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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Koffie of tee. Meestal met een koekje maar op de Camino heel dikwijls met Compeed.
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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, Ria Bruggen, Luc De Bolle, Egfried 
Grauls, Herman Merckx, Yvonne Roelof, Riet Van Cleuvenbergen, 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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het Vlaams Compostelagenootschap 
zoekt voor de website

een verantwoordelijke inhoud 

De functie van webverantwoordelijke is 
recent gesplitst in een inhoudelijke en een 
technische functie. 
Belangrijk is dat de inhoudelijk verant-
woordelijke, zeg maar hoofdredacteur, eni-
ge redactionele ervaring  heeft. Dat houdt 
onder meer in dat 
-  hij, in overleg, de juiste doelstellingen 

kan formuleren in overeenstemming 
met de statuten van het Genootschap en 
de – evoluerende – vragen en interssesfe-
ren van de (potentiële)  pelgrims en al wie 
belangstelling heeft voor het pelgrimsge-
beuren.

-  hij oog heeft voor het permanent actuali-
seren, verfijnen en corrigeren van de in-
formatie (tekst, fotografie, cartografie ...).

-  zijn taalgebruik uitstekend is
-  hij oog heeft voor de beeldkwaliteit
-  hij zich omringt met medewerkers
-  hij goed kan samenwerken met de vele 

vrijwilligers van het genootschap

het Vlaams Compostelagenootschap 
zoekt

een verantwoordelijke logies

Hij zoekt actief naar mensen in Vlaan-
deren, vooral langs de pelgrimswegen, 
die bereid zijn - liefst op donativo-basis 
– af en toe pelgrims te logeren. 
Hij licht hen in over de voorwaarden 
die daarvoor moeten vervuld worden.
Hij volgt de wetgeving en reglemente-
ring op over deze problematiek . 
Hij werkt vooral samen met de inhou-
deljk website-verantwoordelijke en de 
verantwoordelijke voor de pelgrimswe-
gen door Vlaanderen.
Mail naar luc.de.bolle1@telenet.be. 

het Vlaams Compostelagenootschap 
zoekt

een archivaris

Hij ordent het aanwezige materiaal en 
probeert waar nodig ontbrekend mate-
riaal op te zoeken.
Hij probeert ook digitaal materiaal aan 
het archief toe te voegen.
Hij onderzoekt de mogelijkheid en de 
wenselijkheid om samen te werken met 
professionele organisaties.
Mail naar luc.de.bolle1@telenet.be. 
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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. 
9 uur   Afspraak in zaal De Ploeg, Statiestraat 80.
10.15 uur Vertrek naar de kerk.
10.30 uur Eucharistieviering voorgegaan door pastoor 
     Marc Vantyghem en diaken Wilfried Desrumaux.
     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.
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.
16.30 uur  Bezoek aan de Jakobskerk in het vlakbij gelegen Gits, 
     met onthulling van een jakobssschelp.
17.00 uur Geleid bezoek aan de Jakobskerk van Gits.  

 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWS

St.-Jakobskerk Lichtervelde: het tympaan boven de kerkdeur met 
St.-Jakob en St.-Margaretha. Een werk van Karel Lateur, broer van 
Frank Lateur, alias Stijn Streuvels.
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De neogotische St.-Jakobskerk in Gits (Hooglede). 
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nieuw!
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.



Natuurlijk bezoeken we daarna nog café De Ware Jakob. 
Gratis taxidienst voor wie de afstanden te groot zijn.

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.
Een organisatie van afdeling Brugge-Kust en afdeling Zuidwest.
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St.-Jakobskerk Lichtervelde, mét Jakobusglasraam!

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1317/2016%2025%207%20st%20jacob%20inschrijving-d1.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 2 juli  Luc Holsters, Jacques Tack, Dirk De Smedt en 
       Daniël Dierickx 
Zaterdag 9 juli Yvonne Roelof, Patrick Maene, 
       Dees Van Caeyzeele en Paul Linders

De namen van de medewerkers volgen in het augustusnummer.
Zaterdag 20 augustus  

Zaterdag 27 augustus

Het Infopunt zoekt nieuwe medewerkers!

