
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen 

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Cijfers kennen we niet, maar we horen steeds meer verhalen over (groot)ouders die op stap gaan langs de camino met kinderen en/of klein-
kinderen. Zo ook dit Parijse gezin, enkele maanden geleden in de albergue van Los Arcos. Na Compostela waren ze van plan om verder te 
fietsen naar Marokko. School lopen deed het zoontje bij z’n moeder. Verhalen en foto’s over gezinstochten zijn altijd welkom op onze redactie! 
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Mechelen, zaterdag 24 februari
Pelgrimszegen
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in de Mechelse kathedraal de 
pelgrimszegen. Alle pelgrims die volgend jaar op weg willen gaan naar 
Santiago de Compostela, nodigen we van harte uit, samen met hun 
partner en kinderen.
Ook wie gewoon belangstelling heeft voor de plechtigheid is welkom, 
maar we gaan er wel van uit dat wie naar voren komt voor de zegen, 
ook lid is van het Compostelagenootschap. 
Het feestelijk broodjesbuffet en het namiddagprogramma is voorbe-
houden voor leden. 

Programma
9.30 uur  Welkom, registratie en koffie in Salons Van Dijck, 
     Frederik de Merodestraat 33.
10.30 uur  Pelgrimszegen in de kathedraal, 
     op vijf minuten wandelafstand. Welkom vanaf 10.10 uur.
     Onze werkgroep spiritualiteit verzorgt de pelgrimszegen, 
     samen met ons pelgrimskoor Adalard van Aubrac.
12.30 uur Broodjesbuffet in Salons Van Dijck, drank inbegrepen.
14.00 uur Na de maaltijd vertelt professor Johan Swinnen over zijn  

    looptocht naar Compostela (twee marathons per dág!)

 ’t Genootschap
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

Pelgrimszegen

Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis. 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Andries Govaart
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     ten voordele van het kankeronderzoek, én als eerbetoon  
    aan zijn zoon-kankerpatiënt en de duizenden andere   
    kankerpatiënten. 

Tot slot: Café De ware Jakob.

Deelname met broodjesmaaltijd: € 12 per persoon. Enkel deelname aan 
de zegen is gratis. Maar: met of zonder maaltijd, schrijf wel in! We wil-
len immers zorgen voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen.
We sluiten de inschrijvingen op 15 februari. 
Het inschrijvingsformulier kun je hier aanklikken. 
Stuur het, gehecht aan een mail, naar :
pelgrimszegen@compostelagenootschap.be. Of naar Raymond De 
Haes, Bleekstraat 6, bus 012, 2800 Mechelen; 015 41 11 83.  Schrijf te-
gelijk het juiste bedrag over op de rekening, vermeld op het formulier.

Alle activiteiten vinden plaats in het centrum, op wandelafstand.
Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel (10 min.) of naar 
Mechelen-Centraal (20 min.). Parkeren kun je bij het station Nekker-
spoel (gratis), of betalend in de parkings Veemarkt, Grote Markt of 
Kathedraal.

Op het secretariaat, vlakbij in de Frederik de Merodestra, kun je aan-
kloppen voor alle praktische info in verband met je pelgrimstocht.
Ook de pelgrimswinkel is dan open.

Wat het koor betreft: nieuwe koorleden zijn altijd zeer welkom! 
Mail naar: clo.lybaert@gmail.com.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1390/inschrijvingsformulierpelgrimszegen-2018.doc
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Alle foto’s: 
Jef Van Lint
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Dit zijn de vrijwilligers, actief in januari en februari 2018.
Zaterdag 6 januari Alex Cusse, Luc Holsters, José Maes en Yvonne Roelof
Zaterdag 13 januari Robert Truyen, Dirk De Smedt, Emiel De Smedt en Daniël Dierickx
Zaterdag 20 januari Jan De Proft, Jelle Nuyts, Martine Maes en Willy Beyers
Zaterdag 27 januari Jacques Tack, Hanny Pouderoyen, Jos Helsen en Clark Trappeniers
Zaterdag 3 februari Lieve Mommens, Richard Asselberghs, Richard Anthone, 
       Dees Van Caeyzeele, Andrea Grootaers
Zaterdag 10 februari Lieve Gommers, Jelle Nuyts, José Maes, Patrick Maene
Zaterdag 17 februari  Luc De Meulenaere, René Henquet, Luc Demey, Emiel De Smedt
Zaterdag 24 februari Marc Frederickx, Robert Truyen, Annemie Vanderschoot, 
       Elwyn Moerenhout, Maria Roggeman
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Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring.  Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters in 

Mechelen ter beschikking van onze leden!

