ook icepacks in de oksels, 
nek en liesstreek kunnen helpen. 

Het lichaam onderdompelen in water is de snelste ma-
nier om een gezond lichaam af te koelen. Het wordt ech-
ter niet aanbevolen om ouderen, kinderen of mensen 
met onderliggende aandoeningen op deze manier af te 
koelen, omdat het een groot effect heeft op het hart en 
de bloedvaten. Wil je alles weten over hitte en gezond-
heid, ga dan te rade op site van Gezondheid en Weten-
schap (klik hier).

De Camino Francés tussen Saint-Jean-de-Port en Roncevalles 
waar Lander Segers een zonneslag opliep. 

Lander Segers
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hitte velt lander Segers op tocht naar Compostela

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/acute-hitteziekten
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PaS VeRSChenen

Fulltime Pelgrim, pelgrimage van bert Roebben Kennismaken met de theoloog Bert Roebben konden 
we reeds in De Pelgrim nummer 147, het laatste num-
mer van vorig jaar. Marion Schmitz-Reiners interviewde 
de professor godsdienstpedagogiek aan de universiteit 
van Bonn (Duitsland). Hij woont met zijn gezin in Leuven. 
Aanleiding was het verschijnen van zijn boek Volharden 
in de broosheid. In het interview werd ook al uitgebreid 
ingegaan op zijn pelgrimage naar Vézelay in 2021.

Over die pelgrimage heeft Bert Roebben het boek Full-
time Pelgrim – Een theoloog op weg naar Compostela 
geschreven. Hij was 23 dagen onderweg van Kessel-Lo 
(Kézelay) naar Vézelay en elke dag doet hij in het boek 
verslag van zijn tocht. Bert Roebben vertrok op Pinkste-
ren 2021, in volle coronatijd. Dat maakt van de tocht ui-
teraard al een tijdsdocument. Boeiend zijn de verhalen 
van elke dag en de wijze waarop Roebben die kadert. 
Vanuit zijn theologische insteek krijgt elk verhaal een 
onverwachte diepgang. Dat kan best met een voorbeeld 
worden geïllustreerd. 

Op dag 14 schrijft Bert Roebben: 
‘Wanneer loopt het fout in de communicatie tussen de 
pelgrim en zijn weg? Wanneer de voeten het contact 
met de bodem verliezen, wanneer de spontane tred ver-
krampt raakt en de ziel niet meer vrij kan schommelen. 
Het is me vaak overkomen op deze tocht. In een poging 
om tijd in het halen of een trajectvergissing ongedaan te 
maken, ging ik sneller stappen en verloor ik het contact 
met de aarde. De aarde op haar beurt raakte in verwar-
ring en de grond zonk weg onder mijn voeten. Met ande-
re woorden: de aarde verdraagt het niet dat de mens te 
snel gaat. De aarde is bereid om de wandelende mens te 
dragen op voorwaarde dat hij zichzelf niet voorbijloopt, 
niet sneller gaat dan in zijn macht ligt.’

Actuele thema’s als kwetsbaarheid, dankbaarheid, angst 
en verlangen benadert Roebben op een zeer authentie-
ke manier. Boeiend om het relaas te lezen. 

Fulltime Pelgrim werd uitgegeven door Uitgeverij 
Averbode. Je kan het daar bestellen, maar je vindt het 
ook in de boekhandel.

https://www.averbodeinspireert.be/product/fulltime-pelgrim/
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ausoniusweg van bingen naar Trier

De Duitse uitgever Conrad Stein Verlag 
heeft in zijn reeks Outdoor een nieuwe 
pelgrimstocht beschreven: de Ausoni-
usweg. Zo zie je dat ook een nobele, on-
bekende heilige zijn naam aan een weg 
kan geven. De Ausoniusweg loopt tussen 
Rein en Moesel in de buurt van de Huns-
rück met als hoogste punt de Erbeskopf, 
midden in Rheinland-Pfalz. De weg start 
in Bingen am Rhein en volgt een oude 
Romeinse heirbaan door een middel-
hoog gebergte. Bingen is de stad waar 
in de elfde-twaalfde eeuw Hildegard von 
Bingen haar klooster oprichtte. De abdis 
heeft nog veel sporen in het stadje nage-
laten en het is zeker de moeite haar en het 
stadje beter te leren kennen. Op het einde 
van de weg kom je aan in Trier, de oudste 
stad van Duitsland. Ook hier vind je tal van bezienswaar-
digheden. Onderweg maak je kennis met een bonte mix 
van wouden, velden, weiden en kleine idyllische dorp-
jes. De schrijver van de gids raadt aan kennis te maken 
met de authenticiteit van deze streek en de hartelijkheid 
van de mensen. De gids begeleidt je op de weg en biedt 
gedetailleerde wegbeschrijvingen en gps-tracks die kos-
teloos kunnen worden opgeladen. Je leest hoe lang de 
etappes zijn en waar je onderdak vindt. Bovendien krijg 
je informatie over natuur, cultuur en beroemde persoon-
lijkheden, zoals ‘Schinderhannes’, al kan je die misschien 
beter niet kennen. ‘Schinderhannes’ is namelijk de bij-
naam van Johannes Bückler (1778 – 1803), de vermaard-
ste bandiet van het Rijnland. 
De Ausoniusweg kan je hier bestellen. Prijs: 12,90 euro, 
exclusief verzendingskosten. 