Van de kandidaaat-medewerkers verwachten 
we dat ze ervaring hebben met de tocht naar 
Compostela. Dat mag stap- of fietservaring zijn. 
Voor meer informatie kan je terecht bij de ver-
antwoordelijke van het Infopunt, 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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 afdelingsnieuws
aFdelinG liMBurG
tongeren, tot 14 juli
tentoonstelling: tongenaren 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 de belangrijkste Mariale bedevaartplaats ten 
noorden van de Alpen, de weg naar Compostela – de Via Limburgica 
-  loopt door de stad en de Tongerse leden zijn mede-initiatiefnemers 
van de jaarlijkse bedevaarten naar Maria, Oorzaak onzer Blijdschap in 
de Tongerse basiliek.
Van zeventien Tongerse pelgrims hangen er foto’s op de tentoonstel-
ling. Je kan ze gratis bezoeken in een pand naast de Toeristische Dienst 
van de stad, allebei ooit onderdeel van het Jakobshospitaal.
De pelgrims houden er permanentie en vertellen over hun route en 
wat de weg, wat pelgrimeren met hen deed en doet. 
Op het programma staan onder meer
1 juli, 16-18 uur: Via Limburgica
5 juli, 10-14 uur: Camino Francés
5 juli, 14-18 uur: Monika Vanleke over haar camino-ervaring
7 juli, 10-14 uur: Caminho Português
7 juli, 14-18 uur: Tongeren-Compostela, per fiets
8 juli, 10-14 uur: Tongeren-Compostela, te voet en per fiets
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9 juli, 10-14 uur: idem.
12 juli, 14-16 uur: Wat zit er in mijn rugzak?
13 juli, 16-18 uur: Vía de la Plata
14 juli, 16-18 uur: Camino Francés

Een mooie gelegenheid om de volledig vernieuwde schatkamer van de 
basiliek – nu het Teseum – te bezoeken. 
Dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, behalve op 3 en 10 juli.
Info: riet.vancleuvenbergen@telenet.be, j.nelissen@telenet.be, 
jacomyriam@gmail.com
Afdeling Limburg nodigt zjn leden uit op 5 juli. Afspraak om 14.30 uur 
aan het station van Tongeren voor een bezoek aan de tentoonstelling, 
de basiliek en de versierde stad. Die dag trekt ook de processie uit om 
19 uur. Allemaal gratis tenzij je een tribuneplaats wil voor de processie. 
www.kroningsfeesten.be 

Topogids Via Limburgica: € 8 i.p.v. € 11!

De gids voor de Via Limburgica (en de Via Monastica, vanaf Namen) 
kan je tijdens de tentoonstelling in Tongeren – en alleen dààr - uitzon-
derlijk kopen aan € 8 i.pv. € 11. Een buitenkansje!
Zoals in elke Via-gids van het Vlaams Compostelagenootschap vind 
je daar in een uitgebreide routebeschrijving, achtergrondinformatie, 
logiestips en topografische kaarten op 1/ 50 000. 
De gids beschrijft de route van Thorn (NL) tot Rocroi (F) via Maaseik, 
Tongeren, Namen, Dinant en Givet. 

 Hard werkende Tongerse leden realiseerden n.a.v. de Kroningsfeesten een mooie tentoonstelling!
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andere orGaniSatoren

St.-truiden, 25 juli
Feest van Sint-Jakob
De werkgroep pelgrimspastoraal van het bisdom Limburg organiseert 
naar jaarlijkse traditie een Sint-Jakobsviering, gekoppeld aan een kor-
te of langere wandeling. Dit jaar heeft de viering plaats in de Jakobs-
kerk van Schurhoven-St.-Truiden. 
Wandelingen vanuit Schurhoven (7 km), Rijkel (13 km) en Gotem 
(22 km).
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig.
Meer info vind je op www.pelgrimswandelingen.be.

