
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Ruta del Norte, Guernica/Gernika. Picasso - of beter: naar Picasso (1937). Of je het nu wil of niet, weer een confrontatie met 
conflct, oorlog, burgeroorlog. Bombardementen op burgers. En bovendien een  burgeroorlog waarin een heilige man die al eeuwen 
geleden misbruikt werd als matamoros en mataindios bij sommigen ook nog matarepublicanos achter zijn naam kreeg ...
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Redactie: Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel, ludo.van.lint@telenet.be. 
Tekst: Ludo Van Lint, tenzij anders vermeld.
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Roland De Brabander, Johan De Ridder, Freddy Du Seuil, 
Christel Derycke, Luc Holsters, Frans Maertens, Herman Merckx, Jef Van Lint.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaivaartstraat 71, 1760 Roosdaal

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Zaterdag 30 april   Dendermonde. Doorleefdag 
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het Vlaams Compostelagenootschap zoekt voor de website een

verantwoordelijke inhoud 

In de nabije toekomst wordt de functie van webverantwoordelijke gesplitst in een inhoudelijke en een technische functie. 
De technische functie is al ingevuld. 
Belangrijk is uiteraard dat de inhoudelijk verantwoordelijke, zeg maar de hoofdredacteur, redactionele vaardigheden 
heeft.  Dat wil daarom niet zeggen dat hij een lang palmares als journalist moet kunnen voorleggen.
Dat houdt onder meer wel in dat
	 •	hij,	in	overleg,	de	juiste	doelstellingen	kan	formuleren	in	overeenstemming	met	de	statuten	van	het	Genootschap		

 en de – evoluerende – vragen en interessesferen van de (potentiële)  pelgrims en al wie belangstelling heeft voor het  
 pelgrimsgebeuren.

	 •	hij	oog	heeft	voor	het	permanent	actualiseren,	verfijnen	en	corrigeren	van	de	informatie	(tekst,	fotografie,	cartografie	...).
	 •	hij	zich	omringt	met	medewerkers
	 •	hij	goed	kan	samenwerken	met	de	vele	vrijwilligers	van	het	genootschap.

Mail naar luc.de.bolle1@telenet.be. 
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nAtionAAl - ACtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs

nieuwe voorzitter, nieuw bestuur
Na de algemene vergadering van 19 maart en de raad van bestuur van 
23 maart kreeg het Vlaams Compostelagenootschap een nieuw bestuur. 
Voorzitter: Luc De Bolle
Ondervoorzitter: Ria Bruggen
Penningmeester: Bart De Groeve
Leden: Paul De Vlam, Jan Hendrickx, Luc Holsters, Yvonne Roelof en 
Ludo Van Lint. 
Het werk van de secretaris is voorlopig verdeeld onder de bestuursleden.

Luc De Bolle, onze nieuwe voorzitter.

infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het secretariaat van het Genootschap, Varkensstraat 6 in Mechelen, 
is ‘s zaterdags open als infopunt. Vier, vijf informanten staan er ter 
beschikking van (kandidaat-) pelgrims. In het totaal zijn er nu 27 vrij-
willigers actief in het infopunt.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pel-
grimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial en stem-
pelboekje aanvragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.
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Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters 
in Mechelen ter beschikking van onze leden!

Open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, 
de paasvakantie, op feestdagen en van 15 juli tot 15 augustus.

Zaterdag 2 april  Rene Henquet, Luc Holsters, Jean Smeets, 
       Paul De Vlam
Zaterdag 9 april José Maes, Daniël Dierickx, Richard Antone,
       Yvonne Roelof
Zaterdag 16 april Magda Cumps, Emiel De Smedt, 
       Dees Van Caeyzeele, Clark Trappeniers
Zaterdag 23 april Jos Belmans, Thomas Eerdekens, May Van Miert,
       Robert Truyen
Zaterdag 30  april Magda Cumps, Dees Van Caeyzeele, Paul Linders,
       Dirk De Smedt
Zaterdag 7 mei René Henquet, Thomas Van Dormael, José Maes,
       Paul De Vlam
Zaterdag 14 mei Willy Beyers, Luc Holsters, Paul Linders, 
       Dirk De Smedt
Zaterdag 21 mei Jan De Proft, Hanny Pouderoyen, José Maes, 
       Annemie Vanderschoot
Zaterdag 28 mei Jan De Proft, Robert Truyen, Jean Smeets, 
       Yvonne Roelof

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 
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Infopunt zoekt nieuwe medewerkers
Van kandidaat-medewerkers verwachten dat ze een 
minimum aan ervaring hebben met de tocht naar 
Compostela. Dat mag stap- of fietservaring zijn.
Kandidaten kunnen zich opgeven bij Jos Belmans, 
infopunt@compostelagenootschap.be, 
jozefbelmans@hotmail.com,
 016 76 56 64  of  0476 50 55 13.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2013.2.16.docx
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Pelgrimswinkel
* Naar Compostela van uit de Lage Landen bij de Zee, een dit jaar postuum 

uitgegeven werk van heemkundige Frans Bresseleers, is nu ook ver-
krijgbaar in onze pelgrimswinkel. 