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 berei-
den. In het totaal zijn er een 38 vrijwilligers actief in het infopunt. Allemaal liepen of 
fietsten ze een of meerdere keren een pelgrimstocht naar Compostela.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets kopen 
uit de pelgrimswinkel, een credencial en stempelboekje aanvragen en boeken uit de 
bibliotheek raadplegen.
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 900 (kandidaat-)pelgrims ontvangen.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%202017.pdf
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nieuwe gidsen in de bibliotheek 
Recent aangekocht:
- CG.232 - Le Chemin Mozárabe (Vers la Via de la Plata) de Granada à Mé-

rida via Córdoba, Gerard Du Camino, 2017
- CG.233 - Le Chemin de l' Hiver. El Camino Invierno. De Ponferrada à San-

tiago, Gerard Du Camino, 2015
- CG.234 - Spanien. Jacobsweg Camino Francés, Conrad Stein Verlag, 2014
- CG.235 - Sarria - Santiago - Finisterre, including Muxia Circuit & Camino 

Inglés, Findhorn Press, 2017
- CG.236 - Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Vía de la Plata 

et le Camino Sanabrés,  Le Père, 2017
- CG.237 - Caminho Portugués central. Gids voor de pelgrim op de Camino 

Portugués van Porto naar Santiago de Compostela, (Austerlitz), 2016
- CG.238 - Camino Mozárabe de Santiago. GR 245, Perujo Villanueva, 

2017
- CG.239 - Camino Francés, Wise Pilgrim Guides, 2017

De bibliotheek: onbekende schatten! Gidsen, ook nieuwe, en veel 
cultuurhistorische naslagwerken!
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Genk, 20 januari
infodag. Pelgrimeren naar Compostela
Een pelgrimstocht is een ontdekkingstocht naar wat in je leeft en wat 
je aankunt, waar je faalt en waar je jezelf tegenkomt. Maar pelgrime-
ren is ook vreugde ervaren om wat je bereikt hebt. Het is ingrijpend, 
door de diepe emoties in de natuur, alleen of met andere pelgrims uit 
de hele wereld ...
Het is goed om je voor te bereiden op deze tocht, de steun te voelen 
van pelgrims die je voorgingen en praktische tips te krijgen. Zo kun je 
jouw doel bereiken.
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Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten bedoeld voor leden van het 
Genootschap (en hun familie). Niet-leden zijn niet verzekerd op onze 
activiteiten en nemen altijd deel op eigen risico. Op infodagen zijn altijd 
leden en niet-leden welkom.

En er zijn vragen als … Welke weg volg ik nu best? Waar vind ik een bed? 
Welke rugzak past mij? Waartoe dient een stempelboekje? Wat houdt 
een lidmaatschap van het Vlaams Compostelagenootschap in? Wordt 
het een avontuur, een spirituele tocht of een reis langs historie en kunst?
Ervaren pelgrims geven je op een infodag antwoord op al deze en vele an-
dere vragen.  Afspraak om 10 uur in het stadhuis van Genk, Stadsplein 1.

10.30 uur Verwelkoming en powerpointvoorstelling van het 
       Genootschap.
11.30 uur Getuigenis van een pelgrim.
12.15 uur Lunch met meegebrachte picknick. Drank verkrijgbaar.
13.15 uur Hoe organiseer ik mijn tocht? 
       Aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.00 uur Thematafels: informeel, een antwoord op alle vragen.

