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Denken, mediteren, dankbaar zijn, plannen maken, alles op een rijtje zetten, zin zoeken,  bidden ... Het hoort allemaal bij het 
pelgrim-zijn. De ene plek is daarvoor al meer geschikt dan een andere. Soms is dat een stille, eenvudige romaanse kerk. 
Soms een stukje natuur met een mooi panorama, soms het water van een meertje of een beek ...
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 ’t Genootschap
nATionAAl - ACTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS
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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 opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen 
klaar om al je vragen te beantwoorden!

Élke zaterdag: infopunt! 
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in Meche-
len, 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 infor-
manten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht voor te bereiden.  Op een 
infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets kopen uit 
de pelgrimswinkel, een credencial-stempelboekje aanvragen en boeken uit de 
bibliotheek raadplegen.
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 900 (kandidaat-)pelgrims ont-
vangen.  Door het groeiende succes van het infopunt zijn we weer op zoek naar 
kandidaat-vrijwililigers voor het infopunt. 
Dé voorwaarde is uiteraard dat je ervaring hebt met een camino en liefst met 
meerdere camino’s.   Zend je kandidatuur naar Jos Belmans, 
infopunt@compostelagenootschap.be

Dit zijn de vrijwilligers, actief in april en mei.

Zaterdag 7 april   Emiel De Smedt, Jan De Proft, Jacques Tack en Jos Belmans
Zaterdag 14 april  Richard Asselberghs, José Maes, Luc Holsters en Paul Linders
Zaterdag 21 april  Dees Van Caeyzeele, Daniël Dierickx, Andrea Grootaers en Dirk De Smedt
Zaterdag 28 april  Jean Smeets, Madeleine Pinxten, Robert Truyen en René Henquet
Zaterdag 5 mei  Hanny Pouderoyen, Clark Trappeniers, Patrick Maene  en Martine Maes
Zaterdag 12 mei  Richard Asselberghs, Luc Holsters, Paul Linders en Jos Belmans
Zaterdag 19 mei  Dees Van Caeyzeele, Lieve Mommens, Inge Peeraer en Jan De Proft
Zaterdag 26 mei   Annemie Vanderschoot, Richard Anthone, Willy Beyers en Jos Belmans

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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AFdelinG  AnTWeRPen
heer-sur-Meuse, van 25 tot 27 mei
Wandeldriedaagse langs de Via Monastica
nu inschrijven!
De Via Monastica loopt langs de norbertij-
nenabdijen van Postel, Tongerlo, Averbode en 
Leffe (Dinant) naar Rocroi in Noord-Frankrijk. 
Net voor Givet steek je de grens over in Heer-
sur-Meuse. 
Einde mei organiseert afdeling Antwerpen een 
wandelweekend in Domaine de Massembre. 
Op het programma staan minstens vier wande-
lingen, eentje vrijdagnamiddag, twee zaterdag 
(drie eigenlijk, in de namiddag is er een pittige 
en tegelijk een makkelijke), eentje zondag-
voormiddag en ten slotte nog een bezoekje met 

eventueel een korte wandeling in Bouvignes. 
Je wandelt onder meer langs de rotsen van Freyr, je wandelt door en 
rond Hierges – un des plus beaux villages de France -, je bezoekt de voor-
malige abdijkerk van Hastière (met prachtige pelgrimsattributen in 
het koor) of je wandelt langs een alternatieve route door de prachtige 
maar pittige Hermetonvallei, je bezoekt de kerk van Bouvignes (met 
een pelgrimsgraf) en je wandelt vanuit Givet naar een bijna vergeten 
fort boven de stad. 

 Genootschap-afdelingen

Hierges, het mooiste dorp in de wijde omtrek. De Via Monastica loopt erdoor. 
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De eerste wandeling start vrijdagnamiddag om 13.30 uur. 
Je neemt vrij deel aan alle of aan sommige wandelingen. Zondag kort 
na de middag plannen we tot slot een kort bezoek aan de kerk van 
Bouvignes (dat ligt al op de terugweg naar huis), al dan niet gevolgd 
door een korte wandeling. 
Logeren doe je in comfortkamers van het uitgestrekte Domaine de 
Massembre. Van daaruit maken we met de wagen korte verplaatsin-
gen naar het vertrekpunt van de wandelingen. 
Voor twee volledige dagen volpension betaal je € 148,00 per persoon. 
Twee personen per kamer. Betalen doe je ter plekke.
Omdat de bestemming toch niet naast de deur is, rijden we zoveel 
mogelijk samen. Onder elkaar spreek je af wat de ene aan de andere 
betaalt.

Inschrijven doe je door een mail te sturen naar 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be. 
Gewoon met de boodschap: wij komen zéker meewandelen 
van 25 tot 27 mei en we kunnen nog x personen meenemen.

Ba
rt

 V
an

de
nd

rie
ss

ch
e

Vaucelles, Mariagrot, vlakbij Hierges, aan de andere kant van de grens.

