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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be

Vl
aa

m
s 

Ge
no

ot
sc

ha
p 

va
n 

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Co
m

po
st

el
a

V
o

o
r

 e
e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

1

71
Juni  2016¡HOLA!

De Pyreneeën vanuit Saint-Jean: een van de mooiste dagen van de Compostelatocht. Hier ben je bijna boven! Af en toe hoor je verhalen over een heel zware dag ... Als je een 
beetje wandelervaring hebt, dan is dat helemaal niet waar. Ook al omdat grote delen geasfalteerd zijn en je bovendien de dag wat kan inkorten door na een eerste korte 
tocht van twee uur te overnachten in de Refuge Orisson. Bovendien is er wel 1265 m hoogteverschil tussen Saint-Jean en het hoogste punt van de tocht, maar je moet wel maar 
465 hoogtemeter dalen naar Roncesvalles.
Maar weet wel: het is een bergetappe. Raadpleeg altijd het weerbericht! En weet dat deze route ’s winters verboden gebied is. Een paar pelgrims die het de voorbije winter 
toch deden en in moeilijkheden raakten, kregen een fikse factuur voor de helikopterredding. 
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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 Lambrechts, Frans Maertens, 
Herman Merckx, Riet Van Cleuvenbergen, Jef Van Lint, Hugo Van Pelt.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaivaartstraat 71, 1760 Roosdaal

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

in deze  ¡hola!

’t Genootschap 

Werkgroepen - Nationaal       3

afdelingsnieuws 

Kempen             7

Limburg             8

Zenne Dender           9

Zuidwest            11

Vlaanderen, europa, el mundo 

Langs de pelgrimswegen        12

Media, erfgoed, concerten       16

lezersbrieven & zoekertjes       20

Extra              23

Kalender

Zaterdag 4 juni   Brussel. St.-Jakobsprocessie

Zaterdag 4 juni   Brasschaat. Wandeling

Zondag 5 juni    Kortrijk. Op zoek naar Jakobus 

Zaterdag 11 juni   Halle. Tocht van Neigem naar Halle

Van 25 juni tot 14 juli Tongeren. Fototentoonstelling
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Brussel, zaterdag 4 juni
Jakobusprocessie
Ook dit jaar trekt de St.-Jakobsprocessie van de O.-L.-Vrouw-van-de-
Goede-Bijstandskerk naar de Kapellekerk. De enige resterende proces-
sie in Brussel.
Het meegedragen Jakobsbeeld is een schenking van de Xunta de Gali-
cia (1992) aan de stad Brussel en kreeg een plaats in de Kapellekerk. In 
dezelfde kerk staat een meelijwekkend beeld van Nostra Señora de So-
ledad, uit Spanje meegebracht door infante Isabella. Pieter Breughel ligt 
er begraven.
De processie trok zeker al uit in 1502 maar werd door Jozef II afgeschaft.
We nodigen alle leden uit om aan de processie deel te nemen, bij voor-
keur met jakobsschelp.

Programma:
10.30 uur Pelgrimsmis in de O.-L.-Vrouw-van-de-Goede-Bijstands 

    kerk aan de Kolenmarkt. Wie wil kan de pelgrimszegen  
    ontvangen.

11.30 uur  Start van de processie. Met het beeld van St.-Jakob, 
     van de Goede- Bijstandskerk, via de Grote Markt, naar 
     de Kapellekerk.

 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs
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12.30 uur  Aankomst van de processie in de Kapellekerk.
13.00 uur Receptie voor alle deelnemers met drankjes en hapjes.

Ons pelgrimskoor Adelard van Aubrac luistert de plechtigheden op.
Manneken Pis draagt voor de gelegenheid zijn pelgrimskostuum.

lichtervelde, maandag 25 juli
Feest van sint-Jakob!
Het feest van Sint-Jakob de Meerdere vieren we wereldwijd op 25 juli. 
Het Genootschap organiseert die dag altijd een viering in een andere 
Sint-Jakobskerk, dit jaar in Lichtervelde. 

Ons koor, Adalard van Aubrac, luistert de viering op. 
12 uur 
  Aperitief en lunch in restaurant Turfhauwe, Kasteelstraat 69.
  Op het menu: koude schotel met frietjes. Keuze tussen vis en vlees.
  Dessert en koffie of thee.
14.30 uur 
  Geleid bezoek aan de Jakobskerk van Lichtervelde. 
  Gids: Guido Haesaert.
  Om 16 uur mogelijkheid tot deelname aan het lof, als afsluiting van  

 de noveen ter ere van Margaretha van Antiochië, in Lichtervelde al  
 eeuwen aanroepen voor onder meer een goede bevalling.

