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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Een Allerzielenfoto ... De Camino Sanabrés confronteert je, dichtbij Santiago de Compostela, met de treinramp van 23 juli 2013. 
79 passagiers kwamen toen om het leven.
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Sterkte!
Jeroen Schelstraet (41) was in september onderweg naar Santiago de Compostela. In nog altijd onopgehelderde omstandigheden kwam 
hij om het leven.  Jeroen was de zoon van Rita Lootens, een actieve vrijwilligster in ons Infopunt. 
Wij delen graag mee in het verdriet en wensen Rita en familie alle sterkte toe!
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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, Christian Cardinael, 
Luc De Bolle,  Johan De Ridder, Egfried Grauls, Luc Holsters,  Frans Maertens, 
Herman Meuleman, Herman Troukens, 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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 ’t Genootschap
NatioNaal - aCtiViteiteN
WerKGroePeN , ProJeCteN, NieuWs

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, dit jaar op 26 no-
vember. 
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 …

Geloofsbrieven 2017
Aanvragen voor geloofsbrieven-stempelboekjes voor 2017 kunnen we 
pas verwerken als het lidmaatschap voor dat jaar ook geregistreerd is, 
als het lidgeld dus betaald is. 
Dat kan ten vroegste begin januari 2017. Wie nu al een aanvraag in-
diende voor volgend jaar zal dus nog even moeten wachten. 
Bij een aanvraag is het belangrijk ook de vertrekplaats en de vertrek-
datum op te geven. Die gegevens zijn nodig in het programma. Als 
deze gegevens niet ingevuld zijn vullen we de thuisplaats in als ver-
trekplaats en de aanmaakdatum als vertrekdatum.
Om een geloofsbrief aan te vragen vind je op de website een formu-
lier, onder ‘Geloofsbrief’. (CC)
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heverlee, zaterdag 26 november
terugkomdag!
Het wordt weer een fijne ontmoeting met medepelgrims én thuisge-
bleven partners in Don Bosco, Oud-Heverlee. Een dag om ervaringen 
uit te wisselen, afspraken te maken, foto’s te bekijken en veel meer. 

Programma 
8.30 uur  Warm onthaal met koffie en thee.
10.00 uur Openingsmoment.
10.15 uur Keuze uit:
	 	 	 	 	 •	spirituele	boswandeling	voor	pelgrims	
       (groepjes van 12-16 personen)
	 	 	 	 	 •	begeleid	gesprek	met	de	thuisgebleven	partners
	 	 	 	 	 •	pelgrimsgetuigenissen	(RKK- en KRO-reportages) 
        met korte nabespreking
	 	 	 	 	 •	café	De	ware	Jakob:	ervaringen	uitwisselen.
12.00 uur Lunch (soep, brood en broodbeleg).
13.30 uur Keuze uit:
	 	 	 	 	 •	wandeling	in	de	omgeving	met	gids
	 	 	 	 	 •	begeleid	caminospel	
       (een soort ganzenbordspel met foto’s van de camino)
	 	 	 	 	 •	pelgrimsgetuigenissen	(RKK- en KRO-reportages) 
        met korte nabespreking
	 	 	 	 	 •	café	De	ware	Jakob:	ervaringen	uitwisselen.
16.00 uur Afsluitingsmoment met plechtige uitreiking van de 
     herinneringstegel 2016.

De spirituele boswandeling, populair onderdeel van de jaarlijkse terug-
komdag!
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1333/pelgrimsgetuigenissen.pdf
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1333/pelgrimsgetuigenissen.pdf
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16.15 uur  Café De Ware Jakob met een korte reportage over de
      vierabdijentocht van afdeling Leuven en een korte 
     voorstelling van de nieuwe abdijentocht 2017 in Wallonië.

De pelgrimswinkel is ook aanwezig en je kan je mening kwijt over De 
Pelgrim en ¡Hola!.

Praktisch
•	Plaats:	Don	Bosco,	Don	Boscolaan	 15,	Oud-Heverlee	 (vlak	bij	 de	

Waversebaan).
•	Auto:	in	je	gps	geef	je	best	Kloosterdreef in. 
•	Openbaar	vervoer:	buslijn	337	Leuven-station	-	Waver.	Vertrek	om	

het uur: 8.04 enz. Halte voor de deur. Er stopt ook een trein in het 
station van Oud-Heverlee (op 5 minuten wandelafstand van het do-
mein.)

•	Deelname:	€	5,	met	lunch	€	11,	over	te	schrijven	op	rekening		BE	93	
0017 0228 8867 van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling 
Leuven.