KoRT

meer weerwolven op de camino

Vorige maand konden we kennismaken 
met een nieuw standbeeld van een weer-
wolf dat de gemeente Dumbria langs de 
camino tussen Muxía en Fisterra plaatste. 
Maar ook elders op de camino’s ben je 
niet veilig voor weerwolven. Ria Antonis-
sen en Xavier Van Mol lieten weten dat ze 
eerder al oog in oog met een weerwolf 
stonden in de Franse Aubrac op het pla-
teau boven het stadje Saugues, halfweg 
tussen Monistrol-d’Allier en Saint-Roch. 
Zij liepen toen een pelgrimstocht van Vé-
zelay naar Moissac. De weerwolf kreeg de 
naam Gévaudan mee. 

Gévaudan, de weerwolf in de Franse Aubrac. 

Het verhaal achter deze weerwolf gaat te-
rug tot de 18de eeuw. Toen leefden veel 
wolven op het hoogplateau. Zij zaaiden 
terreur in het gebied rond Saugues. In juli 
1764 verdween een kind en in de daarop-
volgende jaren zouden zo’n 300 vrouwen 
en kinderen verscheurd worden. Men 
beschreef de wolf als een dier met een 
vreemde vacht, zelfs overdekt met schub-
ben, zo groot als een ezel, met kortere 
voor- dan achterpoten en buitenmatig 
grote klauwen. Een compagnie met 57 
dragonders werd uitgestuurd om het dier 
te doden, tevergeefs. Het was pas in 1767 
dat Jean Chastel erin slaagde bij Auvers , 
ten noordwesten van Saugues, een grote 
vleesetende wolf te doden en zo een ein-
de te stellen aan de slachtpartijen.

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/wanderfuehrer-ausoniusweg-fernwanderweg/
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Wie wil Sint-Jakobskapel redden?

Marcel Debisschop uit Melden bij Oudenaarde heeft 
deze noodkreet opgehangen aan de Sint-Jakobskapel 
die zich in de Meldenstraat in Melden bevindt. De Stan-
daard pikte het nieuws op en deed navraag bij Debis-
schop. Beelden van de kapel tonen dat de muren scheu-
ren en barsten vertonen en dat de houten toegangsdeur 
bijna uiteenvalt. Men kan stellen dat de kapel zich in een 
bouwvallige staat bevindt. De oproep van Debisschop is 
dus niet uit de lucht gegrepen. Maar een oplossing ligt 
niet meteen voor de hand. De kapel is eigendom van de 
kerkfabriek van Melden, terwijl ze zich op private grond 
bevindt. Schepen Stefaan Vercamer (CD&V), bevoegd 
voor Kerkbestuur, zegt bekommerd te zijn over de kapel 
omdat hij zelf Compostelaganger is. Hij stelt dat de stad 
beslist heeft de kapel te restaureren, maar dat dit nog 
even zal duren.

Santiago peregrino in kathedraalmuseum

Het Museum van de Kathedraal van Santiago stelt het 
schilderij ‘Santiago peregrino’ tentoon. Het werk is van 
de hand van Juan de Juanes en werd tijdelijk ter be-
schikking gesteld door het Museo das Peregrinacións 
e de Santiago. Het is een gerenommeerd werk van 
hoogstaande kwaliteit uit de zestiende eeuw. Op het 
werk zien we de apostel Jakobus de Meerdere in pel-
grimsuitrusting met de typische attributen als de staf 
en de sint-jakobsschelp. 