  Of je kan ook de Jakobskerk bezoeken in het vlakbij gelegen Gits.
17.00 uur 
  Geleid bezoek aan de Jakobskerk van Gits.  

Lichtervelde, St.-Jakobskerk het tympaan boven de hoofdingang: 
Christus omringd door St.-Jakob en de heilige Margaretha. Een werk 
van Karel Lateur, broer van Frank Lateur, alias Stijn Streuvels.

Ri
a 

Br
ug

ge
n

Ce
ci

le
 H

os
ke

ns





5

71
Juni  2016¡HOLA!

Natuurlijk bezoeken we daarna nog café De Ware Jakob. 

Een inschrijvingsformulier kan je hier downloaden. Je stuurt het 
liefst naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be. Of je be-
zorgt het aan Yvonne Roelof, Naaldenstraat 17/2.08 in 8000 Brugge.
Tegelijk stort je € 20 per persoon op rekening BE62 0017 0228 8261 van 
Compostelagenootschap-afdeling Brugge.
Vermeld: 25 juli en je naam en lidnummer.
Lichtervelde is makkelijk te bereiken met de trein.

De neogotische St.-Jakobskerk in Gits (Hooglede). 
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infopunt op zaterdag: ook op 2 en 9 juli, 20 en 27 augustus!
Het secretariaat van het Genootschap, Varkensstraat 6 in Mechelen, 
is elke zaterdag open als infopunt, behalve op feestdagen, tijdens de 
kerstvakantie, de paasvakantie en een déél van de grote vakantie.
Een déél, want het Genootschap breidt zijn service uit: het infopunt 
is voor het eerst ook geopend op twee zaterdagen in juli en twee in 
augustus!
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht 
voor te bereiden. In het totaal zijn er nu 27 vrijwilligers 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.
Open van 10 tot 16 uur.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1317/2016%2025%207%20st%20jacob%20inschrijving2.doc
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Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters 
in Mechelen ter beschikking van onze leden!

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 
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Zaterdag 4 juni Willy Beyers, Dees Van Caeyzeele, Paul Linders, 
       Thomas Eerdekens
Zaterdag 11 juni  Magda Cumps, Clark Trappeniers, 
       Richard Asselberghs, Annemie Vanderschoot
Zaterdag 18 juni  Rene Henquet, Emiel De Smedt, Daniël Dierickx,  

      Richard Anthone
Zaterdag 25 juni  Jos Belmans, Hanny Pouderoyen, May Van Miert,  

      Herman Troukens, Minouche Corthouts
Zaterdag 2 juli 
Zaterdag 9 juli

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2013.2.16.docx
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 afdelingsnieuws

PelGriMsWinKel
De fietsgids Zilverroute  (Vía de la Plata) van Benjaminse is nu ook ver-
krijgbaar in onze winkel. Prijs: € 23,50.
Wat is er nog te koop? Hoe bestel ik? Daarvoor kan je terecht op onze 
website. Rechts bovenaan.

aFdelinG KeMPen
Brasschaat, zaterdag 4 juni
Wandelen naar Kapellen
In juni gaan we zoals elk jaar op stap. We wandelen dit keer etappe 17 
van het Jakobskerkenpad, van Brasschaat naar Kapellen.
Afspraak om 10.30 uur aan de Madiamarkt, Bredabaan 1303 in Scho-
ten. Of op het Kerkplein in Kapellen. Wie de auto liefst in Kapellen 
laat staan, kan de bus nemen om 9.46 uur of om 10.01 uur in de Dorps-
traat - tot aan de Bredabaan.
Meebrengen: Goede stapvoeten, picknick en drinken voor onderweg.
Inschrijven: NU, tot morgen 2 juni via:
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