De kerk van Schurhoven, een van de zeventien 
Jakobskerken in Vlaanderen. antwerpen, 25 juli

Feest van Sint-Jakob
Ook de Sint-Jakobsparochie in Antwerpen viert het feest van Sint-
Jakob. Om 19 uur is er een plechtige eucharistieviering. 
Pastoor Bruno Aerts nodigt in het bijzonder ook de pelgrims uit die 
de voorbije jaren in de kerk langskwamen op hun pelgrimsweg, of ter 
voorbereiding van hun pelgrimstocht. Velen van hen ontvingen in de 
kerk de pelgrimszegen. 
Na de mis volgt een kleine receptie. 
www.sintjakobantwerpen.be 

Jakobus heet je 
welkom in zijn 

Antwerpse kerk.
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Pelgrimstocht van licht en liefde
Licht en Liefde organiseeert van 15 september tot 28 september een pel-
grimstocht voor acht blinden en slechtzienden plus tien begeleiders. 
Vliegtuigreis naar Oviedo. Verder per bus naar Astorga. Logies in hotels. 
Dagafstand : gemiddeld 25 km. 
Meer info: www.vebes.be/Activiteiten/Activiteit.aspx?ID=7030 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGriMSWeGen

naar een nieuw record? 
Het ziet er naar uit dat dit jaar meer pelgrims dan ooit bij het Offi-
cina de Acogida al Peregrino aankloppen om, na voorlegging van hun 
stempelboekje, een compostela te ontvangen.
De eerste vijf maanden waren dat er in het totaal 61 988. Verleden 
jaar, in dezelfde periode, 57 127 en in 2010 – het laatste Anno Santo 
– 56 641. 
32 782  van die 61 988 kregen hun compostela in de maand mei, tradi-
tioneel de drukste maand op de Camino. Een paar uur in de file staan 
om een compostela te krijgen is in mei echt geen uitzondering.
Ongeveer twee derde van de pelgrims kiest voor de Camino Francés, 
daarna volgt de Caminho Português. In mei respectievelijk met 64,98 
en 19,53 %. Dan volgen alle andere Camino’s met enkele procenten.
Spanjaarden vormen nog altijd de grootste groep pelgrims, al zijn ze 
al een tijdje niet meer in de meerderheid. In mei waren ze nog met 

De kathedraal, het vermeende graf van Jakobus …Is het 
nu echt gedaan? Ja? Neen, we doen er nog Fisterra bij, 
of we nemen de bus naar Ferrol om de korte Vía Inglés 
te stappen … 
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28,62 %. Na de Spanje volgen Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, 
Portugal, Frankrijk en 113 ( !) andere landen. België stond in mei met 
0,88 % op de negentiende plaats.
Negentig procent van de pelgrims arriveert te voet, tien procent per 
fiets. 

Stuur ons een compostelakopie!
Al jaren houden we in ons archief kopieën van compostelas, ons be-
zorgd door onze leden. De lijst publiceren we op de website. 
In ruil voor die kopie hebben pelgrims recht op een herinneringstegel. 
De tegels delen we uit op de jaarlijkse terugkomdag in november. Meer 
daarover in devolgende ¡Hola!, op 1 augustus.

Een papieren kopie? Dat mag nog altijd, maar beter is om je compostela 
in te scannen en per mail als bijlage door te sturen naar: 
luc.holsters@telenet.be.

Hét fel begeerde document …

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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hospitalité Chrétienne Pèlerins d’emmaüs
Jaren lang was er in Saint-Privat een prima onderdak voor pelgrims, 
de Hospitalité Chrétienne Pèlerins d’Emmaüs, gerund door Jean-
Marc Lucien en zijn echtgenote. Goed voor 700 à 800 pelgrims per 
jaar. Gewoon geëngageerd vrijwilligerswerk, christelijk geïnspireerd 
onthaal voor pelgrims. Je betaalde gewoon een donativo.Tót...  ver-
leden jaar er een gerechtelijk onderzoek startte na klachten van over-
heidsdiensten (en privé-personen). Het zou om oplichterij gaan, de 
handelswetgeving zou overtreden worden, het kon niet dat er geen 
verblijfstax betaald werd enzovoort. Het ging zo ver dat de bedden in 
de herberg zelfs verzegeld werden.

