
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Camino Primitivo, 1228 meter
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Het Vlaams Genootschap van Santiago wenst je het allerbeste voor 2019! 

Over de inhoud van die wensen kunnen we een boekje schrijven. 
We doen  er, voor jouw pelgrimstocht, een greep uit.

We wensen 
 dat je veel mag leren uit de contacten met pelgrims uit bijna de hele wereld, 
 dat je ook veel mag leren uit de contacten die je (bijna) niet kan leggen op je camino, 
 contacten met Afrika, vluchtellingen, mensen in extreme armoede, mensen met andere religies ...
 dat je je altijd blijft verwonderen, ook over de vele dngen waarover je dat tot nu toe niet deed,
 dat je ontdekt welke spiritualiteit bij jou echt past,
 dat je ontdekt wat de waarde kan zijn van eenvoud, 
 dat je daarvoor kan weerstaan aan het steeds grotere, commerciële comfortaanbod op de camino,
 dat je af en toe ook eenzaamheid en stilte kan opzoeken om alles te verwerken,
 dat je rijker wordt bij het oplossen van moeilijkheden, inspanningen en problemen langs je weg,
 dat je (nog) gelukkiger wordt en anderen kan helpen om ook gelukkig te zijn,
 dat het je lukt om je niet af te sluiten van de grote problemen in de hele wereld, 
 maar dat je ontdekt welke bijdrage, hoe klein ook, jij zelf kan leveren.

                       Ga in vrede!
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naTionaal - aCTiViTeiTen
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nieuwe website online?
Helaas, we juichten in de vorige ¡Hola! net iets te vroeg. Net voor de 
eindmeet bleken er probleempjes met één onderdeel, maar wel een 
essentieel onderdeel. 
Veiligheidshalve is de overschakeling naar de nieuwe website daarom 
verschoven naar februari. 
Onze excuses! Maar, nogmaals: verwacht je aan een mooie en een bij-
zonder nuttige website!

Élke zaterdag: infopunt! 
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in 
Mechelen, is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók 
in juli en augustus, behalve op feestdagen en tijdens de kerst- en de 
paasvakantie. 
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht 
voor te bereiden.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pel-
grimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempel-
boekje aanvragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.

Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen 
klaar om al je vragen te beantwoorden!
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dit zijn de vrijwilligers, actief in januari en februari

Zaterdag 5 januari  Luc Holsters, Daniël Dierickx, 
        Dees Van Caeyzeele, Luc Abel 
Zaterdag 12 januari  Hanny Pouderoyen, Patrick Maene, 
        Clark Trappeniers, Alex Cusse
Zaterdag 19 januari  Lieve Mommens, Jelle Nuyts, 
        Elwyn Moerenhout, Maria  Roggeman
Zaterdag 26 januari  Marc Frederickx, Luk Pauwels, Jos Belmans,
         Robert Truyen
Zaterdag 2 februari  Martine Maes, Dirk De Smedt, 
        Marianne Van Hoof, Jos Helsen
Zaterdag 9 februari  Andrea Grootaers, Richard Antone, 
        Annemie Vanderschoot, Dees Van Caeyzeele
Zaterdag 16 februari Paul Linders, Lieve Gommers, 
        René Henquet, Willy Beyers
Zaterdag 23 februari Patrick Maene, José Maes, Jan De Proft, 
        Jean Smeets, Madeleine Pinxten
Informatie over de tochtervaring van de medewerkers vind je op 
www.compostelagenootschap.be. 

Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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Genk, zaterdag 19 januari 
infodag voor kandidaat-pelgrims
Waarom 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? Met (klein)kinderen? Welke camino? Een 
met heel veel pelgrims of een waar het heel rustig is? Hoe vind ik een 
bed? Is het daar ’s zomers niet té warm? Wat neem ik mee en wat laat 
ik thuis?  Waar vind ik een goede gids? En een stempelboekje? Hoe 
geraak ik terug naar huis? En mijn fiets?
Wat kost dat? Kan ik dat wel aan? Hoe bereid ik mij voor? En het 
thuisfront? Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelage-
nootschap een antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen zijn een 
jarenlange en zeer gewaardeerde traditie.

Programma
10.00 u.  Warm onthaal
10.30 u.  Welkom 
10.45 u.  Presentatie: Op weg naar Santiago
11.30 u.  Presentatie: Een ervaren pelgrim vertelt
12.15 u.  Lunch met meegebrachte picknick of belegde broodjes, 
    soep en drank ter plaatse te verkrijgen
13.15 u.  Presentatie: De tocht in de praktijk, aparte sessies voor 
    stappers en fietsers
14.15 u.  Pelgrimsforum. In een informele sfeer nodigen ervaren 
    pelgrims je uit aan diverse thematafels.
17.00 u.  We ronden af.
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Onze ledendienst en de pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kan je ter plaatse kopen.

Waar? 
Stadhuis, Stadsplein 1
Zeer goed bereikbaar. Het trein- en busstation is vlakbij. Ook parke-
ren kan vlakbij.
Gratis parkeren kan bij de Limburghal langs de Jaarbeurslaan, 200 m 
van het centrum. 
Inschrijven
Deelname is gratis. Wel inschrijven vóór 10 januari via 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be. Of schrijf naar Egfried 
Grauls, Nieuwstraat 42, 3600 Genk, 0497 49 13 48. 
Vermeld naam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

leuven, zaterdag 16 februari
infodag voor kandidaat-pelgrims
Het programma is identiek aan de infodag in Genk. 