 Jakobskerkenpad, 2010, etappe 17. Wij doen ze nog eens over. Allemaal welkom.
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aFdelinG liMBurG
tongeren, van 25 juni tot 14 juli
tongenaren pelgrimeren naar Compostela
De Tongerse leden van het Compostelagenootschap organiseren een 
fototentoonstelling over hun pelgrimstochten naar Compostela. Aan-
leiding zijn de zevenjaarlijkse Mariale Kroningsfeesten in hun stad. De 
link is duidelijk: Tongeren is historisch gezien een pelgrimsstad. Het 
was eeuwen geleden ooit de belangrijkste Mariale bedevaartplaats ten 
noorden van de Alpen, de weg naar Compostela – de Via Limburgica 
-  loopt langs de Ambiorixstad en de Tongerse Compostelaleden zijn 
mede-initiatiefnemers van de jaarlijkse bedevaarten naar Maria, Oor-
zaak onzer Blijdschap in de Tongerse basiliek.
De fototentoonstelling kan je gratis bezoeken in een pand naast de 
Toeristische Dienst van de stad, allebei ooit onderdeel van het Jakobs-
hospitaal.
De pelgrims houden er permanentie en vertellen over hun route en 
wat de weg, wat pelgrimeren met hen deed en doet. 
Een mooie gelegenheid om de volledig vernieuwde schatkamer van de 
basiliek – nu het Teseum – te bezoeken. Heropening op 4-5 juni. 
Dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, behalve op 3 en 10 juli, processie-
dagen van de Kroningsfeesten.
Info: riet.vancleuvenbergen@telenet.be, j.nelissen@telenet.be, 
jacomyriam@gmail.com
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aFdelinG zenne-dender
halle, zaterdag 11 juni
staptocht van neigem naar halle
Met Zenne-Dender kan je een 21 km lange tocht maken, van Neigem 
(Ninove) naar Halle, grotendeels langs het traject van het Jakobsker-
kenpad, door het Pajottenland en de Zennevallei.
Na de tocht zorgt deken Decoster van Halle voor een rondleiding in 
de pas gerestaureerde basiliek. We sluiten het bezoek af met een kort 
bezinningsmoment. 
’s Avonds kun je mee tafelen in’t Groot Café aan de Grote Markt.

Afspraak om 9 uur aan het station van Halle. 
Een kwartier later vertrekt daar een speciale bus van De Lijn naar Nei-
gem. 
Picknick onderweg. Het Genootschap zorgt voor een drankje. 
Avondmaal: hoofdgerecht, dessert, twee consumpties. 
Keuze tussen stoofvlees gegaard in kriek van Boon of vegetarische bal-
letjes met gewokte noedels. 

Deelname: wandeling, inclusief busvervoer, drankje, bezoek basiliek 
en verzekering leden: € 8. 
Wandeling en avondmaal: € 30.
Enkel avondmaal: € 22.

Trein en auto
Halle is gemakkelijk te bereiken met de trein. Voor wie met de wagen 
komt: op zaterdag is er gratis parking in de buurt van het station. 
Zorg dat je op tijd bent! De bus vertrekt stipt om 9.15 uur.In de St.-Martinusbasiliek van Halle gaat de aandacht van 

de bezoeker en bedevaarder vooral naar de zwarte madonna.
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De basiliek van Halle: een populair bedevaartsoord. 
Een parel en pas gerestaureerd!
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Inschrijving noodzakelijk! 
Het inschrijvingsformulier kan je hier aanklikken. 
Bezorg het bij voorkeur per e-mail aan: 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Of per post aan Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 
1760 Roosdaal. 
De inschrijving is slechts geldig na het opsturen van 
dit formulier én het betalen van het juiste bedrag op 
rekening BE16 0017 0228 9574 van het Vlaams Com-
postelagenootschap, Afdeling Zenne-Dender, Var-
kensstraat 6, 2800 Mechelen. 
Vermeld Halle 11 juni en je lidnummer.

De inschrijvingen sluiten op 5 juni. We houden geen 
rekening met gegadigden die niet betaald hebben op 
deze datum. Betalen zij daarna, dan aanvaarden we 
de deelname als het praktisch nog mogelijk is.

Bij laattijdige annulering betalen we niét terug, tenzij de afdeling er 
geen financiële schade van ondervindt. Alleszins rekenen we een ad-
ministratieve kost aan.
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85. 
Of op www.compostelagenootschap.be/aktiviteitenkalender 
www.sintmartinusbasiliek.be 
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Toen Lodewijk XI een conflict had met zijn vader Karel VIII kreeg hij 
asiel bij de Bourgondische hertog Filips de Goede. In 1459 werd Lode-
wijks zoon Joachim geboren. Joachim werd ziek en Lodewijk bracht 
hem naar Halle om er de genade van Onze-Lieve-Vrouw af te smeken. 
Helaas stierf Joachim in Halle. Hij is begraven in de Onze-Lieve-Vrou-
wekapel. Vooraleer hij koning werd schonk Lodewijk een monstrans 
aan de kerk van Halle.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1312/inschrijvingsformulierhalle.doc
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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 fietstocht van ca. 30 km rond Kortrijk, 
op zoek naar Jakobus. Of een bezoek aan het Leie- en vlasmuseum Texture, gevolgd door een korte 
Leiewandeling.
Texture vertelt je alles over vlas en linnen, maar het is ook een schatkamer vol damast, kant en linnen 
handwerk en het kan ook uitpakken met een paar leuke, artistieke creaties.