•	Inschrijven	doe	je	met	het inschrijvingsformulier dat je bij voorkeur 
per e-mail bezorgt aan terugkomdag@compostelagenootschap.be. 
Je kan het ook per post opsturen naar Herman Troukens, Kriesberg 
52, 3221 Nieuwrode (Holsbeek). Tot 22 november. Je bent inge-
schreven na ontvangst van dit formulier en het storten van het ver-
schuldigde bedrag.

•	Info:	jan-hendrickx@telenet.be - 03 481 94 08

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1333/terugkomdag%202016%20-%20inschrijvingsformulier.docx
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elke zaterdag: infopunt!
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.
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht 
voor te bereiden. In het totaal zijn er een dertigtal 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.

Zaterdag 5 november  Jos Belmans, Martine Maes, 
         Thomas Eerdekens, Luc Demey
Zaterdag 12 november Patrick Maene, Daniël Dierickx, Alex Cusse
Zaterdag 19 november Dirk De Smedt, Magda Cumps, 
         Clark Trappeniers
Zaterdag 26 november Richard Anthone, Paul Linders, 
         Richard Asselberghs

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters in Mechelen ter beschik-
king van onze leden!

het infopunt zoekt medewerkers met fietservaring!
Van de kandidaat-medewerkers verwachten we dat ze ervaring hebben met de tocht naar Com-
postela. We hebben veel medewerkers met wandelervaring maar te weinig met fietservaring!
Voor meer informatie kun je terecht bij de verantwoordelijke 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%2020160825.pdf
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oostkamp, zaterdag 19 november
infodag voor kandidaat-pelgrims
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Langs welke weg? Waar vind ik een bed?
Rugzak? Hoe zwaar? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?

Op zovele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan 
de kandidaat-pelgrims een degelijk antwoord te bieden.
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde 
traditie. 
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spirituele wandelingen in en rond de santiagokathedraal 
Nieuw in onze pelgrimswinkel: Thuiskomen in Santiago de Compos-
tela. Spirituele wandelingen rond en in de kathedraal van Sint-Jakob 
in Santiago de Compostela.
Een boekje van René Heinrichs. Er staan drie wandelingen in: een in, 
een rond en een derde waarin de aandacht gaat naar de Pórtico de la 
Gloria.
Prijs:	€	5
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Programma
10.00 uur Onthaal.
10.30 uur Welkom en presentatie: 
     Op weg naar Santiago de Compostela.
11.30 uur Getuigenis van een pelgrim.
12.00 uur Lunch met meegebrachte picknick. 
     Drank ter plaatse te verkrijgen.
13.00 uur De tocht in de praktijk. 
     Aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.00 uur Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden.
     In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit
     aan diverse thematafels.
16.30 uur Café De ware Jakob.

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen in onze pelgrimswinkel.
Afspraak in Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht Roden-
bachstraat 42, Oostkamp -  050 83 31 80.
Oostkamp is goed bereikbaar.
Trein: het station in Brugge ligt op 1,2 km stappen van de Valkaart.
Bus: bus 20 van Brugge station naar Oostkamp, halte Valkaart, of bus 
21 van Brugge station naar Oostkamp, halte centrum.
Auto: E40, afrit Oostkamp.
Deelname: gratis. Wel vóór 11 november inschrijven via mail aan
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be. Of schrijven naar 
Yvonne Roelof, Naaldenstraat 17/2.08, 8000 Brugge. Vermeld naam, 
voornaam, adres en 'stapper' of 'fietser'. Telefoon 050 34 17 29.
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halle, 10 december 
infodag voor kandidaat-pelgrims
Het programma is identiek aan het programma van de infodag in 
Oostkamp.
Afspraak om 10 uur in het Don Bosco-instituut, Lenniksesteenweg 2, 
Halle (Vlaams-Brabant).
Halle is goed bereikbaar met de trein. Het Don Bosco-instituut ligt op 
20 minuten wandelen van het station.

Deelname: gratis. Wel vóór 4 december inschrijven via 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Of schrijf naar Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal. 
Vermeld naam,voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’. 
Info: 0473 95 25 85.
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aFdeliNG GeNt
Gent, zaterdag 19 november
Café de Pelgrim. Café Peregrino.
Misschien had je dit al lang eens willen doen: gewoon een praatje slaan 
aan een cafétafeltje, over wat jou bezielde om zo lang onderweg te zijn. 
O ja, vertellen ligt je wel, maar niet voor een min of meer groot publiek. 
Je houdt het liever intiemer. Jouw vertelstijl heeft meer weg van een 
gedachte-uitwisseling. Je wil wel eens te weten komen of ze liever alleen 

 afdelingsnieuws
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gaan of in groep. En vind jij dat religie en pelgrimeren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn? Misschien is dat soort vragen nooit bij jou 
opgekomen, maar heeft iemand aan jouw tafeltje daar wel iets over te 
vertellen. Of zit hij of zij met enkele praktische vragen ...