Op 7 juni deed de correctione rechtbank van Le Puy uitspraak: de 
klachten tegen Jean-Marc Lucien werden ongegrond verklaard. Een 
belangrijke uitspraak voor vele andere refuges die pelgrims ontvangen 
op donativo-basis!
Tenzij het parket ondertussen beroep heeft aangetekend, maar daar is 
tot nu toe geen spoor van.
Jean-Marc Lucien heeft ondertussen zijn pelgrimsherberg verkocht.
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nog meer hosp!italité chrétienne
Eerlijk gezegd, de organisatie was de redactie onbekend. In elk geval 
is het een christelijk geïnspireerde organisatie die sinds verleden jaar 
wereldwijd gratis onderdak wil aanbieden. Meer over Ephatta vind je 
op hun website. 
Maar, de redactie wil vooral graag weten of er lezers zijn die hier al 
ervaring mee hebben en daarover hun mening kwijt willen.
http://www.ephatta.com 

transport rugzakken
Een paar lezers vestigden er nog eens de aandacht op dat je met de 
Spaanse post op de grote pelgrimswegen je rugzak kan laten vervoe-
ren voor weinig geld. Iets wat hier al meermaals gemeld is, maar nog 
niet algemeen bekend.
Over het transport van rugzakken maar ook van onder meer fietsen, 
wandelstokken etc. vind je alle info op
http://www.elcaminoconcorreos.com. In het Spaans en het Engels.
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Media, erFGoed, ConCerten

antwerpen, 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. Fi-
lips II stuurde Alva. Duizenden verlaten de stad. Onder hen ook kun-
stenaars als.Hendrik van Steenwijck die in Aken Hans Vredeman de 
Vries tegenkwam. Hun ontmoeting leidde tot een nieuw genre: ar-
chitectuurschilderijen. Een genre dat zich daarna fel ontwikkelde in 
Antwerpen.
Deze meesterwerkjes in perspectief van onder meer Vredeman de 
Vries en van Steenwijck geven een unieke kijk op het dagelijkse le-
ven in de Antwerpse kerken, Vier eeuwen geleden. Kerken, meestal 
zonder stoelen en banken, plaatsen voor liturgie, maar vooral ook als 
een ontmoetingsruimten, plekken om te netwerken. Kerken met spe-
lende kinderen, huisdieren, sjieke burgerij, bedelaars en kreupelen. 
De architectuurschilder - de fotograaf avant-la-lettre - was de bevoor-
rechte getuige.

De expo toont bv. hoe de Sint-Carolus Borromeuskerk eruit zag voor 
de grote brand of hoe de kathedraal werd heringericht na het calvi-
nistisch bewind. Vooral van die twee kerken zijn veel schilderijen 
bewaard gebleven. Van de St.-Pauluskerk, geen spoor. Wel van de af-
gebroken (en later herbouwde) St.-Joriskerk en de ook afgebroken St. 
Walburgiskerk.
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Sebastiaen Vrancx, Interieur van de Sint-Jakobskerk, ca. 1632-1639
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Van de rijk gestoffeerde St.-Jakobs-
kerk zijn dertien interieurzichten 
bewaard, waarvan er twee te zien 
zijn op de tentoonstelling, een van 
Sebastiaen Vrancx en een van Isaak 
Van Nickelen. 
De tentoonstelling telt veertig schil-
derijen en een aantal prenten en te-
keningen.
Overigens is het museum Mayer 
Van den Bergh ook zonder die 
tentoonstelling altijd een bezoek 
waard.Talrijk zijn de topstukken. 
Om er maar één te noemen: de Dul-
le 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 Jakobskerk kan 
je terecht van 14 tot 17 uur.
Van de website kan je een gratis app downloaden om de tentoonstelling 
verder te zetten in de Antwerpse binnenstad.
Die app brengt ook verdwenen kerken weer tot leven. Het toegangsticket 
voor de tentoonstelling geeft je ook toegang tot de kerken langs het par-
cours. 
www.museummayervandenbergh.be 