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, afdeling 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 museum, elke duif gemaakt van ander lin-
nen garen. Een installatie van Christine Meindertsma, geïnspireerd 
op de WO1-functie van dit voormalig vlas-verzendhuis. Toen was het 
een groot duivenhok voor post- en spionnageduiven.

andere orGanisatoren
Pèlerins du Westhoek
Les Amis et Pélerins vers Saint Jacques de Compostelle organiseren 
van 25 tot 27 juli een pelgrimstocht Hondschoote via Esquelbecq en 
Kassel naar Saint-Omer. Met onder meer ook de heropening van een 
pelgrimskapel in West-Cappel. 
Meer info op http://pelerinsduwesthoek.e-monsite.com.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen

le Puy: merkwaardige jubilé
Le Puy-en-Velay viert een merkwaardig jubileum, een jubi-
leum dat enkel gevierd wordt als het feest van de Boodschap 
aan Maria samenvalt met Goede Vrijdag. Dat was zo in 1910, 
1921, 1932, 2005 en dat is ook dit jaar het geval. Als je deze jubi-
leumviering mist dan zal je moeten wachten tot het jaar … 2157. 
De viering omvat vooral een hele reeks religieuze plechtigheden, 
maar er zijn bv. ook spirituele initiatieven voor pelgrims. 
Compostelapelgrims krijgen overigens al lang speciale aandacht in Le 
Puy. De ochtendviering voor pelgrims om 7 uur is ruim bekend en erg 
geapprecieerd als start voor de pelgrimstocht langs de Via Podiensis.

Meer informatie over de kathedraal en dit uitzonderlijk jubileum vind je op
http://www.cathedraledupuy.org/pelerins-de-saint-jacques/vivre-le-jubile-du-puy-comme-pelerin-de-saint-jacques  
http://www.jubiledupuyenvelay2016.cef.fr/ 

 De O.-L.-Vrouwkathedraal van 
Le Puy-en-Velay: een van de meest 
bezochte mariale bedevaartsoorden in 
Frankrijk en voor velen 
de start van de pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela. tVe 2: el Camino de santiago por león, pueblos del camino

Op de Spaanse zender TVE2 loopt een reeks uitzendingen over de 
dorpen langs de camino in de provincie León. De voorbije – uiteraard 
Spaanstalige - uitzendingen kan je nog bekijken via Youtube. 
De vierde aflevering kan je hier aanklikken.  Vierde aflevering = 
https://www.youtube.com/watch?v=ETz0RC2Bpms
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nieuwe postzegel
Correos, de Spaanse post, gaf een nieuwe Compostela-postzegel uit. 
Een postzegel met tarief B, dat is het tarief voor gewone zendingen 
met een Europese bestemming. Dus ook geschikt voor al je postkaart-
jes naar het thuisfront.
Op de postzegel staat de kathedraal aan de Plaza do Obradoiro. Het 
groen verwijst naar de natuur langs de camino.

té druk op de Camino Francés? 
Hoogseizoen? Je vindt dat er te veel volk onderweg is op de Camino 
Francés? Neem dan vanaf Ponferrada de Camino de Invierno. Via de 
Camino de Invierno wandel je nog ca. 260 km naar Compostela, een 
paar dagen meer dan langs de Camino Francés. 
http://caminodeinvierno.es
www.caminodeinvierno.com 

Bij het Nederlandse Genootschap heeft een werkgroep een gratis 
digitale gids samengesteld. Je kan die downloaden van hun website: 
www.santiago.nl.
Ook de Britse collega’s hebben zo’n gratis gids: www.csj.org.uk.
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nieuwe pelgrimsgidsen
* Onlangs verscheen de vierde editie van de topogids voor de GR 65, 

360 km van Genève naar Le Puy-en-Velay, van de Alpen naar het 
Centraal Massief, van oost naar west.