Waar?
Don Bosco Groenveld, Groenveldstraat 44, Heverlee 
Zeer goed bereikbaar: Naast het station in Leuven neem je de ring-
bus tot aan de Tervuurse Poort. Ga aan de buitenring aan de lichten 
richting Tervuren en onmiddellijk links de Groenveldstraat in. Na 
200 m is de school aan de rechterkant. Met de wagen: Don Bosco ligt 
net buiten de ring van Leuven. Parking in de straat of op de parking 
tegenover de school. 
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Infodagen: antwoorden op (bijna) alle pelgrimsvragen ...!

Inschrijven
Deelname gratis! Inschrijven vóór  9 februari via 
afdelingleuven@compostelagenootschap.be. 
Je kan je inschrijving ook per post sturen naar Herman Troukens, 
Kriesberg 52, 3221 Nieuwrode (Holsbeek). Vermeld naam, voor-
naam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

Je kan niet op 16 februari? 
Er is nog een infodag na: op 16 maart in Brugge. Het programma is 
identiek aan de infodag in Genk.
Maar je kan natuurlijk ook elke week terecht in het infopunt op het 
secretariaat in Mechelen.
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Gent, 2 en 3 februari 
Fiets- en Wandelbeurs. en nog veel meer … 
Ook dit jaar kan je op de Fiets- en Wandelbeurs terecht voor verras-
sende bestemmingen, mooie routes, stevige wandelschoenen en dito 
fietsen. Het Vlaams Compostelagenootschap is opnieuw prominent 
aanwezig met een uitgebreid pelgrimspaviljoen. Onze enthousiaste 
groep ervaren pelgrims is er weer om jouw tocht mee voor te berei-
den. Ook de pelgrimswinkel is aanwezig. En pelgrims naar Rome ko-
men er ook aan hun trekken. 
Tegelijk met de Fiets- en Wandelbeurs vindt de e-Bike Challenge en 
de Mount Expo plaats. Fietsers, wandelaars én bergliefhebbers vinden 
er dus alles wat ze nodig hebben. Naast de vele stands kun je er ook 
naar een uitgebreide reeks lezingen en workshops. De geplande lezin-
gen vind je op de website van de beurs.
Net als verleden jaar is er een Hicle Family, een parcours dat je door-
heen de drie beurzen loodst naar plekken waar je terecht kan met al je 
vragen over fietsen of wandelen met (klein)kinderen. 
Een ticket voor een van de beurzen geeft ook toegang tot de andere 
twee beurzen. 
Nu een ticket kopen is véél goedkoper. Doe dat via de op de affiche 
vermelde link: www.fietsenwandelbeurs.be/ticketshop/trcg. 
Dan heb je € 3,5 korting (€ 6 i.p.v. € 9,50 aan de kassa). Via de ‘gewone 
website’ is dat maar € 2,5 korting. 
Geopend van 10 tot 17 uur. Waar? Flanders Expo, Gent (tram 1 vanuit 
station Gent-Sint-Pieters). 
www.fietsenwandelbeurs.be, www.ebikechallenge.be, 
www.mountexpo.be 
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Mechelen, zaterdag 23 maart
Pelgrimszegen
Zoals elk jaar organiseert het Compostelage-
nootschap een feestelijke pelgrimszegen in 
de Mechelse kathedraal. Naast al wie in 2019 
op pelgrimstocht naar Santiago wil, zijn ook 
de familie, de thuisblijver(s), vrienden en 
sympathisanten van harte welkom. 
Afspraak om 9.30 uur in Salons Van Dijck in 
de Frederik de Merodestraat voor een kop 
koffie. 

Om 10.30 uur volgt de plechtigheid in de kathedraal. Daarna kan je 
deelnemen aan de broodjesmaaltijd in Salons Van Dijck.
Na de maaltijd komen Monique Walraeve en Peter Hesseling, voor-
zitter van het Nederlands Genootschap, vertellen over de Huiskamer 
der Lage Landen in Santiago de Compostela. Pelgrims kunnen daar 
na hun tocht altijd terecht voor een gezellige babbel. 
Het infopunt, en dus ook de pelgrimswinkel, is die dag uiteraard ge-
opend. 
Meer info over de populaire pelgrimszegen vind je in het februari- en 
maartnummer van ¡Hola! en op de website.

Lieve pelgrim, 
Moge God jou zegenen en jou bewaren op je weg.
Moge jij je gedragen en verbonden voelen
Met de mensen die van jou houden.
Ga dan nu in verwondering.
En VERTROUW  er nu maar op: 
Alles komt goed.
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adalard van aubrac zoekt nog meer koorleden!
Het pelgrimskoor van het Vlaams Genootschap, onder leiding van Johan De 
Ridder, telt momenteel een 35-tal pelgrims. Ze zingen zo’n 25 pelgrimsliederen 
in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn en Spaans, zowel a capella, als 
met ondersteuning door een pianist/organist en zowel eenstemmige als vier-
stemmige liederen. Jaarlijks leren ze enkele nieuwe liederen aan. 