Isaak Van Nickelen, Interieur van de 
Sint-Jacobskerk, 1670-1672, Staatliches 
Museum Schwerin

Hendrik I Van Steenwijck en figuren door Jan I Brueghel. Interieur van de 
kathedraal, 1593 en 1609. Budapest, Szépmüvészeti Muzeum
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tongeren: van schatkamer tot teseum  
Teseum? De T van Teseum verwijst naar Tongeren, naar thesaurus, 
kerkschat en naar terra, ondergrond. De oude schatkamer van de O.-
L.-Vrouwebasiliek is vandaag een prestigieus museum geworden. Nog 
altijd in de kapittelzaal, maar ook in extra ruimte boven de kapittel-
zaal en boven de romaanse kloostergang. 
De basiliek verzamelde in de loop der eeuwen een van de rijkste kerk-
schatten van de lage landen. 
Een romaans Christushoofd (11de eeuw), een ivoren diptiek (6de 
eeuw), een Merovingische gesp, de St.-Maternusstaf in ivoor en zil-
ver zijn slechts enkele topstukken. Maar in de eerste plaats bestaat de 
kerkschat uit relieken en kostbare reliekhouders, naast tal van beno-
digdheden voor de eucharistie en andere liturgische plechtigheden. 
Samen 259 objecten. Een vijfde daarvan wordt nog altijd meegedra-
gen in de zevenjaarlijkse Kroningsprocessie. Die gaat dit jaar weer vier 
keer uit, op 3, 5, 8 en 10 juli. 

Vanaf 2018 kan je in het Teseum ook de archeologische ondergrond 
bezoeken. Tijdens het voorbije archeologisch onderzoek (1999-2008) 
werden sporen teruggevonden van twee luxueuze Romeinse wonin-

gen en zeven kerken. Een ervan 
dateert uit de vierde eeuw en is de 
oudst bekende kerk in de Lage Lan-
den. Tongeren was toen nog een 
Romeinse stad.

Te
se

um

De kerkschat van Tongeren telt niet minder dan veertien zilveren en 
deels vergulde reliekbeelden van heiligen. Een deel van de beelden was 
onderdeel van een groots schrijn met Mariarelieken. Dat ging echer 
bij de grote stadsbrand van 1677 verloren. 
Een prominente heilige in dit gezelschap: Jakobus! Ca.1400.
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Bij Openbaar Kunstbezit verscheen recent een uitstekende bezoekers-
gids voor de basiliek en het museum. Prijs: € 12. 

Op de maandag na dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, weekends tot 
18 uur. Zie ook hoger, onder Afdeling Limburg.
www.teseum.be
www.kroningsfeesten.be 

Gregoriaanse pelgrimsmuziek
Miljoenen cd’s zijn er de voorbije decennia al verkocht met gregori-
aanse gezangen van de benedictijnerabdij in Santo Domingo de los 
Silos (75 km ten zuiden van Burgos). 
Warner Classics bracht in juni een nieuwe dubbele cd uit, getiteld El 
canto gregoriano en el camino de Santiago. Op de ene cd vind je gregori-
aanse klassiekers als Puer natus est, Veni Creator spiritus, Ave mundi sp-
vulorres Maria etc. maar op de tweede cd vind je pelgrimsklassiekers 
uit de Codex Calixtinus (O Adiutor Omnium, Dum Pater Familias, Cle-
mens servulorum, Congaudeant catholici ...e.a., plus een reeks mozarabi-
sche antifonen, religieuze muziek uit de tijd dat de moren het grootste 
deel van het Iberisch schiereiland bestuurden. Een boeiend onderdeel 
van de Spaanse cultuur.
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BloGS