Freyr: geliefd bij klimmers, maar ook bij wandelaars en pelgrims. Bouvignes. Drie keer liep deze 16de-eeuwse pelgrim naar  Compostela ...
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AFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 28 april
Wandeling naar Ver-Assebroek
Een dagwandeling met veel variatie: langs het kanaal Gent-Brugge, in 
de meersen en door het bos! 
In Ver-Assebroek staat een bezoekje op het programma aan het bede-
vaartkerkje met de miraculeuze Lieve Vrouw. Het is de moeite waard. 
Het beeldje is amper 15 cm hoog en trekt al eeuwenlang een grote 
stroom bedevaarders.
Inwendig gesterkt, gaat het richting Assebroekse Meersen, een be-
schermd natuurgebied. Maar, maar eerst ... wordt nog het verhaal ge-
lezen over de mysterieuze concentrische cirkels en de logische realiteit! 
De meersen zijn laaggelegen, vochtige weiden en hooilanden, afge-
zoomd door knotwilgen en populieren. Misschien laat de wielewaal 
zich wel horen! 
Na de open vlakte gaat de tocht verder naar meer gesloten gebied, het 
Ryckeveldebos. De tocht passeert ook nog de abdij van Male. Met een 
bocht over de zandduinen van Oedelem eindigt de wandeling weer in 
Ver- Assebroek, waar je de honger kan stillen en napraten over de tocht. 
Met De Lijn kan je weer naar het station van Brugge.
Afstand: 20 km 
Start om 11.15 uur aan het station van Brugge.
Picknick meebrengen. Soep kan je ’s middags bestellen. 
Na de wandeling kan je met de bus terug naar het station in Brugge, 
maar je kan ook nog gezellig blijven eten. 

Een middeleeuwse adellijke versterking of een prehistorisch heiligdom? 
En voor welke god?
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Voor die maaltijd heb je keuze tussen een hammetje uit de oven of een 
vispannetje uit de oven, telkens met brood. Prijs: € 15.
Over te schrijven op rekening BE 62.0017 0228  8261 van afdeling 
Brugge-Kust.
Vermeld voor het avondmaal ‘ham’ of ‘vis’ en het aantal personen.
Inschrijven kan tot 22 april bij Roland De Brabander, 
roland.de.brabander@gmail.com of 0477 81 22 45.

Brugge, de St.-Trudoabdij van Male.
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AFdelinG GenT

Gent, zaterdag 28 april
Jonge pelgrims getuigen

Je ontmoet ze op alle camino’s: jongeren in groep 
of individueel.  Wat beweegt hen om op weg te 
gaan?  Waarom schrikt pelgrimeren ook veel jon-
ge mensen af?  Voelen ze zich thuis op de weg?  
Een greep uit de verschillende vragen die op een 
panel van jonge mensen afgevuurd worden door 
de moderatoren Claudine Lybaert en Johan De 
Ridder.  Vanuit hun eigen professionele achter-
grond komen ze dagelijks in contact met jonge 
mensen en hun noden, verlangens en angsten.  
Het wordt ongetwijfeld een boeiende en openhar-
tige namiddag. Violisten Judith Brusselmans en 
Jiska Lambrecht zorgen voor de muzikale tapas. 
Iedereen met een pelgrimshart voor jongeren is 
welkom, ook niet-leden. 
Na het panelgesprek kan je nog nakaarten in café 
De Ware Pelgrim.

Afspraak om 15 uur in de toneelklas van het St.-Barbaracollege, 
Savaanstraat 33. 
Deelname: donativo.
Liefst vooraf aanmelden via afdelinggent@compostelagenootschap.be, 
of 09 324 65 49 (na 18 uur).
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Jong en ‘toch’ pelgrimeren. Waarom??
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AFdelinG KeMPen
Kapellen,  dinsdag 17 april
Rugzak, fietstas: goed gepakt?
Daniël Meesschaert pakt zijn rugzak uit, en weer in, en toont wat een 
wandelaar onderweg (niet) nodig heeft.
Willy Beyers legt uit hoe de bagage op een fiets best verdeeld wordt en 
vertelt over (eenvoudige) herstellingen aan je rijwiel onderweg.
Afspraak om 20 uur in zaal De Kroon  (oud gemeentehuis, tweede ver-
dieping), Antwerpsesteenweg 2.
Bijdrage: donativo.
Inschrijven:  afdelingkempen@compostelagenootschap.
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AFdelinG leuVen
Van 30 april tot 3 mei
Abdijfietstocht naar spirituele plekken
Een aanbod om ook hier in Vlaanderen het ‘pelgrimeren’ te bele-
ven, met kansen op ontmoeting in ‘caminostijl’.
In deze recreatieve en rustige fietstocht langs Vlaamse abdijen trek-
ken we de kaart van de ‘spiritualiteit’ en staan open voor wat de weg 
ons schenkt. We vragen dus ook spiritueel engagement van de deel-
nemers.
Als echte fietspelgrims, met alle bagage op de fiets (inclusief slaap-
zak), vertrekken we in Scherpenheuvel.  We overnachten in de abdij 
van Westmalle, de abdij van Postel en kasteel Mariagaard in Hoeper-
tingen-Borgloon.
Na ongeveer 280 km - vier etappes en het bezoek aan meerdere ‘spiri-
tuele plaatsen’, zijn we op donderdag 3 mei terug in Scherpenheuvel.
Deelname: € 170.  Schrijf zo vlug mogelijk in, er is slechts plaats voor 
twintig fietsers! Ook de reservelijst is héél klein. 
Stuur een mailtje naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be 
en stort tegelijk € 50 op rekening 

BE 93 0017 0228 8867 van afdeling Leuven. Vermeld: abdijfietstocht, naam, 
adres en lidnummer.
Voor meer info: klik hier! Het staat ook op de website onder ‘Activiteitenka-
lender’.
www.trappistwestmalle.be
www.abdijpostel.be
www.scherpenheuvel.be

Mariagaard, Borgloon. Abdijkerk Postel

Basiliek Scherpenheuvel Westmalle. Ingang van de abdij.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/fietsenlangsabdijen.pdf
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AFdelinG liMBuRG
heusden-zolder, woensdag 18 april
naar de kluis van Bolderberg
Wandeling door de Vogelsanckbossen naar de kluis 
van Bolderberg. Daar volgt een bezinningsmoment. 
Terug via het kasteel Vogelsanck. 
Afstand: 9,5 km
Gids: Mathieu Bos.
Afspraak om 14 uur, tegenover de op- en afrit van de 
E314, kant Zonhoven.
Als je van Lummen komt, steek je de weg Zonhoven-
Beringen over. Kom je vanuit Genk, dan neem je na 
de afrit links de brug en sla je onmiddellijk rechts af.  
Vooraf inschrijven via :
afdelinglimburg@ compostelagenootschap.be.