Het koor is een heterogene groep. Sommigen kunnen muziek lezen, anderen 
niet, sommigen kunnen zich voor elke activiteit engageren, anderen komen 
voor één activiteit. Er is een vrij evenwichtige verdeling tussen alten en sopra-
nen, tenoren en bassen. Maar er zijn wel iets meer vrouwen dan mannen. 

Jaarlijks ondersteunt het koor in het voorjaar de 
pelgrimszegen in de Sint-Romboutskathedraal in 
Mechelen en op 25 juli de viering op het feest van 
Sint-Jakob. Dit jaar in de Jakobskerk of Kruishe-
renkerk in Maaseik.
Op de eerste zaterdag van juni zingt het koor ook 
de pelgrimsmis in de Bijstandskerk in Brussel. 
Daarna stapt het koor samen met de Franstalige 
vrienden-pelgrims en de Galicische gemeenschap 
op in de processie die het Jakobsbeeld terug naar de 
Kapellekerk brengt. 
Voor deze activiteiten is er een repetititie begin 
maart en een einde juni, telkens op een zaterdag 
van 10.30  tot 15.30 uur in het Gentse St.-Barbara-
college.
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De uitvoeringen zijn ingebed in een dagprogramma van het  Compostela-
genootschap. Vele koorleden schrijven zich daarvoor in. 
Ook is het zo dat ieder koorlid zijn of haar steentje probeert bij te dragen. 
Er wordt in de mate van het mogelijke gecarpoold, iemand zorgt voor 
degelijke partituren, iemand helpt met de uitspraak van een anderstalige 
tekst enzovoort. 

Nieuw in 2019

Het koor is voor dit jaar de uitdaging aangegaan om samen met het Ne-
derlands pelgrimskoor El Orfeòn op zaterdag 25 mei een pelgrimsevo-
catie (poëzie en muziek) te brengen in de Sint-Jakobskerk in Doornik.
Er zijn al enkele vergaderingen achter de rug en alles verloopt in een 
constructieve, gemoedelijke pelgrimssfeer. Ook voor deze evocatie is er 
nog een repetitie. 

Kom meezingen

2019  is dus een bijzonder jaar waarin extra ondersteuning welkom is.
Heb je zin om te komen meezingen? Grijp nu je kans en aarzel niet om ons 
te contacteren zodat we je kunnen uitnodigen voor de volgende repetitie. 
Om de drempel voor nieuwe leden laag te houden, wil het koor in de 
volgende repetitie de liederen per stem opnemen en nadien via mail ter 
beschikking stellen. Zo kan je thuis nog eens extra je stem oefenen. 
Je moet wel lid zijn van het Vlaams Compostelagenootschap. 
Als koorlid ben je verzekerd bij activiteiten van het pelgrimskoor. Ook 
kan je, als je wil, een vergoeding krijgen voor je verplaatsingskosten. 
Meer info bij Claudine Lybaert, 0472 30 43 22,  clo.lybaert@gmail.com.
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aFdelinG anTWeRPen
antwerpen, vrijdag 15 februari
zwarte wijn leren drinken
Afdeling Antwerpen is niet aan zijn eerste wijnproefavond toe. Jan 
Liekens laat je deze keer kennismaken met de Cahorswijnen. Cahors 
is vandaag vooral bekend om zijn vins noirs, de ‘zwarte’ wijn van de 
Malbecdruif. Krachtige wijnen met een lange afdronk. 
Aanvang om 19.30 uur in zaal Why-Waai in de Waaistraat, naast de 
Sint-Andrieskerk. 
Deelname: € 15. Maximum 30 deelnemers.
Inschrijven vóór 8 februari door overschrijving van het juiste bedrag 
op rekening BE73 0017 0228 8160 van het Vlaams Compostelagenoot-
schap-Afdeling Antwerpen
Vermeld je naam en Cahors.

 Genootschap-afdelingen

Cahors ligt op de Via Podiensis. Op de route loop je over de Pont 
Valentré, het voor Cahors meest kenmerkende bouwwerk.
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Cahorswijngaarden 
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Jakobus in de St.-Etiennekathedraal
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aFdelinG KeMPen
Kapellen, woensdag 6 februari
lichtmis: pannenkoekenavond
Afdeling Kempen houdt een mooie traditie in eer en nodigt al zijn leden uit om, 
enkele dagen na het feest van Maria Lichtmis, pannenkoeken te komen eten. 
Afspraak om 20 uur in zaal Zilverheem, Antwerpsesteenweg 212.
Bijdrage:donativo.
Inschrijven tot 4 februari via afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

Lichtmis is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria, veertig 
dagen na de geboorte van Jezus, moest brengen en ook de herdenking 
van de opdracht van de pasgeboren Jezus aan God. Het feest heet van-
daag ‘De Opdracht van de Heer’. 
Traditioneel werden er kaarsen gewijd en voor de mis een kaarsenpro-
cessie gehouden, vandaar de naam Lichtmis. De processie is verdwe-
nen, maar we eten nog altijd pannenkoeken. Dat heeft niks met de 
liturgische kalender te maken, maar wel met een oude gewoonte om 
op die dag knechten en meiden uit te betalen. De boerin trakteerde die 
dag het personeel op pannenkoeken.
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aFdelinG zuidWeST
Bissegem, zondag 24 februari
Vrouwen op de camino
Pelgrimeren is al lang geen monopolie meer van mannen. 
Maar hoe beleven vrouwen die tocht naar Santiago de Compostela?
Hoe maakt een vrouw, als hospitalera, het verschil?
En hoe gaan de thuisblijvende vrouwen om met de drang van hun 
partner om op pad te gaan?
Zuidwest probeert via een geheel door vrouwen bemand panel, ant-
woorden te krijgen op die vragen. Allemaal vrouwen die de tocht 
meemaakten, als pelgrim, hospitalera of als thuisblijver. 
Het belooft een geanimeerde namiddag te worden, gemodereerd door 
Anne Verschoore.
Na het panelgesprek staan de koffie en de taart klaar en is er tijd om 
pelgrimservaringen uit te wisselen.
Afspraak om 14.30 uur in het ontmoetingscentrum De Troubadour 
aan het Vlaswaagplein in Bissegem (Kortrijk).
Makkelijk bereikbaar per trein.
 