te zware rugzak
Dit jaar heb ik de stap gezet om mijn jongensdroom waar te maken: te 
voet van Oudenaarde naar Compostela. Ik vertrok op 26 maart, maar 
moest helaas na 200 km al opgeven met een knieblessure. Vermoede-
lijk was mijn zware rugzak de schuldige. Ik heb evenwel nooit willen 
opgeven en heb de laatste weken hard getimmerd aan mijn herstel. 
Ondertussen ben ik opnieuw gestart op de plek waar ik twee maanden 
geleden heb moeten opgeven. Dit keer met een rugzak van 8 kg i.p.v. 
20 kg. Ik wil het dit keer echt doen lukken. Het wordt genieten. 
Ik heb bijzonder veel hulp gehad bij mijn voorbereiding van de vrij-
willigers in Mechelen, fantastisch. Fijn om mee op pad te zijn!
Mijn avonturen en mijn foto’s kun je vinden op: 
www.dimiscamino.weebly.com. 
Bedankt ook voor de nieuwsbrieven, ik vind het geweldig om ze te 
lezen.
Dimitri Lanssens

nog meer blogs
Van Lourdes naar Compostela: 
http://www.bloggen.be/joscompostella2016/

Van St.-Jean naar Compostela: 
www.henenmarietwezijnerevenniet.reislogger.nl 

Dimitri bij zijn eerste poging
D
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echt zén
Mijn kleinzoon, Viktor, (19 jaar) loopt op zijn eentje de Camino 
del Norte af. Op 18 juni schreef hij:
De dag start al goed vandaag. Nog nooit voelde ik mij zo oké. Ben écht zen 
geworden (of zo...).
Hij was toen in de buurt van Gijón in de striemende regen aan het 
stappen.
Herman Van Hees
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Slijkschoenen ...

Mijn kortste camino ooit
Verleden jaar zou ik met een vriend, Gerard Deman, naar Compos-
tela gaan. Voor mij was het de zevende keer en voor Gerard de eer-
ste maal. We zouden vertrekken in Porto. Ik had alles voorbereid: 
Gerard ingeschreven als lid van het Genootschap, vliegtuig gereser-
veerd, alles wat een pelgrim zo al nodig heeft voorbereid. Gerard 
was vol verwachting en leefde er vreugdevol naartoe. 
Helaas, twee weken voor onze afreis ben ik in het ziekenhuis op-
genomen met een ernstig rugletsel. Voorbij camino. Ik was enorm 
ontgoocheld, niet voor mij, maar voor mijn vriend.
Jakobus, waarom laat je mij in de steek? Ik heb veel mensen op weg 
geholpen, met diavoorstellingen overal in Vlaanderen, en nu dit.
Ik dacht, Jakobus je bent nog niet met mij klaar. Volgend jaar kom ik 
met mijn vriend naar Compostela.
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Op de valreep stuurde André ons ook nog een foto waarop hij met zijn 
vriend geniet van een afsluitende paëlla.

Één jaar later. Op 5 juni zouden wij, Gerard en ik, einde-
lijk onze droom waar maken. We bleven twee dagen in 
Porto en op 7 juni zijn we vertrokken. Maar helaas, na 
10 km ben ik bij een verkeerde beweging zwaar gevallen. 
Out camino. 
Jakobus, wat heb je toch tegen mij? Of was ik misschien 
te overmoedig? Ik ben twee dagen opgenomen in het 
ziekenhuis, ik begreep de taal niet en mijn reisverzeke-
ring liet me aan mijn lot over. Gerard is twee dagen bij 
mij gebleven. Dankzij hem, het thuisfront en de gewone 
mensen op straat en in de luchthaven ben ik dan toch 
thuis geraakt. Ik had een lichte hersenschudding, een ge-
broken neus, wonden in mijn gezicht en aan mijn knie. 
Gerard wilde met mij terugkeren naar België, maar toen 
ik wist dat gewone Portugezen mij zouden helpen heb ik 
mijn vriend bijna gedwongen verder te stappen.  
 