De kluis van Bolderberg heeft zijn oorsprong in een pelgrimstocht. De pelgrimstocht in 1672 van 
Lambert Hoelen naar Rome en Loreto. Terug thuis bouwde hij een kluis en een kapel ‘folgens 
die selfde forme ende grootheyt’ van de Loretokapel. 
Het gebouw werd in 2005 gerestaureerd en sindsdien woont er weer een kluizenaar. 
Voor veel gelovigen en ongelovigen is de kluis een sacrale plek, een bedevaartsoord. Sommigen 
brengen een steentje mee en laten het achter bij het pelgrimskruis, buiten aan de kapel. Een 
steentje als bijdrage aan de uitbouw van een menswaardige samenleving ...
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Tongeren, 29 april – 1 mei
Stapdriedaagse naar de evermarusfeesten
In 2018 viert Rutten (Tongeren) het 1050-jarig bestaan van de heiligver-
klaring van Evermarus. Evermarus werd met zijn gezellen op de terug-
tocht van Compostela in Rutten vermoord. Dat zou rond 690 gebeurd 
zijn. De ontdekking van zijn stoffelijk overschot en de heiligverklaring 
kort erna dateert van ca. 968. Jaarlijks wordt dit op 1 mei herdacht met 
een processie en een mysteriespel.
Naar aanleiding hiervan organiseert afdeling Limburg een wandeldrie-
daagse.

Start op zondag 29 april om 10.15 uur in Café De 3de Helft, Jaminéstraat 
23 in Tongeren. De bagage wordt vandaar naar  jeugdherberg Begeinhof 
gebracht. Het beginuur is afgestemd op de aankomst van de treinen uit 
heel Vlaanderen. 

Zondag wandel je door het natuurgebied De Kevie aan de Jeker, door 
het oude centrum, langs de Romeinse wallen en door het natuurgebied 
Beukenberg. Zo krijg je zicht op de Romeinse en middeleeuwse troeven 
van Tongeren.
Afstand: 17 km.
Avondmaal en logies in de jeugdherberg. ’s Avonds café De Ware Jakob.
Lunchpakket meebrengen voor ’s middags.

Maandag stap je langs de Via Limburgica en andere wandelroutes. 
Je ontdekt het Haspengouwse landschap met zijn weidse uitzichten, 
boomgaarden, kastelen, kleine kerken en kapelletjes. 
Afstand: 25 km. 

De Evermarusfeesten in Rutten: een topstuk uit het Vlaamse immate-
rieel cultureel erfgoed! 
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Middagpicknick is voorzien, ’s avonds eet je in Tongeren. Logies in de 
jeugdherberg.  Je krijgt info over Evermarus en de feestelijkheden in 
Rutten.

Dinsdag wandel je langs de Via Limburgica naar Rutten. In Rutten 
neem je als Vlaamse Compostelagroep deel aan de Evermarusprocessie. 
Met rugzak én schelp.  Ook wie niet deelneemt aan de driedaagse wordt 
verwacht met rugzak en schelp.
Om 14 uur begint het historische Evermarusspel. Langs het Evermarus-
pad keer je terug naar Tongeren. 
Afstand: 16 km.

Deelname: € 100. Logies en maaltijden van het avondmaal zondag tot en 
met de middagpicknick dinsdag.
Schrijf zo snel mogelijk in, afdeling Limburg moet immers de jeugdher-
berg reserveren.
Doe dit via afdelinglimburg@compostelagenootschap.be, met vermel-
ding van naam, lidnummer, eventueel dieet/vegetarisch. De inschrij-
ving is pas definitief na het storten van € 100 op rekening BE66 9730 5916 
1243 van Compostelagenootschap Afdeling Limburg. 
Uiterste datum: 5 april.
Meebrengen: vergeet zeker niet toiletgerei, handdoek én je jakobsschelp.
Kom je met de wagen? Parkeer in de buurt van de Maastrichtersteenweg 
en de Blaarstraat (achter het station) of op de parking aan de Velinx, Dijk-
straat.  Wil je dit programma slechts gedeeltelijk volgen, neem dan via 
mail contact op met Jean Nelissen, plaatselijke tochtverantwoordelijke. 
We bekijken wat mogelijk is.
j.nelissen@telenet.be

Pelgrims op doortocht in het Tongerse begijnhof.
Ri
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Rutten, 22 april tot 2 mei
Rutten
Tentoonstelling in de kerk over pelgrimeren naar Compostela, in het 
kader van de 1050-jarige viering. Foto’s van Camino-pelgrims gecom-
bineerd met foto’s van Evermaruspelglrims op een reis naar Compos-
tela, 30 jaar geleden.
Dagelijks geopend van 14 tot 18 uur, soms langer. 
Gratis toegang.
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 Een stukje van de tentoonstelling, twee jaar geleden in  Tongeren.