Deelname: donativo. 
Inschrijven via  afdelingzuidwest@compostelagenootschap.be.
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 Nederlandse peregrina met ezel.

 Ik heb het gehaald!
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andeRe oRGaniSaToRen

ardennen, 19-26 juli
Pelgrimstocht 
Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt organiseert 
deze zomer een tocht tussen de Tibériadegemeen-
schap in Lavaux-Sainte-Anne en de abdij van Or-
val. Een tocht langs de GR 129, tussen twee inspi-
rerende plekken. Voor jongeren, volwassenen en 
gezinnen.
Het gaat om een brede formule met dagelijks keu-
ze tussen een tocht van ca. 10 of 18 km, logies in 
gîtes met een eigen kookploeg of logies in hotels, 
met halfpension.
De gezinstocht is wat korter, van 22 tot 26 juli, 
met verblijf in een groepsvakantiehuis. Elk gezin 
heeft een eigen kamer..
Tijdens de tocht zijn er aanzetten tot bezinning 
en ‘s avonds is er per formule een avondwijding 
of eucharistie.
Aparte folders voor volwassenen, jongeren en ge-
zinnen vind je op www.pelgrimswandelingen.be.
www.tiberiade.be, www.orval.be 

Orval, ca. 950 jaar geschiedenis en nog altijd een belangrijke bron van bezinning en inspiratie.
Ab

di
j
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

Pelgrimsgidsen
* De zusterorganisatie Confraternity of St. James bracht nieuwe versies op de markt van haar gid-

sen voor de Camino Francés, de Camino Inglés, de Camino Portugués Central, de Camino Portugués de 
la Costa, inclusief de spirituele route. Handige lichtgewicht gidsjes met alle nodige info maar erg 
eenvoudige kaartjes. 

 www.csj.org.uk
* Bij Éditions Lepère verschijnt een dezer dagen, na drie jaar werken, een nieuwe gids voor de Voie 

de Vézelay, via Bourges of via Nevers. Prijs: € 20. 
 Ook voor de Chemin d’Arles (Arles-Toulouse-Somport) verscheen een vernieuwde gids. Prijs: € 20.
 www.chemin-compostelle.fr 
* Wise Pilgrim Guides is een rijzende ster onder de pelgrimsgidsen. Er is zowel een website als een 

reeks apps en, pas sinds een paar jaar, zijn er goede papieren gidsen. Er komt nu ook app-info voor 
de Camino de Invierno, de San Salvador, de Camino Inglés en de Vía de la Plata. 

 Er zijn ook drie nieuwe gidsen op komst, voor The Camino Inglés, The Vía de la Plata en The Camino 
de Invierno.

 Van The Camino Francés (€ 19,90), The Camino del Norte (€19,90), Der Camino del Norte (€ 14,90), The 
Camino Portugués (€ 19,90), The Caminos to Finisterre & Muxía (€ 5,90) verschenen/verschijnen 
nieuwe edities.

 www.wisepilgrim.com 
* Herman Merckx, verantwoordelijke van de pelgrimswinkel, heeft nog een aanvulling bij het 

stukje Van St.-Jean naar Hendaye in de vorige ¡Hola!. In de winkel vind je ook een Nederlandstalig 
gidsje Saint-Jean-Pied-de-Port – Hendaye/Irún. Een privé-uitgave van Hans van den Breul. Prijs € 10.
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Camino de Madrid: nieuwe route vanuit Guadalajara
Allicht om wat minder kilometers door Madrileense 
voorsteden te moeten lopen,  kan je nu niet alleen ge-
woon vanuit Madrid vertrekken, maar ook aan de Santi-
agokerk in   Guadalajara, hoofdstad van de gelijknamige 
provincie. Camino de Santiago Mendocino, zo heet de nieu-
we deelroute die na  ca. 98 km aansluit op de hoofdroute  
in Manzanares el Real. 
Dan heb je nog 676 km voor de boeg om Santiago de 
Compostela te bereiken. 
Eerst op de Camino de Madrid (via Segovia en Valladolid) 
om in Sahagún de Camino Francés te volgen. 
Veel historische argumenten zijn er niet voor deze nieu-
we deelroute, maar het lijkt wel mooi te zijn. 
De Camino Mendocino is al een paar jaar bewegwijzerd, 
maar heeft nu ook een ‘officiële status’. 

Een meertalige beschrijving en kaartmateriaal vind je op 
http://www.campiñadeviñuelas.es/Camino%20Occidental%20a%20Santiago%20de%20Compostela.pdf. 
Andere info vind je op
https://www.rayyrosa.com/camino-mendocino 
www.caminosantiago.org 
www.demadridalcamino.org.