ik ben nu alweer wat beter en had veel spijt dat ik niet 
met Gerard in Compostela 
zou zijn. Na overleg met mijn vrouw heb ik een vlucht 
kunnen boeken naar Santiago en zal ik met mijn vriend 

nog enkele dagen in Compostela kunnen doorbrengen. 
Eind goed, al goed, zal ik dan maar denken. 
Ik hoop dat de Apostel mij deze keer in al mijn nederigheid wil ontmoe-
ten.
Tot daar mijn kortste camino ooit.
André Declercq
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Brandweer redt Mieke
Ik ben vertrokken in Figueras omdat ik het Dalimuseum wilde 
bezoeken. Op de eerste etappe liep het al mis. Geen logies in 
Alcarràs. Ik heb dan de bus genomen tot Girona,  en ik dacht 
's anderendaags met de bus terug te keren om dan te voet naar 
Girona te gaan. Mis poes, in Girona was alles vol omdat er een 
bloemenweek was. Ik kwam een nonnetje tegen en vroeg of ik 
in het klooster kon slapen. Dat kon niet want ze woonde in een 
slotklooster. Uiteindelijk heb ik twee nachten in de shelter voor 
daklozen geslapen.
Op de 350 km, die ik op de Camino Catalán en de Camino del 

Ebro heb gelopen, heb ik één Italiaanse pelgrim gezien en in Montser-
rat tien pelgrims, maar die gingen in Tárrega richting Jaca. Deze weg is 
een weg, waar je helemaal op jezelf aangewezen bent.
De Camino del Ebro was dan wel goed aangeduid, maar zo mono-
toon, urenlang zonder één' spiertje schaduw. Ik heb veel de bus moe-
ten nemen omdat er geen logies te vinden was.
De Camino Catalán is mooi en ruig. Tot in Montserrat zijn er bijna 
geen aanduidingen. Ik  kreeg er vaak extra kilometers bij, omdat ik de 
bergen ingestuurd werd. Op een dag had ik de keuze: rechtdoor 13 km 
naar het dorp of rechts afslaan, 6 km. Wat zou jij doen? Ik ook. Na 2 
km was de weg geblokkeerd. Ik  probeerde toch om verder te gaan. Ik 
kwam alleen maar hoger en hoger, een berg op. Daar stond een heel 
groot huis, alles potdicht. Ten einde raad belde ik 112, en vroeg om 
een taxi te sturen. Dat ging niet, daar was een terreinwagen voor no-
dig. Uiteindelijk begrepen ze dat er een probleem was. Drie pompiers 
met een brandweerwagen zijn me dan komen halen. Het was uitein-

Het uithangbord van de Camino Catalùan: de benedictijnenabdij van 
Montserrat.
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delijk nog 15 km naar het dorp. We zijn dan samen gaan controleren 
wat er mis gegaan was. Ze toonden me welke wegwijzers ik moest ne-
geren. De verkeerde borden toonden ook de weg met een schelp.
In Logroño nam ik, zoals gepland, de trein naar Ponferrada. Van hier 
ga ik verder te voet naar Santiago. 

N.v.d.r. Niet alle jakobswegen zijn bewegwijzerd als de Camino Fran-
cés en voorzien van heel veel albergues. Nog meer dan bij de grote 
bekende Camino’s, is bij de wat minder bekende een goede voorberei-
ding noodzakelijk. 
We geven je al enkele bouwstenen:
- www.camidesantjaume.cat: met onder meer vijf lijvige deelgidsen 
die je kan downloaden.
- Bij Editiorial Buen Camino verscheen de Spaanstalige gids
Guía del Camino Jacobeo del Ebro y Camino Catalán. 
www.editorialbuencamino.com
- Mieke gebruikte de gids Le chemin catalan van Jean-Yves Grégoire, 
uitgegeven bij 
Rando, maar Editions (Glénat). Maar enthousiast is ze daarover niet.
- Zie ook hoger onder ‘Logies langs de Spaanse pelgrimswegen’.
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