AFdelinG MeChelen
Mechelen, vrijdag 27 april
de Via lemovicensis, van Vézelay naar limoges
Verleden jaar bracht Gunnar Walgraeve een film over de Via Campa-
niensis in Mechelen. Het was een mix van beelden, interviews en ge-
paste muziek. Een jaar later wandelde hij met zijn vertrouwde camera 
en microfoon een groot deel van de Voie de Vézelay tussen Vézelay en 
Limoges. De eerste vier dagen in het gezelschap van een paar collega’s. 
Alles werd weer gefilmd en thuis gemonteerd. Van de twee uur durende 
reportage zie je op deze avond de hoogtepunten.
Afspraak om 20 uur in zaal De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 
Mechelen.
Onthaal vanaf 19.30 uur.
Geen voorafgaande inschrijving. 
Deelname: € 5, drankje tijdens de pauze inbegrepen.
www.vrijeradio.be/voorstelling 



15

93
April 2018¡HOLA!

AFdelinG zenne-dendeR
Roosdaal, vrijdag 25 mei
lezing: de lange tocht naar Compostela in de strijd tegen kanker
Johan Swinnen is ondervoorzitter van het Leuvens Kankerinstituut 
en een wereldautoriteit in de oncologie.
Toen zijn zoon getroffen werd door kanker beloofde hij ‘iets zots’ te 
doen als zijn zoon zou genezen. Die belofte heeft hij verleden jaar 
waargemaakt. Hij liep van Leuven naar Compostela, pakweg twee 
marathons per dag. Op die lange tocht nam hij talloze brieven mee 
van mensen die door kanker getroffen werden: Post voor Compostela.
Hij brengt het verhaal van deze lange tocht, maar vooral heeft hij een 
hoopvolle boodschap voor al wie met kanker geconfronteerd wordt.

Aanvang om 20 uur in het Gemeenschapscentrum Het Koetshuis aan 
de Kristus Koninglaan. 
Inkom: € 10 per persoon.
Tickets kan je aanvragen door een mailtje te sturen naar: 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Tegelijk stort je het juiste bedrag op BE16 0017 0228 9574 van het 
Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Zenne-Dender, met de 
vermelding ‘Swinnen’ en het aantal personen.
De tickets kan je de avond zelf vanaf 19.30 uur afhalen aan de balie van 
het Koetshuis. 
De opbrengst gaat naar het Leuvens Kankerinstituut.
Ook niet-leden zijn welkom.

Vader en zoon Swinnen bij de start van de lánge ‘marathon’ naar 
Compostela.
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Het Muziekbos, parel van de Vlaamse Ardennen.

AFdelinG zuidWeST
oudenaarde en Ronse, zondag 6 mei
Wandelen van Jakobus naar hermes
Met afdeling Zuidwest kan je langs de GR 129 van Oudenaarde naar 
Ronse.  De tocht begint aan de St.-Walburgakerk in Oudenaarde. Daar 
staat een mooi St.-Jakobsaltaar, maar ... dat krijg je helaas niet te zien 
omdat er dan een misviering is. Van de St.-Walburga gaat het naar de 
voormalige abdij Maagdendale aan de Schelde en via Pamele en het 
natuurgebied ‘t Spei naar Etikhove. Daar picknik je en kun je ook soep 
krijgen.  In de namiddag wandel je via Louise Marie en het Muziekbos 
naar Ronse. Je bezoekt er de unieke romaans-gotische crypte onder de 
St.-Hermeskerk.Hier werden ooit geesteszieke bedevaarders gewassen 
met helend, ijskoud  water terwijl de priester de mis opdroeg. De water-
put is er nog altijd, ook de pelgrimsweegschaal en het ‘zotttenboek’. Om 
kippenvel van te krijgen. 
Afstand ca. 20 km.
Afspraak om 10.15 uur aan de St.-Walburgakerk.
Picknick meebrengen. 
Na de wandeling kan je meteen met de trein naar Oudenaarde (€ 2,90), 
maar je kan ook eerst mee spagetti gaan eten.

Deelname: € 5 voor de wandeling, € 5 voor het geleid bezoek aan de 
crypte en € 15  voor de spaghetti.  Een inschrijvingsformulier kan je hier 
aanklikken. Of op de website, onder ‘activiteitenkalender’.
afdelingzuidwest @compostelagenootschap.be, 055 31 72 96.

Het eerste, pas onlangs bij opgra-
vingen gevonden pelgrimsinsigne 
met St.-Hermes erop. Op de andere 
zijde staat St.-Cornelius. Van beide heiligen had 
en heeft de St.-Hermeskerk relieken.
Het insigne werd gevonden tussen een laat-middel-
eeuws ijzerzandstenen wegdek, nabij de kerk. 
Verloren door een pelgrim ...

Ch
ris

VL

http://www.compostelagenootschap.be/Article.aspx?id=2395
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AndeRe oRGAniSAToRen
Beringen, zaterdag 26 mei
Pelgrimswandeling
De Limburgse diocesane werkgroep pelgrimspastoraal koos voor haar 
volgende wandeling de vallei van de Zwarte Beek. Sterke vrouwen 
vormen deze keer het thema. 
Afstanden: 5 of 9 km.
Vertrek respectievelijk om 13.30 en 14.30 uur aan Koersel Kapelleke 
in de Fonteintjesstraat 18.
Deelname gratis, inschrijven niet noodzakelijk, picknick en drank 
meebrengen. 
www.pelgrimswandelingen.be 

Koersels kapelleke is in Limburg bekend als een groot recreatiegebied, 
maar het kapelleke waar het allemaal om begon staat er ook nog. Het 
gaat terug tot 1826, toen een man in grote nood verkeerde, geen water 
vond op de hei, Maria aanriep en ja, geholpen werd. Uit dankbaar-
heid plaatste hij een Mariabeeld op een staak. Later werd een kapel 
gebouwd voor Onze-Lieve-Vrouwe aan de Staak.

nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij Conrad Stein – vermoedelijk de grootste uitgever van pelgrimsgid-

sen - verscheen een tweede editie van Via Francigena von Lausanne nach 
Rom. Elfhonderd kilometer pelgrimsweg naar het graf van Petrus. Uit-
stekende gids, ca. € 17. 