 Meer dan tweehonderd plaatsen in de Lage Landen die op een of 
andere wijze een Sint-Jakobsverering laten doorschemeren, komen 
daarin aan bod. 

 Het boek is gebaseerd op zeven archiefdozen van Frans Bresseleers, 
bewaard in het archief van het Compostelagenootschap. 

 Kleindochter en harpiste Katleen De Vylder verwerkte ze tot een 
rijk geïllustreerde uitgave. 

 Prijs: € 20.
 www.katleendevylder.be
* Recent verschenen en nog altijd je aandacht  meer dan waard: onze 

nieuwe Via Scaldea-gids!
 Prijs: € 15.
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Herman Merckx en Mia Buelens aan de slag in ‘hun’ pelgrimswinkel.

nieuw: Via scaldea, van Vlissingen tot reims!
In 2010 verscheen de gids voor de Via Brugensis en de Via Scaldea. 
Daarin vond je de beschrijving van de Compostelaroute van Sluis 
via Brugge, Roeselare, Menen en Doornik naar Sebourg in Noord-
Frankrijjk. Plus de route van Gent naar Doornik. 
Sindsdien evolueerden de meningen over die twee routes en besloten 
we twee aparte gidsen uit te geven.
De Via Scaldea-gids is onlangs eindelijk verschenen. De gids beschrijft 
de route van Vlissingen via Breskens, Gent, Doornik, Sebourg, Ma-
roilles en Château-Porcien tot in Reims! Een afstand van 375 km!
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In alle Via-gidsen vind je een uitgebreide routebeschrijving, met ach-
tergrondinformatie,	topografische	kaarten	op	1:	50	000	en	praktische	
informatie (vooral info-adressen en logiesinformatie). 
De Via Scaldea-gids bestaat uit twee delen: routebeschrijving en prak-
tische	informatie	in	deel	1,	cartografie	in	deel	2.
Prijs: € 15.

hoe zit dat nu met dat stempelboekje?
Het kathedraalbestuur in Compostela besliste eind vorig jaar dat alleen 
het door hen uitgegeven stempelboekje nog geldig is om een compos-
tela te verkrijgen. Met de Compostelagenootschappen in Spanje en Eu-
ropa kunnen aparte afspraken gemaakt worden. 
Pas begin maart kregen we een rondschrijven met de vermelding van 
enkele zinnen en logo’s die daarin niet mochten ontbreken. 

Een zelfklever met die 
informatie is in druk en 
wordt voortaan meege-
stuurd met elk stempel-
boekje. Je kan die op pa-
gina twee van het boekje 
kleven. 
Al wie al een stempel-
boekje kreeg kan die zelf-
klever desgewenst nog 
toegestuurd krijgen. 
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AFdelinG BruGGe
Blankenberge, zaterdag 16 april
Wandelen of fietsen
Voor het eerst organiseert afdeling Brugge een activiteit waarbij je kan 
kiezen	tussen	wandelen	of	fietsen.
De stappers wandelen langs duin en strand richting Wenduine. Half-
weg trek je naar de polders en na de middag via de duinbosjes verder 
naar Wenduine. Daar is er nog een kleine pauze om de dorstigen te la-
ven. Via strand en duin kom je weer in Blankenberge. Eventueel kun je 
in Wenduine al met de tram terug naar Blankenberge.
De	fietsers	verkennen	de	polders.	Na	de	midag	trek	je	via	Damme	(tus-
senstop) en Lissewege terug naar Blankenberge. Afstand: ca. 60 km. Bij 
minder goed weer, minder kilometers.
Wandelaars	en	fietsers	ontmoeten	elkaar	in	Nieuwmunster	om	er	het	
lunchpakket aan te spreken. 

Afspraak om 10 uur in zaal Forum, Kerkstraat 66, vijf minuten van 
het station.
Na	de	wandeling	of	de	fietstocht	kun	je	in	Forum	blijven	eten.	Je	moet	
wel vooraf inschrijven. 
Deelname: € 3.

 Afdelingsnieuws

Per fiets trek je onder meer door de polders naar Lissewege en Damme. 
Te voet kom je ook wel in de polder, maar meer aandacht gaat naar 
strand, duinen en bossen. 
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Avondmaal: € 15 voor warme beenhesp, warme groenten en gegrati-
neerde aardappelen. 
Dranken aan democratische prijzen.
Inschrijven vóór 12 april via: 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
Vermeld	naam,	lidnummer,	aantal	deelnemers,	wandelen	of	fietsen	
en je telefoonnummer. 
Stort tegelijk het juiste bedrag op rekening BE62 0017 0228 8261 van
afdeling Brugge-Kust. 
Info: Roland De Brabander, 0477 81 22 45 of 050 81 49 32.