Het schilderij werd gemaakt met olieverf op paneel en 
het komt uit de kerk van het klooster Corona de Jesús 
de los Religiosos Recoletos de San Francisco in Valencia. 
Daar werd het in 1563 boven het altaar van St.-Joachim 
gehangen. Nadien kwam het in privéhanden. 

Met het werk wilde Juan de Juanes de gevoelens van 
de gelovigen bespelen. Net als andere werken van de-
zelfde schilder creëert het een emotionele relatie met 
de heilige die afgebeeld wordt met zelfingenomen, iet-
wat melancholische blik, in een teder gelaat van aan-
trekkelijke schoonheid. Dat alles moet ertoe bijdragen 
dat de toeschouwer tot het beeld wordt aangetrokken. 
Het schilderij blijft nog tot oktober in bruikleen in het 
museum van de kathedraal.

In ruil krijgt het museum van de pelgrimages het zo-
genaamde Goodyear-altaarstuk. Het gaat hier om een 
stuk uit de vijftiende eeuw in albast en hout dat een 
bedevaartoffer was van John Goodyear, een pastoor 
op het Britse eiland Wight. Het maakt deel uit van de 
tentoonstelling ‘Chacona, een lied van Santiago’.  
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bedevaartbank vindt onderdak bij KdC

De Nederlandse Bedevaartbank, met meer dan 650 be-
devaartplaatsen, wordt voortaan bijgehouden door het 
Meertens Instituut en het Katholiek Documentatie Cen-
trum (KDC) in Nijmegen. De Bedevaartbank kwam in 
2006 online en zal nu met de expertise van KDC verder 
geüpdatet kunnen worden. 

De geschiedenis van de Bedevaartbank loopt parallel met 
de academische loopbaan van Peter Jan Margry. Het is 
dan ook niet verrassend dat de verhuizing van de collec-
tie naar het KDC plaatsvindt in het jaar waarin Margry met 
pensioen gaat. Hij heeft de databank lang zelf onderhou-
den en beseft dat wanneer die niet up-to-date is, ze lang-
zaam afsterft. Daarom is het belangrijk dat het KDC bin-
nen de Radboud Universiteit die taak nu op zich neemt. 
Nu hij met pensioen is, wil Margry materiaal gaan ver-
zamelen in het buitenland en hij heeft de camera weer 
opgenomen om uiteraard bedevaarten in beeld te bren-
gen. Margry meent dat het aantal bedevaarttochten is 
teruggelopen, maar dat steeds meer mensen aan ‘wan-
delpelgrimeren’ doen. Daarmee wil hij zeggen dat het bij 
pelgrims niet meer zozeer om het heilige einddoel gaat, 
maar om een spirituele reis, een ‘mindful’ wandelen, soms 
ook met cultuurhistorische of sportieve motieven. 

Wil je kennismaken met de Bedevaartbank? Klik hier. 

Bedevaart in Boxtel

https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/
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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
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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,  tot 4 september
Kunstenfestival

Watou ademt kunst en poëzie. Al meer 
dan veertig jaar. Het was de dichter Gwij 
Mandelinck die Watou uit de klei trok en 
ervoor zorgde dat het dorp uitgroeide tot 
een zomerse trekpleister voor de kunst- 
en poëzieliefhebber.  Het is zijn legacy. 
Naarmate de jaren verstrijken, groeit dit 
besef. Maar het zijn ook nieuwe tijden. 
Hoe ga je om met de nalatenschap? Gwij 
Mandelinck gaf in zijn dagboek zelf de 
voorzet: "Ik hoop dat Watou in de toe-
komst podium kan blijven geven aan 
nieuwe, verrassende invalshoeken en aan 
een ruime portie avant-garde."

Watou 2022 kiest voor dit avontuur. Het 
kunstenfestival zet in op verwevenheid, 
op de interactie tussen het dorp en de 
kunstenaars, op het samenspel tussen 
kunst en poëzie. Watou als een living 

lab, een plek die kunstenaars en dichters 
inspireert. Vanuit die wisselwerking ont-
staan nieuwe creaties. 

Watou 2022 nodigt je uit om mee te gaan 
in dit avontuur. Twintig kunstenaars en 
evenveel dichters presenteren nieuw 
werk. Elk vanuit hun artistieke vrijheid, 
in dialoog met elkaar, het dorp, het land-
schap en ja, ook met jou. Het wordt ook 
voor de bezoeker een prikkelende erva-
ring! Met een fietsparcours langs een se-
lectie uit zijn gedichten wordt deze zomer 
hulde gebracht aan Gwij Mandelinck. 