* Nog bij Stein verscheen de 21ste editie van de gids van Raimund Joos 
voor de Camino Francés: Spanien: Jakobsweg Camino Francés.  Ca. € 15.

* Ook van Joos is bij Stein Verlag de gids voor de Caminho Português aan 
de elfde uitgave toe. Prijs: ca. € 17.

 www.conrad-stein-verlag.de www.rother.de, 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lAnGS de PelGRiMSWeGen
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* Bij de vrijwel even goede Duitse uitgever Rother Bergverlag pakt Cor-
dula Rabe deze maand uit met de uitgave van een gids voor Jakobsweg 
Camino Primitivo.  Prijs: ca. € 15.

* Bij het Franse Compostelagenootschap RP 51 verscheen de 2018-uit-
gave van de Nederlandse gids voor de Via Campaniensis (Rocroi-Reims-
Vézelay). Prijs: ca. € 15. Verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel, via de 
website of in het zaterdagse infopunt.

 http://randonneurs-pelerins.com
* Van de tweeledige gids Jacobswegen in Nederland. Deel 1 en Deel 2, ver-

scheen een tweede editie. Prijs voor de twee delen: € 35. De eerste edi-
tie kan je voor € 27,50 krijgen bij het Vlaams Genootschap.

 www.santiago.nl,
* Bij Rando Éditions verscheen Compostelle à vélo. Le Camino Francés. 
 Prijs: ca. € 18. 
 http://randoeditions.glenatlivres.com

Camino Braga. nooit van gehoord?
Je kan een  lange discussie opzetten over het groeiend aantal camino’s. Of het wel om historische we-
gen gaat? Of we ons niet moeten beperken tot de grote, eeuwenoude wegen? Hoe kan je anders pel-
grims begeleiden? Etcetera. Vast staat dat de drukke, brede pelgrimswegen, overvloedig voorzien van 
wegwijzers en albergues, bij sommigen minder in de smaak vallen. Voor hen mag het wat avontuurlij-
ker. En deze publicatie is wellicht een uitgave die hier op inspeelt. De route loopt van Braga (Portugal) 
naar Santiago, door een dun bevolkte streek, je moet wél lopen op gps. De route staat op Wikiloc. Je 
kan alleen overnachten in goedkope hostals en hotels. Of wildkamperen. 
Negen etappes, 240 km. Brochure in het Spaans en het Portugees. Een Franse en Engelse vertaling zou 
volgen. Ca. € 15.

http://debragaasantiago.com / https://www.amazon.es/dp/1976892120/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_dhcGAb33B9BVZ



19

93
April 2018¡HOLA!



Je
f V

an
 L

in
t

de huiskamer der lage landen zoekt vrijwilligers!
De Huiskamer van de Lage Landen in Compostela 
gaat dit jaar zijn zesde seizoen in. Zes jaar geleden 
begon het Nederlands Genootschap als pionier met 
dit initiatief. Ondertussen kreeg het navolging.
Ook dit jaar is er weer een enthousiaste groep vrij-
willigers, maar de werkgroep Huiskamer van het 
Genootschap is altijd op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers.

Wil je ookvrijwilliger worden?
Het werk als vrijwilliger is niet gemakkelijk! Het 
vergt van de vrijwilliger een grote inzet gedurende 
twee weken Het is zeker geen vakantie, maar het is 
interessant en dankbaar werk.
Om als vrijwilliger in de Huiskamer te kunnen wer-
ken, zijn er criteria vastgesteld. Die kun je nalezen 

op https://www.santiago.nl/huiskamer-van-de-lage-landen.
In de eerste helft van maart organiseert de werkgroep een verplichte 
introductiedag in Utrecht. De vrijwilliger krijgt er alle informatie 
over de de werkzaamheden in de Huiskamer en het verblijf in Santi-
ago de Compostela. 
De gastheer en gastvrouw ontvangen twee weken lang de Nederland-
se en Vlaamse pelgrims en bieden ze een luisterend oor. Uiteraard is 
elke pelgrim, van welke nationaliteit ook, welkom in de Huiskamer. 
De mensen in de Huiskamer staan, waar nodig, de pelgrim bij. Pel-
grims arriveren er in een mooi rustpunt waar ze op verhaal kunnen 
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komen. Zo krijgt de aankomst in Santiago een eigen plek in de bele-
ving van pelgrimeren.

De Huiskamer is ondergebracht in een comfortabele ruimte op de 
eerste verdieping in het Pelgrimsbureau. Info over het pelgrimsbu-
reau vind je op  https://oficinadelperegrino.com/en/ 
Het Genootschap heeft in Santiago de beschikking over een apparte-
ment, waar de vrijwilligers overnachten.

Voel je je aangesproken om volgend jaar in de periode van april tot 
eind oktober gastheer of gastvrouw in de Huiskamer te zijn? Meld je 
dan via https://www.santiago.nl/werkgroep-huiskamer-contact

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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los Arcos: albergue isaac Santiago weer open
Half maart arriveerden in Los Arcos de eerste twee Vlaamse hospitale-
ros om er de gemeentelijke herberg te bemannen. Een week later was 
er al een groep van dertig Zuid-Koreanen  ...
Aan de poort is een elektrisch slot geplaatst, met afstandsbediening. 
De bedoeling is dat de deur ‘s nachts altijd op slot is, binnensluipen 
wordt zo onmogelijk of toch erg moeilijk. 
De herberg blijft open tot en met oktober. Om de twee weken arrive-
ren twee nieuwe Vlaamse hospitaleros. 
De herberg telt ca. 70 pelgrims en er is ook plaats voor enkele tentjes. 
De eerste pelgrims arriveren al om 12 uur. 