Lissewege
zondag 5 mei, Bloedprocessie
Pelgrims stappen mee. Jij ook?
Al jaren stapt een groep pelgrims mee op in de Heilig Bloedprocessie. 
Voor de volgende editie zoekt afdeling Brugge nog kandidaten.
De pelgrims stappen mee in hun gewone pelgrimskledij. Dus: geen 
schminktoestanden.
Naast de ‘gewone pelgrims’ zoekt afdeling Brugge ook vier dragers om 
het Sint-Jakobsbeeld te dragen. Twee per twee moeten ze ongeveer 
even groot zijn. Als je kandidaat-drager bent moet je daarom ook je 
lichaamslengte doorgeven.
paul.de.vlam@pandora.be.
Alle praktische info krijg je later.

 Brugge was – en is – een belangrijke pelgrimsstad. Ja, er lopen al vele 
eeuwen Compostelapelgrims door Brugge, maar heel belangrijk was 
voor pelgrims ook de Heilig Bloedbasiliek en tal van relieken, onder 
meer die van Ursula, Cornelius en Ghislenus in het St.-Janshospitaal.
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AFdelinG Gent
dendermonde, zaterdag 30 april
doorleefdag
‘Pelgrimeren’ is het thema van de doorleefdag in de benedictijnerab-
dij van Dendermonde. Slechts dertig leden kunnen deelnemen. Vlug 
inschrijven is dus aangeraden!

Vanaf 10 uur  verwelkomen we je in de abdij. Ingang via de parking.
Daarna neemt Luc De Saeger de deelnemers mee op een boeiende 
tocht. Hij vertrekt vanuit een persoonlijke en ingrijpende camino-
ervaring en toetst die aan twee verzen uit de tweede brief van Paulus 
aan de Korintiërs. Woorden van de  verrezen Christus, wanneer de 
apostel hem smeekt zijn pijn weg te nemen:
Wij moesten leren op God alleen te vertrouwen (1:9) en 
Mijn genade is jou genoeg(12:9).
 
Na het middagmaal  - soep, hoofdgerecht, dessert – volgt om 13.30 uur 
een interactieve wandeling in drie groepen door de Dendermondse 
natuur. Onderweg krijg je pelgrimspoëzie te horen van o.a. Thomas 
Rubico en spirituele bedenkingen rond de levenshouding als pelgrim. 
Hiervoor kan afdeling Gent rekenen op de bijdragen van drie coa-
ches: Willy Genbrugge, Claudine Lybaert en Johan De Ridder.
Terug in de abdij rond 15.45 uur geniet je nog van rustgevende muziek 
in de abdijkerk. Om 16 uur volgt de slotbezinning. 
Ten slotte kan iedereen proeven van een Dendermondse Tripel.

Dendermonde, Petrus- en Paulusabdij. Anno 1837. Opgericht nadat 
de Fransen de abdij van Affligem hadden opgeheven. 
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Inschrijven
Liefst via e-mail. Je kan hier (of via de website) een inschrijvings-
formulier downloaden en dan doormailen naar 
afdelinggent@compostelagenootschap.be. 
Eventueel kan je het per post versturen naar Johan De Ridder, 
Woeringenstraat 71, 9000 Gent; 09 324 65 49.
Vóór 20 april stort je € 25 op rekening BE39 8904 3419 0219 van afde-
ling Gent. Vermeld ook je lidnummer.
www.abdijdendermonde.be
Op www.compostelagenootschap.be vind je onder Diensten>
Terugblik commentaar bij een gelijkaardige activiteit in 2012.

 Luc De Saeger, 63 jaar, is een geboren en getogen 
Dendermondenaar. Hij studeerde moderne geschie-
denis en godgeleerdheid  aan de KU Leuven en be-
haalde er in 2004 zijn doctoraat met een proefschrift 
over de brief van Paulus aan de Galaten.

Hij was achtereenvolgens leraar aan het Klein-Seminarie in Sint-Niklaas, leraar aan  
de Abdijschool in Dendermonde en studiebegeleider-ombudsman aan de Faculteit God-
geleerdheid van de KUL. Hij was ook een jaar gastdocent Bijbelse theologie in Utrecht, 
schreef een toneelstuk gebaseerd op het boek Job en organiseerde twee tentoonstellingen 
in de abdij van Dendermonde: Paulus (2008) en 175 jaar monniken in de stad (2012).
In 2010 trok hij langs de Camino Francés naar Compostela. In 2014 volgden de Camino 
del Norte en de Camino Primitivo.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1308/inschrijvingsformulier%20abdij%20dendermonde.doc
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AFdelinG KeMPen
Kapellen, dinsdag 12 april
een avond over de voorbereiding ...
René Henquet en Daniël Dierckx, twee ervaren pelgrims, praten over 
de voorbereiding, de bagage en de tocht naar Compostela. Te voet of 
per	fiets.
Ze brengen een diavoorstelling mee en een ingepakte rugzak.
Daarna kun je bij een glas napraten en ervaringen uitwisselen.
Afspraak om 20 uur in zaal De Kroon, op de tweede verdieping van 
het Oud-Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2.
Bijdrage: donativo.
Inschrijven voor 10 april via 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

W
im

 D
em

ey

Wat moet er in die fietstassen of de rugzak? Vraag liever: wat kan ik 
zeker thuis laten!