 Prijs: ca. € 16.
 www.ffrandonnee.fr
* Editions Lepère pakt uit met een gids voor de wat minder beken-

de Voie du Piémont Pyrenéen, van Montpellier via Carcassone en 
Lourdes naar St.-Jean-Pied-de-Port.  Een coëditie met ACIR. 

 Prijs: ca. € 20. 
 www.chemin-compostelle.fr
* Van de wandel – én fietsgids Guía del Camino de Santiago. Camino Norte 

van Antón Pombo verscheen bij de Spaanse uitgeverij Anya Touring 
een derde editie. 384 blz. Informatie over de Camino del Norte, de 
Camino Primitivo en ook het extraatje naar Fisterra.

 Prijs: ca. € 24.
 www.anayatouring.com

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 
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logies: Voie de Vézelay
Vermeldenswaard is de recente opening van een nieuwe refuge op de 
Voie de Vézelay in Guérigny tussen Prémery en Nevers. 
Logeren kan van half april tot half oktober, van maandag tot vrijdag. 
Sleutel enkel te krijgen op het gemeentehuis als je in het bezit bent 
van een credencial. 
Prijs: € 12 per persoon voor logies en ontbijt. 
Reserveren kan via mairie-guerigny@wanadoo.fr  of 03 86 90 78 50.

logies : Via scaldea
In Pottes, net over de taalgrens is een nieuwe gîte geopend in een vier-
kanthoeve, vlakbij de Via Scaldea. 
Petit Marais 16, 7760 Pottes; 0470 84 73 08, 
annemie.hostyn@hotmail.com.
Overnachting voor twee personen kost € 80. Tien procent korting 
voor Compostelapelgrims. 
http://fermeduruisseau.wix.com/gite 
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Media, erFGoed, ConCerten

Weekend: 4-5 juni. open Kerkendagen.
Klank en stilte
Begin juni stellen honderden kerken weer hun deuren open. Thema 
van deze negende editie: Klanken en stilte!
Met dit thema wil de organisator ons doen luisteren naar de religieuze 
gebouwen: plechtige orgelmuziek, bombastisch klokkengelui, sub-
tiel belgerinkel, hemels koorgezang, het fluisteren in de biechtstoel 
... Het doet ons ook stil staan bij klanken die we niet kunnen horen 
zoals de afbeelding van musicerende engelen in de glasramen, de rol 
van de muziek in schilderijen en beelden.
Maar vergeet vooral de stilte niet!
Zo’n 580 gebedshuizen openen hun deuren. Voor het programma kan 
je terecht op http://openkerken.be.

nog enkele dagen: Franciscus in utrecht
Tot 5 juni kun je In het Utrechtse Catharijneconvent de merkwaar-
dige Franciscustentoonstelling bezoeken.  Gastconservator is Henk 
van Os, kunsthistoricus en Franciscusexpert. Op maandag gesloten.
www.catharijneconvent.nl 
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ook nog even: pelgrimsrituelen in Gent
Nog tot 11 juni kun je in de Gentse St.-Jakobskerk de tentoon-
stelling bezoeken over pelgrimsrituelen: geloofsbrieven, stem-
pels, munten en offergaven die in de Sint-Jakobskerk bewaard 
bleven, maar ook de aquarellen die Judith Vanistendael schil-
derde tijdens haar camino.
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 9.30 tot 16 uur. 

http://mkgent.be 

antwerpen, van 17 juni tot 16 oktober
antwerpse kerkinterieurs
De 16de eeuw was voor de kerk een van de woeligste periodes uit de 
geschiedenis. De Beeldenstorm raasde in 1566 door Antwerpen en 
afbeeldingen van heiligen in de kerk waren sindsdien not-done. Kun-
stenaars legden zich toe op een nieuwe stijl en schilderden het portret 
van de kerk: goddelijke interieurs. Deze meesterwerkjes in perspectief 
van onder meer Hans Vredeman de Vries en Hendrik van Steenwijck 
geven een unieke kijk op het dagelijkse leven in de Antwerpse kerken, 
400 jaar geleden.
De expo toont hoe de Sint-Carolus Borromeuskerk eruitzag voor de 
grote brand, hoe de kathedraal werd heringericht na het calvinistisch 
bewind en hoe die gebruikt werd om te netwerken, te feesten, te rod-
delen, te bedelen en zelfs te spelen. Een kerk was niet alleen een ge-
bedshuis, maar ook een ontmoetingsruimte. En de architectuurschil-
der - de fotograaf avant-la-lettre - was de bevoorrechte getuige.
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 Het goddelijk interieur van de Carolus-Borromeuskerk in de eeuw van Rubens.
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Ook zonder die tentoonstelling is Mayer Van den Bergh altijd een be-
zoek waard. Talrijk zijn de topstukken. Om er maar een te noemen: 
de Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude.
Adres: Lange Gasthuisstraat 19. 
Op de maandag na geopend van 10 tot 17 uur. Wellicht combineer je 
dat met een bezoek aan een of meer Antwerpse kerken. In de Jakobs-
kerk kan je terecht van 14 tot 17 uur.