Boekenstand pelgrimswinkel: inkijken en kopen.
Napraten in de bar tot 17 uur. 
Kun je op 20 januari niet naar Genk komen? Geen probleem, op 3 maart 
is er een infodag in Antwerpen en je kunt natuurlijk ons ook bezoeken 
op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent (zie verder).
Het stadhuis is zeer goed bereikbaar met de trein of de bus. Het station 
is vlakbij. 
Gratis parkeren kan bij de Limburghal langs de Jaarbeurslaan op 200 m 
van het centrum. 
Deelname gratis, maar graag een seintje als je komt, ten laatste op 10 
januari, naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be  
of  0497 59 13 48. Vermeld naam, voornaam en ‘fietser’ of ‘stapper’.
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Kortrijk, zaterdag 24 maart
Compostelagenootschap: waarheen?
Het Vlaams Compostelagenootschap 
denkt na over de toekomst. Daarom or-
ganiseert de Denkgroep 2020 een natio-
nale inspiratiedag. We willen luisteren 
naar ervaringen, ideeën, modellen van 
anderen en daarover, samen met onze 
leden, in gesprek gaan. 

Wat betekent pelgrimeren anno 2020? 
Hoe zien jongeren dit? 
Wat is de plaats van Santiago de Com-
postela in het pelgrimsgebeuren van de 
nabije toekomst? Voor welke uitdagin-
gen staat het?
Een centraal ankerpunt hierbij is de 
visietekst. Je vindt de tekst via de ope-
ningspagina van onze website.
In de volgende ¡Hola! verneem je hier-
over meer.

Pelgrim, waarom loop je hier naar Compostela? Waarom loop je niet naar de Mont Blanc of door het Zwar-
te Woud? Of naar Berlijn of Amsterdam? Of naar de Lourdesgrot in Edegem ... Wat drijft je? Wat wil je 
bereiken? Hoe kan een genootschap je helpen?
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Gent, 10 en 11 februari
Fiets- en Wandelbeurs
en nog veel meer …
Ook dit jaar kan je op de Fiets- en Wan-
delbeurs terecht voor verrassende be-
stemmingen, mooie routes, stevige wan-
delschoenen 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 bereiden. Ook de pelgrimswinkel is aanwezig. En pelgrims naar 
Rome komen er ook aan hun trekken.
Tegelijk met de Fiets- en Wandelbeuers 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.  
Nieuw dit jaar is Hicle Family, een parcours dat je doorheen de drie beurzen 
loodst naar plekken waar je terecht kan met al je vragen over fietsen of wan-
delen met (klein)kinderen. 

Een ticket voor een van de beurzen geeft gratis toegang tot de andere twee. 
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.

De Fiets- en Wandelbeurs: voor camino-info, fiets- en wandeluitrus-
ting en veel meer!
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Voordeelticket
www.fietsenwandelbeurs.be/ticketshop/trcg
Met deze link geniet je van € 3,5 korting bij 
aankoop van je online tickets voor de Fiets- 
en Wandelbeurs in Flanders Expo op zater-
dag 10 en zondag 11 februari. 
Voor een Compostelagenootschap Voordeel-
ticket betaal je € 6 i.p.v. € 9,5 aan de kassa. 
Kinderen onder begeleiding, tot en met 15 
jaar, betalen niets.
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 Genootschap-afdelingen

antwerpen, zaterdag 3 maart
infodag. Pelgrimeren naar Santiago de Compostela
Het programma is gelijkaardig aan de infodag in Gent (zie hoger). 
Afspraak in zaal Why Waai aan de Waaistraat, naast de Sint-Andrieskerk.
De tram stopt vlakbij. Gratis parkeren kan op de parking tussen de Vlaam-
se en Waalse Kaai, tien minuten wandelen van de St.-Andrieskerk.
Inkom gratis, maar graag vóór 23 februari een seintje als je komt naar 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be  of  0486 88 52 50. 
Vermeld: naam, voornaam, ‘fietser’ of ‘stapper’.

aFdelinG  anTWeRPen en aFdelinG KeMPen
Schoten, dinsdag 6 februari
lichtmis-pannenkoekenavond
Afdeling Kempen oraniseert rond Lichtmis 
(2 februari) al vele jaren, naar aloude traditie, een 
pannenkoekenavond. 
Dit jaar springt afdeling Antwerpen mee op de kar.
Afspraak om 19.30 uur in de basisschool 
Sint-Cordula, ingang Wilgendaalstraat 7. 
Bijdrage: donativo.
Inschrijven tot 4 februari via 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