AFdelinG zuidWest
Kortrijk, zondag 5 juni
Per fiets op zoek naar Jakobus. of museum en wandeling.
Afdeling	Zuidwest	 	 laat	 je	kiezen	tussen	twee	activiteiten:	een	fiets-
tocht van ca. 30 km rond Kortrijk, op zoek naar Jakobus. Of een be-
zoek aan het Leie- en vlasmuseum Texture, gevolgd door een korte 
Leiewandeling.
Texture vertelt je alles over vlas en linnen, maar het is ook een schat-
kamer vol damast, kant en linnen handwerk en het kan ook uitpak-
ken met een paar leuke, artistieke creaties.
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Afspraak om 14 uur aan Texture, Noordstraat 28 in Kortrijk. 
Na	de	fietstocht	of	de	wandeling	kan	je	napraten	bij	een	spaghetti	of	
een lasagne in bistro Damast, naast het museum. 
Inschrijven vóór 27 mei bij de voorzitter, maertens.f@skynet.be. 
Vermeld	‘fiets’	of	‘museum’.	
Voor het etentje schrijf je, ook vóór 27 mei, € 15 over op rekening 
BE80 0017 0228 9877 van het Vlaams Compostelagenootschap, afde-
ling Zuidwest. 
Vermeld ‘spaghetti’ of ‘lasagne’

www.texturekortrijk.be

Texture: serieuze geschiedenis van 
de vlasteelt, maar ook een schat-
kamer en ruimte voor artistieke 
creaties. De twee duiven zijn twee 
van de tientallen duiven in het mu-
seum, elke duif gemaakt van ander 
linnen garen. Een installatie van 
Christine Meindertsma, geïnspi-
reerd op de WO1-functie van dit 
voormalig vlas-verzendhuis. Toen 
was het een groot duivenhok voor 
post- en spionnageduiven.
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Botafumeiro: elke vrijdag
Het legendarische wierookvat van de kathedraal in Santiago de Com-
postela zwaait verder door de kerkruimte op allerlei feestdagen en 
wanneer er door reisorganisatoren en anderen betaald wordt. 
In elk geval is dat opnieuw zo tot minstens einde juni tijdens de vrij-
dagse pelgrimsmis van 19.30 uur. De dienst voor toerisme, de horeca 
en de kamer van koophandel betaalden daarvoor elk opnieuw € 4000. 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lAnGs de PelGriMsWeGen

Het 53 kg zware wierookvat slingert na de communie door de kerk, tot 
20 m hoog. Een slingerboog is 65 m lang. 
Ooit hielp dat om de stank van de pelgrims wat in te dijken. Vandaag 
is het vooral een toeristische attractie met nauwelijks of niet een litur-
gische functie.

heilig Jaar op de Camino lebaniego
Heilige jaren zijn er niet alleen in Santiago de Compostela. Die zijn er 
ook in Liébana, al sinds 1512. Volgend jaar is er weer een Heilig Jaar, 
en dat heeft alles te maken met de befaamde Lignum Crucis, de groot-
ste kruisreliek, in het San Toribio-franciscanerklooster in Liébana.
In 2017 zijn er bijgevolg in Liébana, en Cantabrië, extra veel religi-
euze, culturele en commerciële evenementen. Het Heilig Jaar start op 
16 april met de opening van de Puerta del Perdón in het Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana.
Pelgrims trokken eeuwen geleden van klooster naar klooster, van re-
liek naar reliek. Liébana en bv. ook Oviedo – een beetje verder op de 
Camino de San Salvador -  waren daarom voor Compostelapelgrims 
belangrijke haltes.De Camino Lebaniego loopt door de Picos de Europa. Prachtige natuur 

