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Het vijtiende-eeuwse poortgebouw van de abdij in Tongerlo. Foto: Lonneke Lodder
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Kloosterlijke corridor door België
De Via Monastica

Lonneke Lodder
Er zijn vanuit Nederland verschillende wegen die naar Santiago leiden. Een daarvan
is de Via Monastica, van Den Bosch naar
Rocroi (net over de grens met Frankrijk). In
2010 gaf het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela hier een boekje over uit
en bracht markeringen aan op de route. Een
aantrekkelijke, maar nog weinig ontdekte
corridor door België. Lonneke Lodder liep
deze route in het voorjaar van 2011.
Steeds meer Nederlandse pelgrims kiezen ervoor om – net als vroeger – vanuit huis te vertrekken op weg naar Santiago de Compostela.
Een veelgebruikte route is het Pelgrimspad I en
II, van Amsterdam via Den Bosch naar Maastricht en Visé. Vanaf daar leidt de Via Mosana
naar Namen, waar overgestapt kan worden op
de GR 654 richting Vézelay.
Toen ik mijn eigen route uitstippelde, ontdekte ik een aantrekkelijk alternatief: de Via
Monastica, die Den Bosch met de grens van
Frankrijk verbindt. In Rocroi sluit de ‘kloosterlijke weg’ aan op de GR 654 naar Vézelay,
eventueel via een verkorte pelgrimsroute naar
Reims. Het is geen historische route in de zin
dat middeleeuwse pelgrims letterlijk over dit
pad naar Frankrijk trokken. Maar hij loopt wel
langs een aantal eeuwenoude abdijen waar vele
pelgrims brood en bed vonden.
Abdijleven
Tussen Den Bosch en Vessem trekt de Via
Monastica nog samen op met het Pelgrimspad
II. Ik overnacht bij broeder Fons in pelgrimshoeve Kafarnaüm. Bij het ontbijt tref ik drie
wandelaars, maar onze wegen scheiden zich
meteen. Zij lopen richting Maastricht en ik ga
op naar de Belgische grens. Eenmaal in België

beland ik meteen in een abdij. Iets waar ik, als
ongelovige, enigszins tegenop had gezien. Wat
zou ik daar aantreffen? Zou ik me er welkom
voelen? Na 25 kilometer lopen sta ik voor de
Norbertijnenabdij van Postel en bel aan bij de
deur van het gastenkwartier. In veel abdijen
in België kunnen pelgrims nog altijd terecht,
mits je bereid bent om je aan te passen aan het
rimte van het kloosterleven. Sommige abdijen
vragen een gift, andere een min of meer vaste prijs. Altijd veel goedkoper dan een hotel,
maar dat is het dan ook met nadruk niet.
Onderweg naar de vesper leer ik Lien kennen.
Bijna 27 en officieel hierheen gekomen om te
studeren, maar eigenlijk om te bedenken wat
ze met haar leven wil. Ook in de andere abdijen kom ik louter studenten en mensen op
retraite tegen. Pelgrims heb ik er niet ontmoet.
Toch vertelde de gastenpater in Postel dat
hij een flinke toename zag in het aantal pelgrimsovernachtingen.
Mijn aarzeling vooraf was ongegrond. Er hangt
in alle abdijen waar ik kom een prettige warmte. Over het geloof worden geen vragen gesteld.
De gastenpater zit bij het avondeten vrolijk te
kletsen en ik voel me meteen thuis. We eten
brood. Er is keuze uit wit en bruin. Het beleg
bestaat uit rookvlees, chocoladepasta, smeerkaas en jam. ‘Wat een rijkdom, hè?’ merkt de
pater op. Na het eten doen gasten en paters samen de afwas. Er wordt veel gelachen.
Meditatief
De route gaat grotendeels over onverharde
paden en fietspaden, maar is hier en daar wel
wat saai. Na Postel loopt de Via Monastica ongeveer 17 kilometer langs twee verschillende
kanalen. Verderop, in het Franstalige deel van
België, kom je de route RAVeL 2 tegen. ‘Speci-
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aal aangelegd voor uw rust’, volgens de folder
die ik erover las. De weg loopt grotendeels
langs een oude spoorlijn en is alleen voor nietgemotoriseerd verkeer. Ik kan er ‘genieten van
de natuur en even de drukte ontvluchten’. De
RAVeL is een vrijwel kaarsrechte streep asfalt.
Tientallen kilometers rechtdoor. Als je meditatief aangelegd bent vast heel prettig, maar
ik zoek hier en daar een alternatieve route om
hem te ontvluchten. Tussen Namen, Dinant en
Givet (waar je heel even de Franse grens oversteekt) volgt de Via Monastica consequent de
oevers van de Maas. Bij elkaar goed voor ongeveer 60 kilometer. Mooi is het overigens wel,

met aan de ene kant het kronkelende water
met soms grote schepen en aan de andere kant
vaak steile bosrijke wanden. Maar je loopt ook
veel door glooiende bieten- en korenvelden en
door fruitboomgaarden. De laatste twee etappes zijn pittiger en gaan over vaak modderige
maar prachtige bospaden. Omdat je slechts
met de uitlopers van de Ardennen te maken
krijgt, wordt het overigens nergens steil.
Ontmoetingen
Ik ben op de Via Monastica geen andere pelgrims tegengekomen. Maar gelukkig wel veel
mooie mensen. Met enige regelmaat werd ik