Manzanares el Real, het castillo (15de eeuw).
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Kort
* Van het Spaanstalige Revista Catedral de Santiago verscheen recent een tweede 

nummer. Daarin vind je bijdragen over de geschiedenis van de Jakobcultus, 
over de legendarische beeldhouwer van de Portico de la Gloria, Maestro Ma-
teo, over de jakobsstaf die volgens een legende de staf van Jakobus zou zijn – 
een reliek dus -, oude muziekmanuscripten in het archief van de kathedraal 
e.a. 

 In Santiago vind je het gratis blad onder meer in het pelgrimsbureau en in 
het kathedraalmuseum. 

 Om een digitale versie te lezen klik je op deze link:
 https://issuu.com/catedralsantiago/docs/catedral_de_santiago_nov_2018.
* Missen? In Spanje kan je de uren proberen te vinden op www.misas.org en 

in Frankrijk op https://messes.info. 
* Op de Camino Sanabrés is er in Ourense een nieuwe albergue geopend. 

Plaats voor 42 pelgrims. Na Ourense is het nog twee dagen stappen naar 
Compostela.

* Mee de rotzooi opruimen. In steeds meer pelgrimsherbergen langs de Cami-
no del Norte, de Camino Francés, de Camino Portugués e.a. krijg je plastic 
zakjes gemaakt van plantaardig materiaal om pmd-afval en papier en karton 
op te ruimen langs de camino. Je kan ze onderweg leegmaken in de daartoe 
bestemde bakken. Camino del Reciclaje heet het project.

 https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/camino-del-reciclaje/

Veel pelgrims, de ene al meer milieubewust dan de andere. In elk 
geval op sommige camino’s veel achtergelaten rommel. Vraag in de 
herberg een milieuvriendelijke plastic zak en ruim mee op. Of vraag 
er twee en nodig onderweg een andere pelgrim uit om je te helpen! 
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Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. ’s Morgens heel vroeg. De eerste pelgrims vertrekken.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Ontbijt.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Ook plaats voor enkele tentjes.

logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org
www.camino.xacobeo.es
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.gronze.com
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.verscompostelle.be 
www.wisepilgrim.com 
www.mundicamino.com 
www.mycaminobed.com 
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

uden, tot 28 januari
leescultuur in de late middeleeuwen
De tentoonstelling De stad als Klooster in het museum voor religieuze kunst 
in Uden (Noord-Brabant) neemt je mee naar de late middeleeuwen. 
De bezoeker kruipt er in de huid van kloosterling en stedeling, betreedt 
huiskamer, kerk en schrijfatelier. Hij bidt er of maakt er een virtuele pelgri-
mage en begrijpt zo de kunst uit de late middeleeuwen.
Aanleiding is een grootschalig onderzoek van de Groningse universiteit 
waaruit blijkt dat de geletterdheid onder de middeleeuwse burgers veel gro-
ter was dan voorheen gedacht. Leken lazen evenzeer stichtelijke geschrif-
ten als in het klooster en wisselden werk af met gebed en devotie. Kloos-
ters produceerden boeken en leken, op hun beurt, schonken boeken aan 
religieuze instellingen. Boeken waren bij uitstek een middel om de relaties 
tussen leken en religieuzen sterker te maken en om persoonlijke en devo-
tionele banden te smeden en te onderhouden. Erasmus zei het al: de hele 
stad was een klooster.
Bij de tentoonstelling hoort een gratis audiotour voor zowel volwassenen 
als kinderen.
Op zondag 13 januari geeft Joanka van der Laan (Rijksuniversiteit Gro-
ningen) om 13.30 uur een lezing over gebedshoudingen en virtuele pelgri-
mages. Veel boeken op de tentoonstelling vragen immers meer dan alleen 
maar lezen.
www.museumvoorreligieuzekunst.nl 
Sluitingsdag: maandagen en Nieuwjaar.

 Schrijvende Maria Magdalena. Meester van de 
Half-Lengte figuren. Eerste helft 16de eeuw.
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Santa Lucia met buidel-
boek. 1525.

Natuurlijk betreed je in 
Uden ook het scriptorium 

van een abdij.
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Metz, tot 27  januari
Splendeurs du christianisme 
Kunst en devotie, van luik tot Turijn
Metz is voor velen alleen maar een stad waar je langs rijdt 
op weg naar het zuiden. Nochtans is het best een citytrip 
waard: een eeuwenoude kathedraal, het Centre Pompidou, 
het Musée de la Cour d’ Or ... om maar enkele attracties te 
noemen. In dat Musée de la Cour d’ Or loopt momenteel 
o. a. een tentoonstelling over christeliijke kunst en devotie. 
Ook deze tentoonstelling is de mooie afsluiter van een we-
tenschappelijk onderzoek, een onderzoek naar de specifieke 
kunstvormen in het christendom van de middeleeuwen tot 
de 18de eeuw, tussen de Noordzee en Noord-Italië. Het gaat 
om edelsmeedwerk, beeldhouwwerk, schilderijen, manus-
cripten e.a met als thema’s: Maria, beschermheiligen, de 
bisschoppen, vrouwelijke spiritualiteit en het passieverhaal. 
Maria ontvangt je waarna je een soort pelgrimstocht maakt 
onder bescherming van de heiligen. Je ontdekt dan de schat-
ten van de bisschoppen om af te sluiten bij het Heilig Sacra-
ment.
http://musee.metzmetropole.fr    
Sluitingsdag: dinsdagen en Nieuwjaar.