én cultuur: de kluis van Quintanilla.
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Een tip voor volgend jaar, of nu: begin met een stuk van de Camino del 
Norte, tot San Vincente,  wandel verder over de Camino Lebaniego 
(72 km) en dan langs de Ruta Vadiniense naar de Camino Francés.
Een heel goede gids voor de Camino Lebaniego is uitgegeven door de 
Ediciones Desnivel: Desde Santander al monasterio de Santo Toribio en 4 
etapas. De Spaanstalige gids brengt je van Santander via San Vincente 
naar San Toribio. Prijs: ca. € 15.
De Ruta Vadiniense eindigt in Mansilla de las Mulas op de Camino 
Francés. In 2017 komt ook een nieuwe route klaar, van San Toribio 
naar Sahagún, ook op de Camino Francés. 
www.caminolebaniego.com, www.rutavadiniense.comDe befaamde kruisreliek 

in het Santo Toribio-franciscanenklooster.
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nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij Conrad Stein Verlag verschijnt deze maand de veertiende editie 

van Spanien Jakobsweg: Küstenweg  en de negentiende editie van Spa-
nien: Jakobsweg. Camino Francés. De handige, kleine Pilgerführer van 
de Duitse uitgeverij blijven het uitstekend doen. Ze zijn allebei ge-
schreven door caminoschrijver Raimund Joos.

 www.conrad-stein-verlag.de
* Editions Lepère heeft een nieuwe editie gemaakt van Le Voie des 

Piémonts, de weg die van Montpellier via Béziers, Carcassonne, Pa-
miers, Lourdes en Oloron naar St.-Jean-Pied-de-Port loopt. 

 Prijs: ca. € 20.
 www.chemin-compostelle.fr 
* Het Franse Institut Nationale de l’Information Géographique et 

Forestière (IGN) verkoopt je drie Compostelakaarten op schaal 
 1 : 100 000 voor € 26,71, verzending inbegrepen. Elke kaart af-

zonderlijk kost € 8,90.
 Het gaat om de kaarten
 89020 St.-Jacques de Compostelle: Le Puy à Moissac
 89021 St.-jacques de Compostelle: Moissac à Roncevaux
 89022: St.-Jacques de Compostelle: Roncevaux à Compostelle.

 Kaarten op 1: 100 000 zijn natuurlijk geen kaarten om zelf helemaal 
een eigen route langs kleine paadjes uit te stippelen. Maar dat neemt 
niet weg dat ze bij de voorbereiding of het latere verslag een mooie 
rol kunnen spelen. 

 Makkelijk te bestellen via www.ign.fr. En ook nog snel geleverd. 
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* Editions Lepère heeft een nieuwe editie gemaakt van Le Voie des 
Piémonts, de weg die van Montpellier via Béziers, Carcassonne, Pa-
miers, Lourdes en Oloron naar St.-Jean-Pied-de-Port loopt. 

 Prijs: ca. € 20.
 www.chemin-compostelle.fr 
* De Camino de Invierno is een mooi alternatief voor het ‘s zomers 

drukke laatste deel van de camino. Via de Camino de Invierno wan-
del je nog ca. 260 km naar Compostela, een paar dagen meer dan 
langs de Camino Francés.

 Bij het Nederlandse Genootschap heeft een werkgroep een gratis 
digitale gids samengesteld. Je kan die downloaden via 

 www.santiago.nl/nieuws/nederlandstalige-gids-camino-invierno. 
 Ook de Britse collega’s hebben zo’n gratis gids: 
 www.csj.org.uk/new-online-camino-de-invierno-guide-2016/ 
* Dat het Compostelagenootschap RP51 elk jaar een gids publiceert 

voor de Via Campaniensis, van Rocroi via Reims naar Vézelay, dat 
is bij heel veel pelgrims bekend. De route is veel korter dan de GR-
route.	Die	Nederlandstalige	gids,	met	topografische	kaarten	op	

 1 : 25 000 ( !), is te koop in onze pelgrimswinkel 
 (www.compostelagenootschap.be) en kost € 15.
 Nieuw is de gids De Reims à Paris, ook met kaarten op 1: 25 000. De 

route loopt via Épernay, Château-Thierry, La Ferté-sous-Jouarre en 
Meaux. Prijs: € 10. Bestellen via www.randonneurs-pelerins.com.
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Camino Francés voor mensen met een beperking
Informatie over de volledige Camino Francés, voor pelgrims met een beperking vind 
je op http://www.ibermutuamur.es/camino_santiago/accesible/inicio/inicial.htm. 
Het gaat wel om Spaanstalige informatie. 
Andere Spaanstalige websites geven gelijkaardige regionale informatie. Voor Galicië 
bv. kan je terecht op http://accesible.xacobeo.es.