 Twee weken de herberg openhouden, d.w.z. dat je in die tijd tot duizend gasten ontvangt. 
En dat is hard werken!
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Hospitaleros hebben sóms een beetje tijd om blaren te verzorgen. 
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Rutten,1 mei
immaterieel erfgoed: evermarus, vermoorde Compostelapelgrim 
Evermarus, een Fries edelman, zou rond 700 met zijn zeven gezellen op 
terugweg van Compostela in Rutten (Tongeren) vermoord zijn. Zijn li-
chaam werd pas rond 968 gevonden. Korte tijd erna volgde de heiligver-
klaring. Historisch klopt er een en ander niet, Evermarus bezocht al het 
graf van Jakobus voor het ontdekt werd. Maar, daar maakt niemand zich 
zorgen om, het is een mooie legende en een mooi feest.
Sinds de tiende eeuw wordt zijn dood op 1 mei herdacht met missen, no-
venen en lof, maar op 1 mei, al vele eeuwen, vooral ook met een processie 
om 10.30 uur en een martelarensspel om 14 uur. 
De processie bestaat uit de eigenlijke processie met het Heilig Sacrament, 
waarna het historische deel volgt met Evermarus en zijn gezellen, een paar 
wildemannen (ordehandhavers), de Haccouren (de rovers) en de engelbe-
waarders. Daarna volgen allerlei groepen, waaronder ook Compostelapel-
grims met rugzak en schelp. 
Wil je mee opstappen? Graag, maar met rugzak en schelp. 
In het martelarenspel wordt de overval op en de moord van Evermarus en 
zijn gezellen uitgebeeld. Daarna wordt een ‘ontsnapte pelgrim’ te paard 
achtervolgd en volgt een bitsig stokkengevecht  ...
Een rol spelen in het martelarenspel, dat kan alleen maar als je in Rutten 
woont.
www.evermarus.be
http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wat/212
https://www.youtube.com/channel/UC3QnWdZ8em6VFVXa3gDI_TQ

MediA, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

Wildemannen, Evermarus en zijn gezellen en de engelbewaarders.

Het is duidelijk, Evermarus en co brachten een bezoek aan het 
graf van Jakobus de Meerdere  ...
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utrecht, tot 3 juni
Magische miniaturen 
Nog twee maanden kan je in 
het Museum Catharijnecon-
vent rondwandelen in de won-
derlijke  wereld van minutieus 
geschilderde illustraties uit mid-
deleeuwse handschriften. Een 
magisch universum vol kleur, 
fantasiewezens, aapjes, vlinders, 
bloemen, ridders en jonkvrou-
wen. Bijbelse taferelen en scè-
nes uit het dagelijkse leven. 
Opvallend zijn de sprankelen-
de, stralende kleuren. Omdat de 
geschilderde illustraties zich in 
boeken bevinden, zijn ze weinig 
aan licht blootgesteld.

Trivulzio getijdenboek. Johannes op Patmos. 
Zuidelijke Nederlanden, ca. 1465. Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag.

Getijdenboek Brugge. Omgeving Simon Bening, ca. 1529. 
Brugge. Museum Catharijneconvent. 

Chronique dit Bauduin d’Avesnes. Ca. 1480. 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Getijdenboek van Charlotte van Bourbon-
Montpensier. Druk: Colard Mansion. 
Anwick Castle, Duke of Northumberland.
Brugge, Groeningemuseum, Haute Lecture 
by Colard Mansion.

Zelden zijn zoveel handschriften uit de Zuidelijke Nederlanden van deze 
kwaliteit bij elkaar getoond.  Tot 3 juni. Niet op maandag en op 27 april. 
www.catharijneconvent.nl 

Tentoonstellingen, kort
* Een beetje in dezelfde sfeer, kan je in het Brugse Groeningemuseum de 

tentoonstelling bezoeken Haute Lecture by Colard Mansion. Vernieuwing 
van tekst en beeld in middeleeuws Brugge. Geen handschriften hier, of toch 
bijna niet, maar de eerste, gedrukte luxueuze boeken, wiegedrukken in 
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een ongeziene typografie en heel bijzonder geïllustreerd. 
 Ook tot 3 juni en niet op maandag. 
 www.museabrugge.be 
* Na het Institut du Monde Arabe is de tentoonstelling Chrétiens 

d’Orient – 2000 ans d’Histoire, nu ook te zien in het MUba in Tour-
coing, net over de Franse grens. 

 Tot 11 juni, elke namiddag, behalve op dinsdagen en feestdagen.
 http://www.muba-tourcoing.fr