Pannenkoeken op Lichtmis, er worden er in Vlaanderen en in een groot deel van Europa, nog veel gebakken.  
Met het kerkelijke Lichtmisfeest (‘De opdracht van de Heer in de tempel’) heeft het niet veel te maken, Lichtmis was ook een 
dag waarop de boerin het (nieuwe) personeel trakteerde op pannenkoeken.
Oudere lezers herinneren zich Lichtmis vooral als Maria-Lichtmis. Het gaat om de  opdracht van Jezus in de tempel. Door 
de eeuwen heen legde men de nadruk meer op Maria dan op Jezus. Vandaag staat officieel het Kind Jezus meer in de kijker. 
Lichtmis was destijds ook de dag van de ‘kaarskensprocessies’ en de kaarsenwijding.
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 20 januari
Terug Thuismiddag
Waarin was jouw tocht speciaal? Vooral daarover praten panelleden 
met de aanwezigen. Wat waren jouw aangename en minder aangena-
me ontmoetingen? Waar heb je willen opgeven en waar en wanneer 
kreeg je bijna vleugels? Heb je jezelf ontmoet? Ben je nog dezelfde? Is 
er wat aan je relatie veranderd? Aan je engagementen? 
Op zo’n avond ontmoet je geestesgenoten, zielsverwanten. Ze heb-
ben gelijkaardige ervaringen, of toch net niet ...
Een middag ook met sfeerbeelden, koffie en taart. 
Afspraak om 14 uur in Zowé, Barrièrestraat 2d, St.-Michiels.
Deelname: er staat altijd een doos voor een vrije bijdrage.
Iedereen is welkom, maar graag vooraf een seintje naar 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.

andeRe oRGaniSaToRen
Tongeren, donderdag 11 januari
Via Francesco: naar assisi
Dienstencentrum De Piepel nodigt je uit om te komen luisteren naar 
het verhaal over de pelgrimstocht van Diane Lesire en Guy Collas 
naar Assisi en Rome. 
Deelname: € 4 voor koffie en taart. 
Telefonisch inschrijven op werkdagen, De Piepel, 012 21 42 30.Assisi, St.-Franciscusbasiliek.
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Kuurne, vrijdag 19 januari
Mijn Camino Francés ...
Geert Vanhaverbeke komt in woord en beeld vertellen over zijn erva-
ringen op de Camino Francés. 
Afspraak vanaf 19 uur in de Sint-Pieterszaal, Brugsesteenweg 309. 
Aanvang om 20 uur. Na een korte pauze om 21.30 uur volgt een vra-
genronde. 
Deelname: donativo.De opbrengst gaat naar het kankeronderzoek 
van Johan Swinnen. Je moet je wel vooraf aanmelden via: 
https://geertopweg.wordpress.com. 
Op die blog kun je ook al een reisverslag lezen.
Organisatie: Orde van de Ezel.
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zolder, zaterdag 17 februari
Pelgrimswandeling
Om de veertigdagentijd in te stappen organiseert Pelgrimspastoraal 
Bisdom Hasselt twee pelgrimswandelingen. 
Start- en eindpunt is de kerk van Bolderberg-Zolder (Sint-Jobstraat; 2 
km van de E314, afrit 27).
Afspraak om 10 uur voor een tocht naar de abdij van Herkenrode (15 
km) of om 13.30 uur voor een wandeling rondom de kluis van Bol-
derberg (6 km). Onderweg zijn er bezinnende opstapjes met als thema 
de woestijn zal bloeien. Beide tochten eindigen om 16.30 uur, na een 
afsluitend gebedsmoment in de kerk.
Picknick meebrengen. Deelname gratis. Inschrijven niet nodig. 
www.pelgrimswandelingen.be