tongeren: van schatkamer tot teseum
Het eerste juniweekend is het openingsweekend van Teseum, de 
compleet vernieuwde schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 
in de voormalige kapittelzaal. De basiliek verzamelde in de loop der 
eeuwen een van de rijkste kerkschatten van de lage landen. Ook de 
aanpalende kloostergang en kloostertuin kregen een een grondige op-
knapbeurt. 
Een romaans Christushoofd (11de eeuw), een ivoren diptiek (6de 
eeuw), een Merovingische gesp, de St.-Maternusstaf in ivoor en zilver 
zijn slechts enkele topstukken. En verder evangelieboeken vanaf de 
elfde eeuw, veel reliekschrijnen en –houders, liturgisch edelsmeed-
werk, zeldzaam textiel ...  

Op de maandag na dagelijks ge-
opend van 10 tot 17 uur, weekends 
tot 18 uur.
www.teseum.be

Apostel-reliekbeelden in het Teseum. Bij het beeldje 
van Jakobus (15de eeuw) krijg je deze tekst te horen:
Dit is de heilige Jakobus van Compostela, een van Je-
zus’ twaalf apostelen. Jakobus beschermde pelgrims: je 
herkent hem aan zijn pelgrimsstaf en de sint-jakobs-
schelp op zijn hoofddeksel.
Jakobus zou op het Iberisch schiereiland de boodschap 
van Christus verkondigd hebben, maar zonder veel 
succes. De Romeinse keizer Claudius liet hem in 44 
onthoofden. Volgens de legende kwam Jakobus’ lijk 
terecht in Galicië, de streek van de sint-jakobsschelpen. 
Zijn graf, in Santiago de Compostela, groeide uit tot de 
derde belangrijkste christelijke bedevaartplaats, na 
Jeruzalem en Rome. Pelgrims kwamen ernaartoe uit 
devotie en nieuwsgierigheid, maar bedevaarten wer-
den ook opgelegd als straf.
Nog altijd trekken elk jaar honderdduizenden pel-
grims naar Compostela. Over heel Europa zijn er sint-
jakobswegen. Pelgrims die reizen vanuit het noorden 
en het oosten van Europa kunnen vandaag de Via 
Limburgica volgen. Zo komen ze langs de basiliek van 
Tongeren. Ze kunnen hier een stempel krijgen als be-
wijs. Vanuit Tongeren is het nog zowat 2250 kilometer 
stappen tot Compostela.
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Kunstenproject: el Camino, the way between two points
Half mei kon je enkele dagen de onderzoeksresultaten bekijjken in 
Brugge van zes kunstenaars die deelnemen aan het kunstenproject El 
Camino – The way between two points. 

De kunstenaars ‘zie’ je op de foto. Van links naar rechts: Christine 
Clinckx, curator Christa Vivey, Cel Crabeels, Ronny Delrue, Renato 
Nicolodi, Stijn Cole en Jonas Vansteenkiste.
De zes waren enkele dagen samen in Compostela en Fisterra. Som-
migen lopen fysiek een stuk camino, anderen imaginair, mentaal. Dat 
maakt deel uit van het onderzoek dat ze moeten verrichten en waar-
over zij een Cahier de Route bijhouden. 
Uit het onderzoek en de reis hebben de kunstenaars inspiratie geput 
en onderzocht hoe ze als persoon én als groep de weg tussen twee pun-
ten ervaren en of, en hoe, dat  reflecties, emoties, impressies teweeg-
brengt die invloed hebben op hun kunstenaarspraktijk, op hun muse-
ale creaties: tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerk, film, collage ... 
De Cahiers de Route en de kunstwerken exposeren ze in meerdere Eu-
ropese landen. Telkens maken ze andere werken.
Volgende etappeplaats van El Camino: L.A.C., Lieu d’Art Contempo-
rain in Narbonne, van 25 juni tot 18 september. De andere plaatsen 
zijn nog niet allemaal bekend, maar dat zijn onder meer Vassivière, Le 
Puy en waarschijnlijk Compostela. Ook het KADOC in Leuven staat 
voor volgend jaar onder meer nog op het lijstje. En dan komen wij 
nog terug op de resultaten van het project.
Het project duurt ongeveer twee jaar.