 Crosse de Renaud 
de Bar. Bisschopsstaf. 
Ivoor. 14de eeuw. Metz, 
kerkschat van de 
St.-Étiennekathedraal.

Maria. Gewelfsleutel 
uit de voormalige 

celestijnenkerk in Metz. 
14de eeuw. Musée de la 

Cour d’Or. 

 Reliekbuste van de heilige Franciscus van Sales. Aosta, kathedraal. 18de eeuw.

 Jésuau of de Rust van Jezus. Verguld zilder, 15de eeuw. Musée des Arts Anciens du Namu-
rois. Afkomstig uit het voormalig cisterclënzerinnenklooster van Marche-les-Dames.
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utrecht, tot 3 februari
Relieken
Opnieuw loopt er in het Catharijneconvent in Utrecht een 
toptentoonstelling die ongetwijfeld ook talrijke pelgrims 
zal interesseren: een tentoonstelling over relieken. Relie-
ken als een universeel en levend fenomeen, cultuur en re-
ligie overstijgend. Populair en veel meer dan middeleeuws 
en katholiek. 
Je krijgt er dus zowel een reliekhouder te zien in de vorm 
van een kroon, met doornen van de Christuskroon, een 
dertiende-eeuws beeld van een volgeling van  Boeddha met 
relieken en zamzamwater uit Mekka. Maar ook voorwer-
pen die mensen kost wat kost bewaren als herinnering aan 
hun voorouders, aan staatshoofden, helden of idolen. 
Uiteraard is een belangrijke rol weggelegd voor heel popu-
laire bedevaartsoorden als de tombe van Mohammed in 
Medina, Adam’s Peak in Sri Lanka, Lourdes en natuurlijk 
Santiago de Compostela. 
De tentoonstelling is gesloten op maandagen en op Nieuw-
jaarsdag.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen bij 
Wbooks Relieken, een boek met een dozijn essays over re-
lieken vroeger en nu Deelname: inkom plus € 5. 
Aanmelden: +31 30 231 38 35.
www.catharijneconvent.nl 

 Armreliek van 
St. Lucia. Maasland. 
Ca. 1550.

Reliekhouder in de vorm van een buste met hoofd. Schloss 
Moritzburg, Zeitz.



25

102
januari  2019¡HOLA!

Relieken in Compostela 
Voor veel gelovigen en kerkelijke gezagsdragers blijven relieken be-
langrijk, in de ene kerkgemeenschap al meer dan in de andere. Ook 
al is de echtheid ervan lang niet altijd aan te tonen, ze verwijzen wel 
naar het leven van een na te volgen belangrijk persoon, naar een za-
lige of heilige of zelfs naar Christus. En dus naar wat zij ons als bood-
schap hebben nagelaten. 
Enkele weken geleden was er in Compostela nog een plechtigheid 
waarbij een familie een Santa Espina-reliek – een ‘doorn van de door-
nenkroon’ -  overdroeg aan een Confradia in de kapel van het klooster 
San Domingos de Bonaval. Een plechtigheid geleid door de bisschop 
van Santiago de Compostela.

Berllinde de Bruyckere versus Besloten hofjes. Met relieken
Wat is dat deze maanden met al die relieken? Ook in een tentoonstel-
ling een paar honderd meter van ons secretariaat zijn ze er weer, maar 
in een totaal andere verpakking. It almost seemed a lily is een tentoon-
stelling van Berlinde De Bruyckere. Monumentale sculpturen –  je kan 
ze ook hoven of kasten noemen –  dialogeren er met de zeven besloten 
hofjes van het museum Hof van Busleyden. In de sculpturen van De 
Bruyckere staan een soort silhouetten van planten, van lelies of pioe-
nen, gemaakt van hout, was, behangpapier en veel meer. Inspiratie 
vond ze in de minikunstplantjes die de augustinessen in de 16de eeuw 
geplant hebben in hun hofjes. Hofjes ook met beestjes, met medail-
lons, reliekjes,  pelgrimsinsignes (!) en natuurlijk gepolychromeerde 
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Besloten Hofje 
met de heiligen 

Elisabeth, Ursula en 
Catharina. En op 

het linkerzijpaneel 
warempel Jakobus!

Besloten Hofje met de heiligen Elisabeth, 
Ursula en Catharina. En op het linkerzij-
paneel warempel Jakobus!
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houten heiligen. Voor velen geen gemakkelike dialoog, maar neem er 
je tijd voor. En vergeet vooral niet het Infinitum, het oneindige, altijd 
onafgewerkte van Berlinde de Bruyckere versus de honderden onder-
deeltjes van een voor restauratie ontmanteld besloten hofje. 
Gesloten op woensdag. 
www.hofvanbusleyden.be 