Wegwijzer bij de abdij van Postel: Santiago 2450 kilometer. Foto: Lonneke Lodder
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aangesproken vanwege de jacobsschep op mijn
rugzak. Zo gaat er ergens in de Kempen een
auto stapvoets naast me rijden. Of ik op weg
ben naar Santiago, vraagt de bestuurder. ‘Och,
ik had het zelf ook graag gedaan,’ zegt hij met
spijt in zijn stem, ‘maar nu ben ik te oud. Wilt
ge voor me bidden bij aankomst?’
Ik slaap in een B&B waar ik de kersenboom
mag leegplukken ‘voor onderweg’ en waar de
eigenaar onder het genot van een lokaal gebrouwen biertje met smaak vertelt over eerdere
pelgrims die zijn herberg aandeden. Ik beland
bij een ouder echtpaar waarvan de man mijn
modderige schoenen wil schoonmaken en de
vrouw zich over mijn was ontfermt.
Maar het is ook eenzaam. Op dit deel van de
weg naar Santiago kom je nog weinig lotgenoten tegen. Of überhaupt wandelaars of toeris-

ten. Vaak ben je kilometers alleen met de elementen, op een enkele hondenuitlater of visser
na. Het maakt ook dat je je al snel een pelgrim
voelt. Alleen met jezelf. Leven van het eten in
je rugzak, blij met elk onverwacht dorpscafé
onderweg, dankbaar voor de dingen die op je
pad komen.
Bieroase België
Het overnachten en foerageren vereist hier en
daar wel enige planning. Het leven als pelgrim
in België is bovendien aanzienlijk duurder dan
dat in Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje. Zeker
als je alleen loopt en geen kamer kunt delen.
Echte pelgrimsherbergen zijn er nog nauwelijks. Ik heb op allerlei manieren overnacht.
Naast de abdijen in een Natuurvriendenhuis,
in diverse B&B’s en chambres d’hôtes, hotels

De RAVeL, een oude spoorlijn, kilometers rechtdoor. Foto: Lonneke Lodder
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en een keertje in een caravan bij iemand in de
tuin. De enige optie die ik niet heb gebruikt
is die van Pelgrims voor Pelgrims: op diverse
plekken in België kun je voor een klein prijsje
bij mensen thuis overnachten. Zonder deze
optie kostte het leven op de Via Monastica mij
ongeveer 50 euro per dag. Nou moet ik wel
zeggen dat ik het er na het lopen weleens van
nam. Als bierliefhebber was België een prettige
oase. Onderweg kom je af en toe stadjes en steden tegen waar je je naast pelgrim ook gewoon

een beetje een vakantieganger kunt voelen. In
Diest, Namen en Dinant is het prettig toeven.
De Via Monastica is voor de pelgrim die al te
grote omwegen schuwt een aantrekkelijke optie om België door te steken. Van Den Bosch
naar de Franse grens is in ongeveer twee weken te lopen (met dagafstanden van 20 tot 25
kilometer). De markering is bijna overal goed.
In combinatie met het boekje van de Via Monastica is verdwalen nauwelijks mogelijk. Ont@
haasten wel, dat is onvermijdelijk.

De in dit artikel beschreven route is niet
de enige nieuwe pelgrimsweg door België
die door het Vlaams
Genootschap van Santiago de Compostela
is uitgegeven. Naast
de Via Monastica zijn
er de volgende routes:
- Via Brabantica. Van
Bergen op Zoom/
Breda naar Jodoigne (aansluiting Via
Monastica) of Nijvel (aansluiting Via
Gallia Belgica);
Jacobsroutes door België. Bron: Vlaams Compostelagenootschap
- Via Limburgica. Van
Thorn via Maaseik
naar Eghezée (aansluiting Via Monastica);
- Via Brugensis en Via Scaldea. Van Breskens via Sluis en Brugge naar Sebourg (F) (Via Brugensis) of via Gent en Oudenaarde naar Sebourg (F).
De routes sluiten aan op de verderop in deze Jacobsstaf beschreven routegids Jacobswegen in
Nederland. De routegidsen zijn verkrijgbaar in de webwinkel van het genootschap:
www.webwinkel.santiago.nl.
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