Fisterra, 2016. Polaroid op-
gehoogd met Oost-Indische 

inkt en balpen. 

Een nogal merkwaardige 
foto van de deelnemende 
kunstenaars en hun cu-

rator. Misschien is het de 
bedoeling dat ze zich wat 

meer vrij geven naarmate 
ze groeien in het project? 
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lezersBrieVen en zoeKertJes
unieke, innerlijke ervaring
Mijn eerste pelgrimstocht van León naar Santiago de Compostela was 
één unieke, innerlijke ervaring. Ik heb ontzettend genoten van de na-
tuur en de stilte, de warme vriendschap van de andere pelgrims on-
derweg, het samenzijn en delen van de vreugde tijdens de maaltijden 
... 
Mijn volgende camino is al aan 't groeien in mijn hoofd ...
Gerda Maes
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Ikzelf, de rugzak en de schelp

Pelgrimstocht voor Brugse vormelingen
Op 27 april zijn we met 137 vormelingen van de St.-Jakobskerk 
in Hoeke op tocht gegaan naar de Sint-Jakobskerk in Brugge. 
Meer dan 16 km!
Alles was erbij, ’n schelp, een stempelboekje, vier stempels, een 
zegening, een Cruz de Ferro (incluis steentje), een individuele 
tocht van tien minuten en de uitreiking van de compostela!

Een fotomontage vind je op http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4451774e5463794e445a384e7a41324e4463324f546b3d0d0a

 Fiere vormelingen na de tocht in de Brugse Jakobskerk. Elk met een compostela!
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Langs de Damse Vaart, van de Jakobskerk van 
Hoeke naar de Jakobskerk van Brugge.

Welkom met wijwater 
in de Jakobskerk van 

Hoeke. 

Aankomst in Brugge. De klokken luiden!
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Blog : Camino de levante
Zoveel leden stappen niet vanuit Valencia (of Alicante of Xabía ...) 
naar Santiago de Compostela. Vandaar de verwijzing naar een blog 
van twee pelgrims die nu op weg zijn langs deze route, Maria Vermeu-
len en Frank Pierré.
http://miskapancho.blogspot.be 

N.v.d.r.
Vanuit Valencia loop je ca. 800 km via Toledo en Avila naar Zamora op de Vía de la Plata. 
Daar heb je de keuze:  Ofwel wandel je verder noordwaarts naar Astorga op de Camino 
Francés en zo verder naar Santiago.
Ofwel wandel je van Zamora via de Camino Sanabrés naar Ourense en Santiago. 
Ofwel loop je langs de Camino Portugués de la Plata eerst een stukje door Portugal om later de 
Camino Sanabrés te vervoegen.  In de drie gevallen gaat het om ca. 400 km.
De beste overzichtskaart van de Spaanse camino’s: 

http://www.editorialbuencamino.com/mapa-del-camino-de-santiago/
http://www.vieiragrino.com/camino/camino.asp

Proficiat !
Jullie zijn al aan het zeventigste nummer toe. Wat een prestatie!. 
Dikke proficiat!  Ik vind ¡Hola! héél interessant. Vooral de praktische 
informatie: nieuwe gidsen, 
verblijfsmogelijkheden etc. Natuurlijk ook de uitgebreide info over de 
activiteiten in de afdelingen.
De bijbehorende foto’s maken het geheel ‘luchtig’.Kortom ¡Hola! is 
voor de pelgrim niet meer te missen.
Hugo Van Dommelen
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 Jawel, door het land van Don Quichot van La Mancha!
Camino de Levante, tussen Roda en Minaya. 
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eXtra
Myriam gered door de brandweer
Hugo Van Pelt was in z’n beroepsleven eerst bakker en later, achttien 
jaar lang, koster van de protestantse kerk aan de Lange Winkelstraat in 
Antwerpen. Vier keer al trok hij van Antwerpen naar Santiago de Com-
postela, twee keer alleen, twee keer met Myriam, zijn trouwe ezel. Op 
5 mei mei vertrok hij weer, maar wat een tocht van vijf maanden (*) 
zou worden eindigde na vijf dagen in Arquennes (Seneffe) aan en in de 
oevers van de Samme. 