 Berlinde De Bruyckere
De hofjes versus de Hoven in het Hof van Busleyden
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Religie. helend. Verdelend
heverlee, tot 10 maart
Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En toch worden ontelbare 
oorlogen gevoerd in naam van God. Religie. Helend. Verdelend neemt je 
mee in de delicate verhouding tussen religie, oorlog en vrede. Hoewel 
WO I niet door een godsdienstconflict was ingegeven, was religie ook 
daar nooit ver weg. Beide partijen schaarden God aan hun zijde.
Wat is de betekenis van religie in conflict en verzoening? Wat doet dit 
met geloofsbeleving? En welke invloed heeft dit op de kunst? De ten-
toonstelling biedt geen pasklare antwoorden, maar laat ons nadenken 
over welke rol religie en levensbeschouwing kunnen spelen in de di-
verse samenleving van vandaag.
Historische cultuurobjecten krijgen er een plaats naast hedendaagse 
kunst van Yael Bartana, Michael Rakowitz en Wael Shawky.
De tentoonstellling vormt een geheel met de inhuldiging van de vre-
desbeiaard in de  Parkabdij, honderd jaar nadat de klokken in België 
luidden om de herwonnen vrede.



Samuel De Vriendt. Kerstnacht aan de IJzer, 1930. St.-Niklaaskerk, 
Diksmuide.  Tweede kerstdag, 1914. Duitse soldaten geven een neogotische 
monstrans als kerstgeschenk aan Belgische soldaten. De Duitsers hadden 
de monstrans in het puin gevonden en aangeslagen. Aan weerszijden van 
de IJzer weerklinken kerstliederen. De romantische voorstelling van dit 
gebeuren leidt je binnen in de tentoonstelling Religie. Helend. Verdelend.
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Publieke rondleidingen op 13 en 27  januari, 10 en 24 februari. 
Prijs: inkom plus € 3. Gesloten op maandagen en feestdagen.
Op maandag 21 januari is er een dagvullend dialoogforum waarbij de 
thematiek nader wordt uitgediept. Meer info en een inschrijvingsfor-
mulier vind je op de website van het museum.
www.parcum.be

Museum Mayer Van den Bergh. Ambrosius Benson. Slag bij Cla-
vijo. 1520-1530. 
De fictieve veldslag vond plaats in 844 tussen Ramiro I van Astu-
rië en Abd-al-Rahman II, de emir van Córdoba. Ramiro had een 
dag eerder een slag verloren en ’s nachts verscheen plots apostel 
Jakobus die hem aanmaande de strijd verder te zetten. De vol-
gende dag kwam Jakobus een handje toesteken. Hij verscheen op 
het strijdtoneel aan de zijde van de Spanjaarden en bezorgde hen 
de overwinning. Vandaar de bijnaam Matamoros of Morendo-
der. Een bijnaam waar velen vandaag niet gelukkig mee zijn. In 
de kathedraal van Santiago bv. worden de Moren, onderdeel van 
een Jakobusbeeld, vandaag verstopt onder de bloemen. 
Een heilige steunt de strijd tegen ‘de vijand’. Of een machthebber 
gebruikt een heilige in de strijd tegen de vijand ...
En na Matamoros, Morendoder volgden ook Mataindios, Ma-
tarepublicanos ...
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’s hertogenbosch, tot 10 maart
driekoningen, drie koningen  ...
Na de grote Boschtentoonstellilng in 2016 nam het Noordbrabants Museum zich voor 
om geregeld een werk van Bosch terug naar de stad te halen waar hij geboren werd, 
leefde, werkte en overleed. Dat is nu het geval met de Aanbidding der Koningen. Een 
bijzonder gebeuren, want van de meester zijn niet meer dan 25 werken bewaard. De 
tentoonstelling Uit de stal van Bosch toont niet enkel dit vroege werk van Jeroen Bosch 
maar ook de invloed van de schilder op leerlingen en navolgers. 
Het feest van Driekoningen op 6 januari is eigenlijk het feest van de Epifanie, de viering 
van de dag waarop het goddelijke kind aan de wereld getoond wordt. 
De wereld, dat zijn dan de wijzen uit het oosten. Nergens staat in de Bijbel dat het er drie 
waren, evenmin dat het koningen waren en namen kregen ze pas in de achtste eeuw. 
Ook van de koningen zijn er natuurlijk relieken. 
St.-Helena, moeder van keizer Constantijn, zou de stoffellijke overschotten naar Jeru-
zalem gebracht hebben. Later kwamen de relieken in Constantinopel terecht, nog later 
in Milaan waar keizer Fredrik Barbarossa ze in 1164 meenam naar Keulen. De Duitse 
stad groeide al snel uit tot een belangrijke bedevaartplaats, zeg maar nummer vier na 
Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostela. Ook voor strafbedevaarten was de tocht 
naar het prachtige reliekschrijn erg populair. 
De koningen waren en zijn onder meer patroon van reizigers en dus van pelgrims. Hun 
tocht naar het goddelijk kind kan je een beetje beschouwen als de eerste pelgrimstocht 
in de geschiedenis van het christendom. 
Het Noordbrabants museum is gesloten op maandag. Naar aanleiding van de tentoon-
stelling verschijnt bij WBooks Uit de stal van Bosch, Jheronimus Bosch en de Aanbidding der 
Koningen een boek van Jos Koldeweij, Mattijs Ilsink en Ron Spronk. Prijs: € 20.
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
http://www.koelner-dom.de/rundgang/ausstattung/dreikoenigenschrein/info/
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Jeroen Bosch. De aanbidding der Koningen.
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hoegaarden, tot 20 januari
Troet demey: Jakob en olav
Met Trees Geeraerts stapte Troet Demey de Camino del Norte plus 
Finisterre en Muxía,  de Vía de la Plata, de Camino Portugués en in 
Noorwegen het Olavspad van Hamar tot Trondheim.  
Op al deze camino’s maakte hij aquarellen. De tentoonstelling is een 
selectie van de Spaanse en de Noorse aquarellen. 
Ze zijn te zien in de kloostergang van het Mariadalinstituut in Hoe-
gaarden, een van de twee scholen waar Troet zich ooit bekommerde 
om de plastische opvoeding.
Adres: Mariadal, Klein Overlaar 3. ‘Altijd’ te bezoeken tijdens de ‘nor-
male’ uren. Of bel 016 76 61 13. 