Pelgrim zonder God, nieuwe editie
In 1989 legde socioloog en journalist Herman Vuijsje te voet de Com-
postelaroute af. Als atheïst en individualist verkoos hij de tocht in 
omgekeerde richting te maken: van Santiago de Compostela terug 
naar Amsterdam. Het boek dat hij over die voettocht schreef is meer 
dan een reisverslag. De vier maanden durende wandeling werd ook 
een reis door de Europese ideeëngeschiedenis, en een speurtocht naar 
de ankers voor moraal en spiritualiteit in een wereld waarin kerk en 
traditie nog maar een beperkte rol spelen. Sinds 1989 is onze samen-
leving sterk veranderd. Over deze veranderingen en in hoeverre die 
betrekking hebben op de thema's in dit boek, schreef Herman Vuijsje 
voor de nieuwe editie een nieuwe inleiding. En ook in De Groene 
Amsterdammer schreef hij daarover een uitgebreid verhaal. Net zo-
als zijn boek de moeite om te lezen, zeker niet strijdbaar antireligieus, 
observerend, analyserend. Niet iedereen zal het altijd met Vuysje eens 
zijn, maar hij levert wel goede literatuur en interessante discussiestof. 
Waar ligt de grens tussen spititueel en religieus gemotiveerden? Hoe 
belangrijk is de groei van het sportieve element? Is dat bij velen do-
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minerend of juist ondergeschikt aan het religieuze/spirituele?  Lopen 
pelgrims vandaag wel veel meer alleen, zoals Vuysje schrijft, dan in 
1989? Zoeken de alleenlopers niet voortdurend tijdelijke contacten 
om te praten over van alles en nog wat, dikwijls onderwerpen die van 
ver of nabij toch met zingeving te maken hebben? Willen ze juist van 
anderen  niet weten hoe ze omgaan met alle dagdagelijkse beslomme-
ringen?
En is de zonsondergang in Fisterra wel de grote concurrent voor de 
hoogmis in de kathedraal? Of een tweede, unieke gebeurtenis?
Interessant is de bedenking van Vuysje waarbij hij zegt niet te weten 
of zijn boek nog wel Pelgrim zonder God moet heten, want ‘ waar ligt 
de grens tussen kerk en niet-kerk, tussen geloof en niet-geloof, tussen 
God en niet-God?' En hij verwijst daarbij ook naar paus Benedictus 
die het had over de camino die ook niet-gelovigen de kans biedt over 
de zin van het leven na te denken en naar de preek in de kathedraal 
te luisteren waarin het vooral ging over compassie, zorg voor elkaar 
en solidariteit. Dat laatste woord heeft hij al lang niet meer gehoord, 
‘zeker niet uit de mond van een katholieke priester’. Nou, ik en ande-
ren, hebben dat net al heel veel in katholieke ruimtes en publicaties 
gehoord en gelezen  ...
Pelgrim zonder God, Herman Vuysje, uitgeverij Elmar.

Lees in dat verband ook op de website van het Utrechtse Museum Catha-
rijneconvent het verhaal van Leo Jacobs: Pelgrim met en zonder God. Over 
het wezen van de camino: 

https://www.catharijneverhalen.nl/page/590/pelgrim-met-en-zonder-god
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lezeRSBRieVen, BloGS  en zoeKeRTJeS

zegen: indrukwekkend!
Op 24 februari was ik aanwezig bij de pelgrimszegen. Het was de eerste keer 
dat ik dit meemaakte. Het heeft veel indruk op mij gemaakt. Het geeft mij 
een gevoel van bij de ontelbare pelgrims te horen.   
De zegen die over mij werd uitgesproken, met handoplegging, vond ik heel 
mooi.  
Is het mogelijk mij de tekst te bezorgen? Ik wil hem in mijn stempelboekje 
plakken.
Chris Van Laer

N.v.d.r. Het antwoord vroegen we aan de verantwoordelijke van de werkgroep spiri-
tualiteit, Jeanine Van Dijck.Ga dan nu in verwondering. En vertrouw  er nu maar op: 

alles komt goed.
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de Pelgrim zoekt lekkers uit Spanje!!
Een tijdschrift heeft af en toe nood aan nieuwe rubrieken. Zo start De Pelgrim binnenkort met 
een culinaire rubriek waarin gerechten aan bod komen uit het noorden van Spanje, uit Galicië, 
Asturië, Cantabrië, Baskenland …
Suggesties en recepten zijn welkom! Liefst gerechten die je ter plekke hebt leren kennen en, als 
het kan, ook gerechten waar een mooi verhaaltje aan verbonden is. Bv. de mooiste avond van 
de camino waar je zo’n deugddoende gesprekken had, een gerecht dat je spontaan door locals 
werd aangeboden, een gerecht dat je nooit zou besteld hebben maar er was niks anders, en het 
bleek uiteindelijk super … Een gerecht dat je leerde kennen op een lokaal feest, noem maar op. 
En ja, we weten het, een pelgrim houdt het meestal sober. Dat hoort zo, maar er zijn altijd onver-
wacht mooie momenten en er is ook een mooie maaltijd om de pelgrimstocht af te sluiten. We 
hopen dat je de hoofredacteur veel werk geeft: depelgrim.redactie@compostelagenootschap.be. 

Heerlijk toch om dat zelf te kunnen maken!
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‘Het is fijn om horen dat de pelgrimszegen jou geraakt heeft en dat je je 
verbonden voelt met alle andere pelgrims. Als je hart de juiste richting 
uitgaat, volgen je voeten vanzelf. Beste Chris, ik wens jou van harte  een 
prachtige camino toe! Ik draag jou, en alle pelgrims die we in kathedraal 
mochten zegenen, in mijn hart. 
Wat de eigenlijke zegen en handoplegging betreft is de basisgedachte 
bij iedereen die zegende dezelfde geweest, maar een beetje persoonlijk 
verwoord, komende vanuit het hart, rekening houdend met de pelgrim 
die voor ons stond. De woorden die ik bij  iedereen uitsprak waren de 
volgende:
“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.”