Hugo liep op een GR-pad langs de Samme tot de doorgang voor de ezel 
onmogelijk werd door enkele omgekapte bomen. Een beetje teruglo-
pen en dat smalle voetgangersbruggetje gebruiken, dat was het advies 
van een omwonende. Lukt misschien, dacht Hugo. Misschien, want 
een ezel is niet koppig maar wel bang. En Myriam was inderdaad bang. 
Hugo bond haar vast aan een van de brugspijlen en droeg alvast alle ba-
gage naar de overkant. 
Nog eens geprobeerd. Zijn tochtgenote bleef weigeren. Hugo en My-
riam trokken en duwden, maar niet in dezelfde richting. Een bijna 
doorgeroeste spijler van de brugleuning begaf het en Myriam schoof 
van de brug. Ze hing nog vast, maar alleen haar kop lag nog op de brug. 
Een deel van het tuig verdween in het water. In de huizen vlakbij was 
niemand thuis om te helpen. En dus belde Hugo naar 112. Hoe lang 
het duurde voor de brandweer van Nijvel er was, dat weet hij niet meer. 
‘Lang, ik vroeg me altijd maar af of Myriam niet zou stikken. En neen, 
ik heb van dat dierenleed geen foto gemaakt.’ De brandweer arriveerde 
met onder meer een kraanwagen. Uiteindelijk begaf de rest van het tuig 

Hugo en Myriam bij een vorige tocht naar Compostela, in 2011.
Nog dit: in de bagage die Myriam voor Hugo draagt zit er uiteraard 
ook een bijbel. Hugo is met de jaren ook filosoof geworden en leest veel. 
Er zitten dus ook nog andere, soms dikke, boeken in zijn bagage (geluk-
kig dat Myriam dat moet dragen …). Dit jaar was dat ‘Het oerboek 
van de mens’ van Carel Van Schaik en Michel Kai.
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het. Myriam viel vier meter lager in het riviertje, dreef even weg, maar 
stond dan recht. Brandweermannen hebben haar dan door de rivier ge-
leid tot op een plek waar ze de oever op kon. Een door de brandweer 
gevorderde dierenarts stelde vast dat ze ‘gezond en wel was’ en vertrok. 
Kinderen brachten wortels maar die kwamen terug uit haar muil. Er 
was dus wel wat aan de hand ... 
Hugo en Myriam konden die avond en nacht genieten van de gastvrij-
heid van buurtbewoners. ‘s Anderendaags zijn ze door Hugo’s schoon-
dochter naar huis gebracht. Daar stelde een tweede dierenarts vast dat er 
toch niks aan de hand was. Geen ontwrichte of gebroken onderkaak. De 
muil was alleen verdoofd door dat lange hangen.  Ze kan alweer eten. 
Dit jaar vertrekt Hugo niet meer. Nog niet zo lang geleden kreeg hij een 
nieuwe knie en die doet het niet zoals het moet. Aan vrienden had hij 
trouwens gezegd dat hij voor vijf maanden vertrok, maar al na twee we-
ken thuis zou kunnen zijn …
‘En mijn Myriam’, aldus Hugo, ‘die heeft zich ongetwijfeld afgevraagd 
met wat voor een ezel ze op stap was. Maar weet wel, wij hebben een 
goede relatie. Ze ligt meestal naast mijn tentje, we slapen bijna rug aan 
rug.’

(*) De ezel van Hugo haalt maar 3 km per uur. Ideaal voor een tachtiger. 
Hugo wilde deze keer ook omwegen maken. Het plan was om langs de 
wpas de Pyreneeën over te steken. Vanaf Carrión de los Condes zou hij 
via een zelf uitgestippelde route naar Oviedo wandelen om ten slotte 
langs de Camino Primitivo naar Santiago te trekken. 
De plannen om enkele jaren geleden met Myriam een veel grotere tocht 
te maken naar Jeruzalem moest hij helaas annuleren toen de oorlog in 
het Midden-Oosten uitbrak.

Hugo Van Pelt tijdens de laatste pelgrimszegen van het Genootschap. 
Zonder Myriam.

Je
f V

an
 L

in
t