Via Monastica en limburgica: logies omgeving eghezée!
Tussen Jodoigne en Namen is er maar een beperkt logiesaanbod. Dat 
vergt van pelgrims dikwijls extra kilometers of hopen op wat geluk. 
De mail die we onlangs van Emmanuel Wautier ontvingen stemt ons 
echter hoopvol. Geregeld ontmoetten ze Vlaamse en Nederlandse 
pelgrims. Vaak namen die de bus naar Namen om er te slapen in de 
jeugdherberg. De volgende dag keerden ze dan terug naar Eghezée.
De problemen lijken nu een beetje opgelost. Bij Emmanuel Wautier 
zijn de kinderen het huis uit en de familie besliste om voortaan accueil 
pèlerin à domicile aan te bieden. Er is een kamer met twee bedden en 
douchemogelijkheid. Je kan er ontbijten en ook een avondmaal is, na 
afspraak, eventueel mogelijk. 
Pelgrims moeten wel hun slaapzak meebrengen. 
Prijs: € 15 per persoon.
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Emmanuel en zijn vrouw werken nog, 24 uur vooraf reserveren is 
daarom absoluut noodzakelijk.
Je logeert er bij pelgrims. Emmanuel liep al de jakobsroute van Eghe-
zée tot Santander. In mei loopt hij tot Gijon.
Emmanuel Wautier, Rue du village 20, 5000 Noville-sur-Méhaigne; 
+32 494 93 47 00, emmanuel.wautier01@gmail.com.

Pelgrimsopvang, voor vertrek in zaventem
Je vertrekt per vliegtuig en je woont ver van Zaventem? 
De familie Crabbé-Leus biedt je logies aan voor je vertrek. 
Adres: Chrysantenlaan 11, 1930 Zaventem; 0478 70 10 95

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 

nieuwe website van de spaanse post
Op de nieuwe Spaans-Engelse site van Correos vind je vooral alle infor-
matie	over	het	bewaren	van	bagage	en	het	verzenden	van	bagage	en	fiet-
sen in Spanje en naar andere Europese landen. 
Correos geeft je ook een beetje informatie over negen camino's. Leuk 
maar erg beperkt al staat er ook info in die je niet overal vindt. Bv. hoe je 
met trein of bus naar het startpunt kan of waar je lockers vindt in San-
tiago. 
Ten slotte: een stempelboekje kan je ook in het postkantoor laten af-
stempelen!
www.elcaminoconcorreos.com/en/descarga-informacion.php 
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MediA, erFGoed, ConCerten

de weg naar binnen. dossier over pelgrimeren.
De Kovel is het Vlaams-Nederlandse tijdschrift van de ruime bene-
dictijnse familie (trappisten, benedictijnen ...). Een oerdegelijk blad 
met in elk nummer (vijf per jaar) een stevig dossier. In het jongste 
maartnummer is dat een dossier pelgrimage. Thomas Quartier heeft 
het over de spiritualiteit van de wederzijdse gastvrijiheid bij mon-
nik en pelgrim. De bij velen ondertussen bekende Jeruzalempelgrim 
Sebastien de Fooz brengt nog eens zijn notities van ‘een pelgrim op 
weg naar zichzelf’. Een Egmondse oblaat vertelt over haar Compos-
telatocht, er is ook nog een dagboek van een middelmatig sportieve 
Compostelafietser	en	je	leest	er	ook	het	verhaal	in	van	de	kleine	groep	
monniken van de Sionabdij in Diepenveen die zich kwetsbaar opstel-
len bij hun verhuis, hun pelgrimage naar een nieuw begin op het ei-
land van de schiere monniken. Hoofdredacteur Dirk Hanssens osb ana-
lyseert heel scherp Hier loopt het ik, een pelgrimslied van historicus en 
kerklieddichter Jan Willem Schulte Nordholt. En de ruime bijdrage 
over de eenzame wandelingen van Jean-Jacques Rousseau, die mag er 
ook best zijn. 
www.dekovel.org 
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tentoonstellingen met link naar pelgrimages
In het Utrechtse Catharijneconvent kan je tot 5 juni Franciscus leren 
kennen in een tentoonstelling met als gastconservator Henk van Os, 
kunsthistoricus en Franciscusexpert. Op maandag gesloten.
www.catharijneconvent.nl 
In Brugge kan je tot 26 juni nog naar Jakobus en de heksen van Bruegel in 
het Sint-Janshospîtaal. 
Het beeld van de heks zoals dat vandaag nog altijd bestaat, is vooral 
een creatie van Pieter Bruegel de Oude. In de twee belangrijkste pren-
ten waarin Bruegel de heks ten tonele voert, is ook Jakobus de Meer-
dere prominent aanwezig.
Wat Jakobus daarmee te maken heeft, dat vertelt Dirk Aerts in De Pel-
grim 123.  Op maandag gesloten.
https://bezoekers.brugge.be/heksenbruegel

zondag 24 april
erfgoeddag vol rituelen. ook pelgrimsrituelen. 
Het is weer erfgoeddag en dat wil zeggen dat je bij een lange reeks mu-
sea, heemkundige kringen, archieven etc. terecht kan om je onder te 
dompelen in rijke erfgoedverzamelingen. Thema dit jaar zijn de ritu-
elen. Rituelen in de sport, rituelen bij jeugdbewegingen, rituele voor-
werpen bij vondelingen, rituele dansen door en van vluchtelingen, 
rituelen rond dodenmaskers en veel meer. Ook pelgrimsrituelen. Bij 
het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in de Parkab-
dij in Heverlee kan je een minipelgrims-tocht maken waarbij je wat te 
weten komt over (onze) pelgrimsrituelen. Je kan er ook pelgrimslie-
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deren zingen in het Huis van de Polyfonie en aankloppen bij de hei-
lige Quirinus. Op je korte tocht kan je ook stempels verzamelen. Is je 
stempelkaart vol, dan krijg je een leuk souvenir.