Op weg naar Póvoa de Varzim op de Caminho Português.

lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS
Terug naar start, terug naar de refugio
Wim Demey fietste in 2010 met zijn gezin naar Compostela. Hij 
schreef er een boek over, bleef informatie geven aan pelgrims, maar 
ging elders fietsen. De Compostelamicrobe bleef evenwel. Hij school-
de zich om tot stapper en ging met collega’s stappen op de camino, 
logeerde in refugios en in hotelletjes. De bagage liet hij nabrengen. 
Dit jaar gaat hij weer op stap langs de camino. 
Wim schreef over zijn ervaringen een lang verhaal. Wellicht ver-
schijnt dat ooit in De Pelgrim. Maar het grootste deel van het slot wil-
len we je toch niet onthouden.Zo begon het allemaal in 2010.
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“We sliepen in maart verleden jaar niet in de refugios maar boekten 
op voorhand de hotelletjes. Net daardoor verdween de charme en het 
gevoel voor avontuur. Het creëerde afstand tussen ons en de andere 
stappers. De vriendschappelijke babbel ‘s avonds tijdens het avond-
maal met andere pelgrims was er niet. De spirit van de Camino was 
verdwenen. Maar toch, ondanks alles, groef de microbe zich nog die-
per. Ik genoot, ondanks het barre weer, van de weg, de heuvels, de 
wind, de andere pelgrims die, net als wij, voorovergebogen en ver-
stopt onder hun poncho’s hun reis verder zetten, Sint-Jakob tegemoet. 
De aankomst was nog altijd even emotioneel. En toch weer net iets 
anders. Ik nam de tijd om de kathedraal grondig te bekijken, want er 
waren bijna geen bezoekers. Prachtige barok, de crypte met het graf 
van Jakobus, de botafumeiro en vooral het interessante kathedraal-
museum. Tijdens de pelgrimsviering ‘s avonds nam ik het besluit: ik 
hou van de Camino en het verhaal van mijn Camino is nog niet voor-
bij. Ik kom terug.
Dit jaar ga ik weer op pad. Ik weet wat ik kan verwachten, wat ik best 
voorbereid en waar ik kan improviseren. Ditmaal wil ik terug naar de 
basis. Of het met of zonder rugzak wordt, dat weet ik nog niet zeker, 
maar we slapen zeer zeker in refugios en niet in vooraf geboekte ho-
tels. Van Porto naar het graf van Santiago. Terug naar het ware gevoel. 
Terug naar de start!”
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Samen met mijn dochter
Ik loop sinds vorig jaar samen met mijn dochter vanuit Le -Puy-en-
Velay  richting Compostela. Elk jaar een etappe van twee weken.
Onlangs hebben we onze blogs samen  gegoten in een website. Twee 
generaties met elk een eigen kijjk op de camino: 
www.op-weg-naar-compostela.be. 

ik zoek een tegel
Wie kan mij helpen aan een oude pelgrimstegel, uitgereikt door het 
Genootschap in de jaren 80 of 90? 
Peter Simoens, Griettensstraat 11, 8900 Ieper
psimoens@scarlet.be

Pelgrimeren tot in de kist
Meer pelgrims op de camino's, dat betekent in onze maatschappij dat 
meer mensen en meer ondernemingen brood zien in het pelgrimsge-
beuren. Het is de kunst dan om je daaraan te onttrekken en de essen-
tie in het oog te houden. 
Een en ander neemt soms bizarre vormen aan. Zo was er in novem-
ber in Ourense een vakbeurs voor begrafenisondernemers. Onder de 
nieuwe producten werd daar een Ataud Xacobeo voorgesteld. Jawel, 
een doodskist voor pelgrims! Sjiek, met de nodige jakobsschelpen 
erop en een Cruz de Santiago .... Gepresenteerd met de hulp van en-
kele leden van een eerbiedwaardige Orden del Camino de Santiago, 
in vol ornaat.
Foto’s vind je op hun website 
www.ordendelcaminodesantiago.es/noticias-de-eventos.
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Vzw Grote Routepaden zoekt

Voorzitter

Gie Beirnaert nam, na 43 jaar mateloze inzet, ontslag  als voorzitter van Grote Routepaden.
Ben jij het talent dat de vzw zoekt? Of heb je vrienden, kennissen of collega’s die mogelijk interesse en het 
geschikte profiel hebben?
Alle informatie vind je in het bestand dat je hier kan aanklikken.
 
Let wel: reageren kan tot 6 januari!

https://issuu.com/opweg/docs/vacaturevoorzittergroteroutepaden/1?ff&e=30195157/66085966