De Kluis met O. L. Vrouw-van-Loretokapel. Lambert Hoelen bouwde 
ze in 1673 na een pelgrimstocht naar Rome.
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loppem, vrijdag 23 februari
en mijn Camino Francés ...
Afgewisseld met tapas en wijn brengt Johan Cloet zijn relaas in klank en 
beeld over de Camino Francés. 
Op het programma staat ook een interview met Paul De Vlam en Jan 
Gosselin die samen naar Compostela trokken. Jan is visueel gehandicapt. 
Aanvang om 20 uur in parochiezaal Centrum aan de Ieperweg.
Deelname: € 12 (leden Gezinsbond), € 15 (niet-leden Gezinsbond), in-
begrepen vijf tapas en twee glazen wijn. Inschrijven vóór 21 februari 
door overschrijving op rekening BE85 7381 1903 6806 van de Gezins-
bond Loppem. 
Info: Johan Cloet, 0476 67 29 94. https://pelgrimstocht.tumblr.com

Een avond over de Camino Francéservaringen van Johan Cloet én van 
(foto) Paul De Vlam en zijn blinde vriend Jan Gosselin.

Roermond-Susteren, 5-6 mei
Pelgrimswandeling 
De tweedaagse pelgrimstocht van de Roermondse Broederschap 
van Jacobus brengt  je van Roermond via Thorn naar Ittervoort. 
’s Anderendaags wandel je via Kessenich, Aldeneik, Maaseik en 
Roosteren naar Susteren.
Deelname: € 60. Inschrijven vóór 2 februari. 
Voor meer info en het inschrijvingsformulier kun je mailen naar 
jmcoopmans@gmail.com.

Ook het witte stadje Thorn  - een hoogtepunt op de tocht – kan uitpakken 
met een Loretokapel.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

Kort nieuws
* 286 Camino's, zoveel staan er op de Europese overzichtskaart, gemaakt 

door het Instituto Geografico Nacional. Schaal 1:7 000 000 m.m.v. de 
Spaanse vereniging van Compostelagenootschappen. Je kan de kaart 
ook zien op 

 https://vimeo.com/239281137. 

* Méér dan 300 000 pelgrims hebben zich in 2017 aangemeld in het pel-
grimscentrum om een compostela te krijgen. Een nieuw record! Het 
precieze cijfer, details en commentaar krijg je op 1 februari.

* Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem (Noord-Brabant) organiseert in 
januari, februari en maart wel acht tweedaagse voorbereidingsweek-
ends voor wie naar Compostela wil lopen. 

 www.pelgrimshoevekafarnaum.nl

* Op 30 oktober besloot de UNESCO om de Codex Calixtinus, bewaard 
in de kathedraal van Compostela, in te schrijven op de werelderfgoed-
lijst. De Codex dateert uit ca. 1140 en bevat onder meer ook een gids 
voor Compostelapelgrims. 

 Je kan dit werelderfgoed enkel bewonderen tijdens geleide bezoeken 
aan de kathedraal. 

Pelgrim 300.000: de eer viel te beurt aan 
de Amerikaan Andrew Patrick Larkin. 

De Kroniek van Turpijn, deel 4 van de Codex 
Calixtinus, brengt het verhaal van Karel de 
Grote als grote beschermheer tegen de Moorse 
heersers. 
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* In de nieuwjaarsperiode is er weinig nieuws over caminogidsen.Een 
dezer dagen verschijnt (of verscheen) bij Findhorn Press een nieuwe 
editie van A Pilgrim’s Guide tot the Camino Portugués. Een prima gids voor 
615 km camino van Lissabon via Porto en Pontevedra naar Compos-
tela. De route gaat niet via Fatima. Prima routebeschrijving en bij elke 
dagtocht krijg je van de auteur een spirituele en een persoonlijke re-
flectie van de auteur.

 Prijs: ca. € 20. De titel is verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel.
 www.findhornpress.com 

Caminhos in Portugal
De meeste Vlaamse pelgrims die in Portugal vertrekken, doen dat in 
Lissabon of Porto. Het gaat wel niet om één route, er zijn een hele 
reeks varianten. Een goed en volledig overizcht van al die routes is er 
niet of nauwelijks. 
We geven je toch enkele minder of meer interesante websites:
www.vialusitana.org  
http://www.caminhosantiagoportuguessul.pt/caminhos-no-mapa
http://www.caminoporlacosta.es/etapas
https://walkingbaesurissantiago.blogspot.be/
http://www.camminando.eu/wordpress/in-portogallo/
http://caminosantiago.usal.es/torres/   

Camino Torres: Almeida, eerste stadje in Portugal. 
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* Liep er al een van onze lezers de Caminho do este de Portugal? Van Tavira in 
het zuiden naar Compostela, zo’n 950 km. Sylvie van Radiocamino gaf het na 
enkele dagen op. Te veel asfalt, te veel autowegen …

 www.radiocamino.net/itineraire/le-chemin-de-tavira-a-compostelle-portugal 
 Wie heeft er andere ervaringen met deze Camino? 