Het idee van een pelgrimsroute vind je die dag ook terug bij de vzw 
Korei in Brussel. Daar kan je op zoek naar gastvrijheid, betekenis en 
verwondering. Met een brief krijg je toegang tot verrassende locaties 
en maak je kennis met tal van rituelen. 

Tenslotte loopt er van 24 april tot 11 juni een tentoonstelling over 
pelgrimsrituelen in de Gentse Sint-Jakobskerk. De tentoonstelling 
toont geloofsbrieven, stempels, munten en offergaven die in de kerk 
bewaard bleven.
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. 
Toegang: € 2. Op Erfgoeddag gratis

Meer info over alle activiteiten in heel Vlaanderen vind je op 
www.erfgoeddag.be. 

Het CRKC is het expertisecentrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
in Vlaanderen. Het zet zich in voor behoud, beheer en de valorisatie 
van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het Centrum is momenteel 
onder meer bezig met de inventarisatie van het patrimonium in de 
Gentse St.-Jakobskerk (en andere monumentale kerken in Gent) en 
het patrimonium van het voormalige Sint-Julianusgasthuis in Ant-
werpen - vandaag onder meer opnieuw een pelgrimsherberg. 
www.crkc.be 

Je
an

 S
ut

te
ls

De Parkabdij. Op erfgoeddag kan je er een mini-pelgrimstocht maken.

Een onderwijzende apostel Jakobus, onder aan de 
preekstoel van de Gentse Jakobskerk. Karel Van 
Poucke, 18de eeuw.
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El Ganso, Camino Francés.

lezersBrieVen
Ken jij ‘bijzondere’ albergues?
Sinds 2012 ben ik jaarlijks op tocht langs een van de caminoroutes. 
Het verblijf in de albergues is voor mij een van de bijzondere ervarin-
gen. Voor sommige albergues geldt dat in meerdere mate dan voor an-
dere, en enkele albergues rangschik ik in de categorie ‘uitzonderlijk’. 
Soms zat dat ‘bijzondere’ in het onthaal door de uitbater(s)/hospitale-
ros, al dan niet in combinatie met bijzondere ontmoetingen met me-
depelgrims. Andere keren was het de ligging en/of de inrichting en 
accomodatie. Heel soms, een combinatie van de hiervoor genoemde 
aspecten	óf	puur	de	subjectieve	vaststelling	dat	deze	specifieke	alber-
gue zich in positieve zin onderscheidde van vele andere.
In het komende jaar (of worden het er twee?) ben ik van plan een 
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Carrion de los Condes, Camino Francés
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Santa María in Fuenterroble de Salvatierra. Vía de la Plata
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Wij, drie broers en drie zussen, gaan naar Compostela!
Dit zijn de feiten: Angèle en Ferdinand hadden zes kinderen, drie jongens en drie 
meisjes. Ik ben de jongste van hen.  Dit jaar worden wij zes tussen 60 en 70 jaar. En 
nu gaan wij samen een wandeling maken. Naar Santiago de Compostela.  De jaren 
zijn gevlogen en ieder van ons ging zijn eigen weg. En we zijn elkaar al eens uit 
het oog verloren.  In november 2013 speelden een broer en schoonbroer met hun 
groepje ParazArt een toneelstuk. Kunst bracht ook ons zestal bij elkaar. Par hazard?
Een zus die "misschien, ooit eens, samen met mij de camino wou stappen” bracht 
het schitterende idee aan om een deel van die lange weg met ons zes af te stappen. 
Zonder partners. Zelf had ik al ervaring met twee camino´s, de jongste broer wou 
hem ooit helemaal stappen. Op de vraag van de zus werd begin 2014 zes keer po-
sitief gereageerd. De belangrijkste stap was gezet. Het plannen kon nu beginnen.

boek te maken waarin ik een aantal bijzondere albergues langs de ca-
mino voor het voetlicht wil brengen. Geen gids, maar een kijkboek 
met veel foto’s (ik ben hobbyfotograaf), vergezeld van een toelichting 
(wellicht in meerder talen) waarin ik het bijzondere van de albergue 
kort omschrijf.