Een aantal nieuwe locaties in Watou zor-
gen voor een verrassend parcours door 
het dorp. Watou blijft de uitvalsbasis van 
het kunstenfestival en toont het gros van 
de kunstenaars en dichters. Het Kasteel 
De Lovie maakt ook dit jaar deel uit van 
het parcours. 

Een nieuwe adem dus voor het Kunsten-
festival Watou, ook met  buitenlandse 
kunstwerken die de Britse curator James 
Putnam heeft gekozen. Maar de financi-
ele toestand van het festival blijft al jaren 
precair. Het is de stad Poperinge die met 
300.000 euro diep in de portemonnee 
tast om het uitgebreide kunstenparcours 
mogelijk te maken. Van Vlaamse kant is 
er wel 160.000 euro subsidiëring voor het 
project ‘Patchwork’.

Watou 2022 kiest voor avant-garde en 
experiment. De inspirator van het festi-
val voor hedendaagse kunst en poëzie 
is de gerenommeerde kunstenaar Koen 
Vanmechelen. Hij gaf de voorzet voor het 
initiatief ‘Patchwork’ en nodigt daarmee 
jonge en oudere kunstenaars uit om sa-
men na te denken over hoe de volgende 
edities van Watou eruit kunnen zien.

Watou 2022 – ‘Sense of Place’ kiest voor 
het avontuur. Het kunstenfestival zet in 
op verwevenheid, op de interactie tus-
sen het dorp en de kunstenaars, op het 
samenspel tussen kunst en poëzie. Wa-
tou als een living lab, een plek die kun-
stenaars en dichters inspireert. Vanuit die 
wisselwerking ontstaan nieuwe creaties.

Reservering tickets en meer info klik hier

T-Rex - Koen Vanmechelen

Kjér mo ekè were – Helena Cnockaert

De pilaren van Watou – Ilke Cop

https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/watou-2022
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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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zoeKeRTJeS

Fietscompagnon gezocht
Anthony Laloo wil eind april-eind mei 
2023 met de fiets naar Santiago en 
zoekt een fietscompagnon. Anthony is 
49 jaar en rijdt met een gewone fiets. Hij 
wil graag met kandidaten kennismaken 
en de nodige afspraken maken. Vertrek-
ken wil Anthony vanuit Izegem of om-
geving. 

Klik hier om een bericht 
aan Anthony Laloo te sturen

Camino in Krk uittesten? 

De Kroatische Broederschap van Sint-
Jakob, zeg maar het Kroatisch Composte-
lagenootschap, heeft een ambitieus plan 
om tegen 2028 een heel netwerk van 
camino’s in Kroatië op te zetten langs de 
oude pelgrimswegen. De eerste die gere-
aliseerd werd, is de camino op het prach-
tige eiland Krk, 150 km lang. Wilfried 
Pieters gaat die in september uittesten, 
in zes dagen (22 tot 29 september). Hij 
is 68, spreekt vlot Kroatisch en heeft veel 
camino-ervaring (Primitivo, Vasco, Leba-
niego, Vadiniense ...). Hij is op zoek naar 
reisgezel(len), leeftijd is niet belangrijk. Je 
moet wel een beetje fysieke conditie heb-
ben (ca. 25 km per dag).

Klik hier om een bericht aan 
Wilfried Pieters te sturen

zin in de Camino Vasco?

Karel Van Ginkel wil van 1 tot 13 september de Camino Vasco lopen. Vertrekken doet 
hij in Irún. Karel heeft al meerdere camino’s gedaan en wil zich nu aan de minder 
bekende Camino Vasco wagen. Hij woont in de Kempen en is 74 jaar. 

Klik hier om een bericht aan Karel Van Ginkel te sturen

Compostela bezoeken? 

Catharina Moors trekt er in september 
een weekje voor uit om Compostela te 
bezoeken en ook Finisterra en Muxia 
aan te doen. Daar had ze in het verleden 
geen tijd voor gemaakt. Wie wil haar 
vergezellen?

Klik hier om een bericht 
aan Catharina Moors te sturen

https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/reageer-op-een-zoekertje/?i=145895
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/reageer-op-een-zoekertje/?i=147566
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/reageer-op-een-zoekertje/?i=147080
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/reageer-op-een-zoekertje/?i=146481