* Nog een opmerking voor wie de Vía de la Plata wil lopen. Je kan die lopen tot de 
Vía Sanabrés in Granja de Moreruela, of tot op de Camino Francés in Astorga. 

 Maar je kan ook al in Zamora afslaan en kiezen voor  de Camino Portugués-Vía 
de la Plata naar Laza op de Camino Sanabrés. Je snijdt dan de meest noordoos-
telijke hoek van Portugal af. 

 Je kan ook in Salamanca de Vía de la Plata al verlaten en over de weinig belopen 
Camino Torres naar Braga lopen, en dan verder naar Compostela via Ponte de 
Lima, Tui en Pontevedra. 

Camino Torres: Lamego, Nossa Senhora dos Remédios.

Camino Torres: Langs de Douro Camino Torres: Guimarães
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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 
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de huiskamer in Santiago de Compostela
In 2017 vierde de Huiskamer van de Lage Landen zijn eerste lustrum. 
Waarom besloot het Nederlands Genootschap vijf jaar geleden om 
een eigen Nederlandstalig welkomstcentrum in te richten? Leden lie-
ten het bestuur weten dat ze aan het einde van hun pelgrimage hun 

ervaringen wilden delen in hun eigen taal. De Huiska-
mer kreeg onderdak op de eerste verdieping van het Of-
ficina del Peregrino, vandaag in de Rúa Carretas, dicht 
bij de kathedraal.

Twee vrijwilligers verwelkomen twee weken lang elke 
dag pelgrims, de meeste uit Nederland, maar ook 15 % 
uit België en nog enkele tientallen uit andere landen. De 
Huiskamer is gezellig ingericht en er is koffie en thee. 
Elke pelgrim brengt zijn eigen verhaal, vertelt wat hij/zij 
wil delen, luistert naar andere pelgrims en vraagt advies 
over logies, Santiago, de weg naar Fisterra en Muxía. Hij 
ervaart de Huiskamer als thuiskomen in een vertrouw-
de omgeving. De vrijwilligers luisteren, moedigen hem 
aan en bereiden hem al een beetje voor op het dagelijkse 
leven na de terugkeer. 

Ze hebben allemaal zelf de camino gelopen of gefietst.
Enthousiaste reacties bevestigen dat de Huiskamer in Santiago in-
middels een begrip is geworden, ook bij de medewerkers van het 
Pelgrimsbureau. De samenwerking wordt zeer op prijs gesteld en het 
contact met de ACC-vrijwilligers (Acogida cristiana en el camino) uit an-
dere landen is een verrijking voor allen.

Warm, Nederlandstalig onthaal!
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Ook in 2018 staat de Huiskamer weer open van de eerste week van 
april tot eind oktober, van 9 tot 17 uur. Laat je gastvrij verwelkomen 
door medepelgrims die alle aandacht hebben voor jouw verhaal!
(Nederlands Genootschap van Sint Jacob)

Aantal bezoekers
2013: 1.508    2014: 2.398    2015: 2.406    2016: 1.964 
2017: 2.180

naar Compostela, le Puy en assisi met Femma, 
Pasar, davidsfonds …
Iedereen zijn camino, dat is een erg bekende uitspraak, al wordt ze 
soms wat te snel gebruikt. Maar, in elk geval, je kunt, zoals de mees-
ten, je eigen Camino voorbereiden, je kunt ook goeie redenen hebben 
om de organisatie aan anderen over te laten en maar een stuk te stap-
pen. Bv. als voorproefje of omdat je het alleen om een of andere reden 
niet ziet zitten. 
In het aanbod van meerdere socioculturele verenigingen vind je elk 
jaar enkele aanbiedingen. Van goedkoop tot duurder, afhankelijk van 
het vervoer, de maaltijden en het logies, van goedkope gîtes tot de be-
tere hotels. En van wat al dan niet in de prijs inbegrepen is.
* Bij Govaka (KWB en Pasar) is er van 11 tot 22 september een wandel-

reis van Assisi naar Rome. 
* Davidsfonds heeft een rondreis van Pamplona via onder meer Santo 

Domingo, Burgos, León en O Cebreiro naar Compostela. Van 14 tot 
22 mei, o.l.v. Spanje-deskundige, professor emeritus Chris De Paepe. 