Bij koppels, ouders die met hun kinderen pelgrimeren, of twee of meer 
vrienden die samen op tocht gaan, voegde ik het volgende er nog bij: 
“Moge jullie liefde, vriendschap voor elkaar nog sterker worden.”
Als mensen mij iets van hun verhaal vertelden, betrok ik dat ook in mijn 
zegen en handoplegging. Een voorbeeldje:
Iemand verloor haar moeder en ging nu op pelgrimstocht om haar te 
gedenken. Ze was heel geëmotioneerd. Ik heb haar mama in die zegen 
betrokken en het volgende nog toegevoegd: “Geloof nu maar, beste…., 
je gaat niet alleen op stap. Jouw mama stapt met je mee. Zeker weten! “ 
Jeannine Van Dijck
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Blaren, aflevering 3
Ook ik wil reageren op de vraag van Ingrid Simons uit Lommel.
Ik had vroeger enorm last van blaren, ondertussen heb ik er absoluut 

geen last meer van; ik heb de camino in Spanje gestapt met één 
blaar en verder in Frankrijk zonder. Mijn info:
*  Schoenen: mijn normale schoenmaat is 37/37,5; zeker 
 1 vinger achter de hiel; mijn stapschoenen hebben maat
 39,5! Schoenen 's nachts goed verluchten/drogen op hun   
 kant; zolen uithalen.
*  Kousen: ik heb ook geïnvesteerd in goede kousen (Falke). 
 Ik draag ze omgedraaid (naad naar buiten) en de linkerkous   
 aan de rechtervoet enz.; ik heb ook een tijdje lining/onder-
 kousen gedragen; 's middags droge kousen wisselen kan ook  
 helpen.
*  Balsems/crème: ik gebruik geen zalf en dergelijke omdat
  mijn voeten niet te zacht/week mogen worden; daarom 
 alleen 's avonds douchen; een beetje eelt mag best.
*  Ik gebruik wél Compeed wanneer er een blaar is!
*  Veel drinken geldt niet alleen voor ontstekingen; 1,5 l per dag  
 minimum en drinken vóór je dorst krijgt. 
*  Voor ik aan de camino begin, laat ik mijn voeten verzorgen   
 door een pedicure.

   * Ontspannen stappen!!!! Dat heeft echt geholpen!

Bedankt voor de ¡Hola! En de pelgrimszegen was weer een bijzondere 
ervaring!
Olivia Housaer, Oostende
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Films over mijn drie laatste camino’s 
Graag deel ik mijn caminofilms met de lezers van ¡Hola!
De Camino Francès 2015 met mountainbike:
https://www.youtube.com/watch?v=agJhcsbZhqg&index=8&list=UUnPBIVE6pZr5vXq5tOYdAOQ&t=0s

De Camino Portugués 2016 te voet:
https://www.youtube.com/watch?v=6aHHCh0hr_Y&index=4&list=UUnPBIVE6pZr5vXq5tOYdAOQ&t=0s 
De Camino Primitivo 2017 te voet:
https://www.youtube.com/watch?v=e_jzpvnLWiw&index=3&list=UUnPBIVE6pZr5vXq5tOYdAOQ&t=0s

Met Gods zegen stappen Robert en Hubert dit jaar hun tiende camino.
Hubert Pouillie 
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ik zoek een stapmaatje
Op zoek naar stapmaatje of –team om in gezamenlijk tempo een stukje 
Compostela-route voor te bereiden en te verkennen. Vertrek gepland 
begin augustus, van St.-Jean-Pied-de-Port  via de Camino Francés tot 
waar onze spirituele tocht ons gedurende twee weken leidt. Graag lees 
ik jullie voorstellen!
marie-claire.van.brandt@telenet.be    0474 45 40 52
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ToeMAATJe
Kathedraaltekeningen van eugeen Bouwen

Verleden jaar beëindigde Eugeen de opleiding Tekenkunst aan de Ste-
delijke Academie in Lier. Als herinnering aan zijn pelgrimstocht van 
Porto naar Compostela maakte hij, als een deel van zijn eindwerk, 
met aquarel en potlood, twee geveltekeningen van de kathedraal van 
Compostela. 

Als toelichting bij zijn eindwerk schreef Eugeen:
Tekenen is voor mij reizen in de fascinerende wereld van lijnen, vormen, licht 
en schaduw. Snelle schetsen en uitgewerkte tekeningen bundelen eigen ervarin-
gen tot een reisverhaal… Ik ben niet alleen geboeid door het technische  aspect 
van het tekenen, maar nog meer door het scheppende, rustgevende en medita-
tieve karakter ervan. Inspiratie voor mijn werken haal ik uit schetsen ‘en plein 
air’ en uit eigen foto’s. Zo worden mijn tekeningen ‘Plaatsen van herinnering’, 
enerzijds als geografisch geheugensteuntje, anderzijds als een herbeleven van 
het moment wanneer ik ter plaatse was.

Elke geveltekening is samengesteld uit acht A3-bladen en heeft in het 
totaal een formaat van 119 x 84 cm. Het samenvoegen van de acht A3-
bladen tot één tekening construeert op die wijze een raam, bestaande 
uit acht gelijke vakken.

Eén geveltekening toont de gevel aan de oostzijde met de Puerta Santa, 
de andere toont de Azabacheriazijde van de kathedraal. 
Sedertdien heeft Eugeen ook de Obradoriogevel getekend op negen 
bladen. Samen vormen de drie tekeningen nu een triptiek van de 
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voornaamste kathedraalgevels. In werkelijkheid zijn de drie gevels 
niet samen in één beeld te vatten. De triptiek leidt als het ware de pel-
grim als toeschouwer rond de kathedraal.
Opdat meer mensen van zijn tekeningen zouden kunnen genieten, 
heeft Eugeen van elke geveltekening een canvas laten maken. Deze 
canvassen zijn gemakkelijker uitleenbaar. Mensen die interesse heb-
ben of eventueel één of meer canvassen willen kopen, kunnen een 
seintje geven aan bouweneugeen@gmail.com.