Ben jij op je tocht ook in één of meerdere albergues terechtgekomen 
die volgens jou het ‘stempel’ bijzonder verdient/verdienen, wil je mij 
dat dan a.u.b. laten weten? Dat kun je doen door op onderstaande 
link te klikken en het formulier in te vullen. Na invulling volstaat het 
om op de knop ´submit´ te klikken om mij je antwoord toe te sturen.
Nico Bringmans

https://docs.google.com/forms/d/1o5NsmAmj0aWX9e6XxHHuL_LRRLkHWf2mDwPF4UuhMoI/viewform
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In november 2014 voor het eerst met zes aan tafel. Bij mij om de spits af 
te bijten. Vergaderen rond een thema: bagage, periode ... Plannen con-
creter maken, Camino Inglés: aantal stapdagen en etappes aangepast 
aan de beperking van de realiteit. Een map voor het project, een pin van 
het genootschap en zakjes om de rugzak te organiseren. Een gevulde ta-
fel met taart en brood en het beste bier. En een hartelijke dank achteraf. 
( ...)
Januari	2016.	Schoenen	en	rugzakken,	slaapzak,	outfit	aangekocht.	Al-
len lid geworden van het Genootschap. En een derde vergadering bij de 
derde zus. Veel geschenken voor elkaar: zoete naam op ons bord, mini-
lampje voor de rugzak, toiletspulletjes, CD caminomuziek, vertaalde 
gids … De vliegtickets zijn er intussen, twee nachten in de Parador ge-
boekt, en een bed in de startplaats Ferrol.
Een volgend agendapunt: de pelgrimszegen in februari met alle zes en 
enkele partners. De oudste broers organiseren in maart nog een wande-
ling in de Voerstreek, een test met de rugzak en elkaar. In april stappen 
de oudste en jongste zus de vier-abdijentocht met afdeling Leuven.
Het enthousiasme is verwarmend. We zijn al ver onderweg. Geen zor-
gen maken over de aankomst. De weg ernaartoe is het belangrijkste. Al-
les achter ons laten, alles loslaten. Dezelfde weg gaan, naar de essentie. 
Tijd delen met elkaar. De ballast in de rugzak zo licht mogelijk maken 
… 
En dan, bij wijze van ritueel, alle problemen aan een gezamenlijke steen 
toevertrouwen, en die, na een lange weg ergens achterlaten. Voorgoed 
achter ons laten. Twaalf benen met dezelfde genen. Wie houdt ons nu 
nog tegen?
Trees Geeraerts
René, Michel, Jeanine, Monique en Bernard

De drie zussen Geeraerts ... Buen Camino!
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Ga op weg! 
Je bent voor de weg geboren. 
Ga op weg! 
Je hebt zo dadelijk een afspraak. 
Waar? Met wie? 
Misschien wel met jezelf.
Ga op weg! 
Je stappen zullen je woorden zijn -
De weg je lied, 
De vermoeidheid je gebeden. 
En aan het eind 
Zal de stilte tot je spreken.
Ga op weg! 
Alleen of met anderen – 
Maar treed buiten jezelf! 
Je hebt rivalen gecreëerd – 
Je zult metgezellen vinden. 
Je zag vijanden voor je – 

Je zult broeders en zusters vinden.
Ga op weg! 
Je hoofd weet niet 
Waar je voeten je hart brengen.
Ga op weg! 
Je bent voor de weg geboren – 
De weg van de Pelgrim. 
Iemand komt je tegemoet – 
Is naar jou op zoek 
In de schrijn aan het eind van de weg – 
In het schrijn op de bodem van je hart.
Hij is je vrede. 
Hij is je vreugde!
Ga! 
God gaat allang met je mee!   

(anoniem)

ontmoeting, tekst, raak!
Gisteren stapte ik van Scherpenheuvel naar Drieslinter, 27 mooie kilome-
ters. Onderweg heb ik een pelgrim ontmoet die vanuit Nijmegen op weg 
is naar Santiago. Hij gaf me zijn blog waaruit ik deze tekst nam. Het raakte 
me tot op het bot!
Karel Van Ginkel
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zoeKertJes

Camino Primitivo: wie wandelt mee?
Ik zoek een (of meer ...) mannen om langs de Camino Primitivo naar 
Compostela te wandelen in mei/juni 2017. Ik ben 61 jaar, wandelde 
vier jaar geleden langs de Camino Francés en maakte in 2011 een voet-
tocht naar Assisi.
Willy Gielen, 0477 29 60 39, g.wim@hotmail.com

extra korting en gratis t-shirt!
Leden van het Vlaams Compostelagenootschap 
krijgen, op vertoon van hun lidkaart, bij de 
Buencamino-winkels 10 % extra korting bovenop 
de gewone korting van 5 % met de digitale klan-
tenkaart. 
Én bovendien krijgen pelgrims die naar Com-
postela vertrekken gratis een T-shirt met “buen 
camino’!!

Buencamino, 
Zeelaan 229, 
8670 Koksijde,
058 51 21 49

Buencamino, 
Albert 1-laan 272, 
8670 Nieuwpoort, 
058 2435 50
www.wandelshop.be
www.buencamino.be 