Le Puy, de kapel van St.-Michel d’Aguuilhe op een vulkanische 
rotsnaald, ca. 1100.
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* Omnia Travel organiseert samen met de landelijke beweging onder 
meer een staptocht van Astorga naar Compostela, van 15 tot 27 sep-
tember en een van Compostela naar Muxía, van 3 tot 11 september.

* Femma wandelt van 21 tot 28 mei op de Via Podiensis, van Le Puy tot 
Nasbinals, door de Aubrac. Voor velen een van de mooiste Camino-

etappes in Frankrijk. Sla-
pen in gîtes d’étapes, geen 
busvervoer, wel bagage-
vervoer. 
Info over deze reis kun 
je ook krijgen bij Lieve 
Mommens, 
 lieve.mm@gmail.com. 
 www.femma.be, 
 www.govaka.be, 
 www.omniatravel.be, 
 www.davidsfonds.be

Le Puy: boven de stad tronen de 16 m hoge Madonna (1860), de St.-Michel d’Aguilhekapel (links) en de kathedraal (rechts).

Van Le Puy naar Nasbinals, door de Aubrac. 
Prachtig!
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De crypte-domen ‘Les sept dormants’ in Les Sept-Saints, Bretagne. 
De vierde zondag van juli is er al meer dan zestig jaar een christelijke/mos-
lim-bedevaart. Dat is het werk van islamoloog en priester Louis Massignon.
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St.-Joris bestrijdt de draak ... Duizenden 
moslims komen in Turkije op 23 april 
naar een orthodox klooster om de heilige 
te vereren.
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Parijs, tot 21 januari
Gedeelde heilige plaatsen
Het is heel makkelijk om een stuk te schrijven over heilige oorlogen, reli-
gieuze conflicten en tegenstellingen. Veel minder in de kijker staan bv. de 
vele initiatieven voor dialoog tussen christenen, joden en moslims, de ge-
deelde waarden, oorsprong en ja, ook heiligdommen, bedevaartplaatsen. 
Dat is wat het seculiere Frankrijk doet in de tentoonstelling Lieux saints 
partagés in het Parijse Musée national de l’histoire de l’immigration. 
Vanzelfsprekend gaat er veel aandacht naar het Heillig Land waar on-
danks alle verwarring, scheiding, concurrentie, spanningen en veel erger 
toch hier en daar  religieuze raakvlakken zijn. In Jeruzalem, Betlehem, 
Hebron enz. 
Maar in het Middellandse Zeegebied zijn er wel meer plekken waar re-
ligies elkaar kruisen: Lampedusa, vandaag hét vluchtelingeneiland, was 
eeuwenlang een (mariaal) bedevaartsoord voor zeelui, christenen en 
moslims. 
In Tunesië wordt een synagoge op het eiland Djerba nog altijd bezocht 
door joden en moslims. 
Voor de rede van Istanbul trekt het Grieks-orthodoxe klooster op het ei-
land Büyükada op 23 april, feest van Sint-Joris, duizenden moslims. Sint-
Joris is ook voor de moslims een heilige ...
Niet onbelangrijk: de tentoonstelling besteedt ook aandacht aan belang-
rijke bruggenbouwers als Louis Massignon, André Chouraqui (jood, Bij-
bel- en Koranvertaler) en Paolo Dall’Oglio, de waarschijnlijk door Isis in 
Aleppo vermoorde jezuïet.
www.histoire-immigration.fr

Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen
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nog meer Jeruzalem
Toevallig ‘mag’ het Joods Mu-
seum in Berlijn inspelen op de 
Trump-actualiteit met de ten-
toonstelling Welcome to Jerusalem, 
een tentoonstelling over de dag-
dagelijkse, religieuze en politieke 
aspecten van de pelgrimsstad, van 
de oudheid tot de Britse mandat-
periode. 
Geen enkele plaats ter wereld 
wordt intenser door de drie mo-
notheïstische religies gedeeld dan 
de Tempelberg in Jeruzalem. Met 
daarbij horende religieuze en po-
litieke conflicten. Centraal in de 
100 m² grote tentoonstelling staan 
dan ook historische modellen van 
de Grafkerk, de Al-Askamoskee 
en de Klaagmuur. Maar er zijn 
ook dure media-installaties, he-
dendaagse kunst en veel meer.
www.jmberlin.de 

Jeruzalem anno 1900, omgeving Jaffapoort.
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ervaring met relieken?
Geregeld komt hier het Museum Catharijneconvent in Utrecht aan bod. In 
oktober pakt het museum uit met een tentoonstelling over relieken in diverse 
religies en culturen, van de oudheid tot vandaag.
In de aanloop naar de tentoonstelling is het museum nog op zoek naar mensen 
die wat kwijt willen over hun ervaringen met relieken, zowel in religieuze zin 
als in persoonlijke context (kindertandjes, shirts met handtekeningen enz.). 
Ervaringen delen kan via www.catharijneverhalen.nl.

De grote kruisreliek van het Santo Toribioklooster nabij Potés op de Camino Lebaniego. Eeuwenlang was 
het klooster vanwege de reliek een belangrijke halte op de Camino naar Compostela.
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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

Sponsorfietstocht Compostela geestelijke gezondheidszorg
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant-Oost  
biedt ambulante hulp aan kinderen, volwassenen en ouderen met ern-
stige psychische problemen of psychiatrische stoornissen en aan hun 
omgeving.
Het Centrum organiseert dit jaar een fiets-sponsortocht om projecten te 
realiseren waarvoor binnen de huidige subsidiëring geen middelen zijn. 
Iedereen kan mee, maar je moet je uiteraard wel laten sponsoren voor 
het Centrum. 
Per dag leg je gemiddeld 80 km af, op eigen tempo, alleen of samen met 
andere deelnemers. 
Er zijn drie mogelijkheden: 
Van 27 april tot 30 april: Leuven-Chartres 
Van 1 mei tot 10 mei: Chartres - Saint-Jean-Pied-de-Port
Van 11 mei tot 20 mei: Saint-Jean-Pied-de-Port - Santiago de Compostela
Meer info vind je op de mooie site www.camino18.be.

Via Campaniensis
In mei mocht ik in Mechelen een film vertonen over de Via Campa-
niensis. Graag deel ik jullie mee dat je die nu ook, in zestien afleverin-
gen, kan bekijken op www.radiobuencamino.net. 
Elke week voeg ik er een aflevering aan toe.
Gunnar Walgraeve
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Camino de Baztan 
Ik werk aan een nieuw verhaal over de Camino de Baztan en zet dat 
binnenkort op mijn site.
De route loopt van Bayonne naar Pamplona.  
Vanaf Roncesvalles kun je over pelgrimspaden een mooie cirkel van 
twaalf dagen maken door de Pyreneeën.
Helmut Brouwer
www.pelgrim-helmut.nl 

nos Repos dankt u!
Het team van de pelgrimsherberg Nos repos in Augy sur Aubois (Via 
Lemovicensis, GR 654) dankt iedereen voor de steun verleend in 2017: 
de pelgrims die de herberg bezochten, al wie een donatie gaf en al wie 
het boekje Thuiskomen in Santiago de Compostela kocht.
We wensen eenieder een prachtig wandelend 2018!
René Heinrichs
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Gelukkig Nieuwjaar!
Het zijn de kleine dingen die spreken van hoop. 
Dat ze je steeds weer op weg zetten het hele jaar door!
(Kris Gelaude)

Mogen jullie dit jaar hoopvolle kleine dingen op jullie levensweg vinden. 
Het genootschap wil hierbij helpen voor een betere tocht in 2018.

Luc De Bolle, voorzitter
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