Dat allemaal kunnen jullie zelf mee organiseren: kom gewoon massaal 
opdagen, ga aan een tafeltje zitten en begin te vertellen!

Als jullie even uitgepraat zijn, zorgt het Spaans koor Las Aceitunas 
voor een muzikale intermezzo's met Tuna-liederen en canciones 
populares.  
Las Aceitunas zingt con much’ alegría, draagt blijheid en vreugde uit!  

Aanvang om 15 uur in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33. 
Einde rond 18 uur. 
Parkeren kan op de speelplaats.
Deelname: donativo. 
Liefst vooraf aanmelden via afdelinggent@compostelagenootschap.be, 
of bij Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent; 09 324 65 49 (na 
19 uur).
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Las Aceitunas zorgt op de vertel- en ontmoetingsnamiddag voor een 
muzikaal intermezzo met ‘canciones populares’. 
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aFdeliNG leuVeN
Nieuwrode,  zaterdag 10 december
hagelandwandeling
De wandeling is zo’n 18 km lang en brengt je naar onder meer het 
natuurgebied de Beninksberg, de Wingevallei, het kasteel van Horst 
in St.-Pieters-Rode en de St.-Denijskerk van Houwaart. ‘Bergen’, val-
leien en holle wegen. 
Na de wandeling – rond 16 uur - staan balletjes en appelmoes klaar, 
met brood. En als toetje, een stuk Santiagotaart (amandeltaart). 
Ten slotte volgt nog en avondprogramma met pelgrimsgetuigenissen 
(o. a. een pelgrimstocht in Japan), beelden van de voorbije abdijen-
tocht en info over de volgende meerdaagse tocht, langs ‘heilige plaat-
sen’ in de Gaume en omgeving: de abdij van Orval, de enorme O.L.V.-
basiliek in het piepkleine Avioth en de Mont Saint-Walfroy.
Natuurlijk is De ware Jakob het laatste programmapunt.

Afspraak om 9 uur aan de parochiezaal van Nieuwrode, Losting 47. 
Vertrek rond 10 uur. Picknick meebrengen.
Deelname:	€	10.	Graag	inschrijven	voor	5	december	via	
afdelingleuven@compostelagenootschap.be.
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Wie al wat ouder is leerde het kasteel van Horst kennen in een strip-
boek van de Rode Ridder.
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Elke pelgrimsavond opnieuw: mooie verhalen, boeiende avonturen.

aFdeliNG liMBurG
Genk, woensdag 16 november
Vertelavond
Ook Limburg geeft elk jaar de gelegenheid aan zijn leden om ‘hun ver-
haal’ te doen. Het is best boeiend om naar die verhalen te luisteren, 
naar de beelden te kijken en een glaasje Spaanse wijn te drinken. En 
voor vragen over je volgende tocht kun je hier altijd terecht bij ervaren 
pelgrims. 
Heb je iets bijzonders meegemaakt op de camino en wil je dit delen 
met andere pelgrims? Laat dan op voorhand iets weten en we zetten 
de microfoon en de beamer voor je klaar.

Afspraak om 19 uur in ’t Kliniekske, Noordlaan 6 (kort bij C-Mine).
Inschrijven zoals steeds via afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
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aFdeliNG zuidWest
aalbeke, zondag 6 november
Pelgrimsnamiddag
We ontvangen je om 14 uur in het Ontmoetingscentrum. Een half 
uur later starten we met 'De weg is wijzer dan de wegwijzer', gevolgd 
door 'Ervaringen van een hospitalero'.
Het Ontmoetingscentrum ligt aan de Aalbekeplaats, naast de weg 
Kortrijk-Moeskroen. Aan het station in Kortrijk neem je bus 83 naar 
Moeskroen, halte Aalbekeplaats. Ongeveer om het uur is er een bus-
verbinding.
Deelname: donativo.
Om organisatorische redenen graag bevestiging van je komst via 
maertens.f@skynet.be.
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aNdere orGaNisatoreN
assent, vrijdag 25 november
de Vía de la Plata, van sevilla naar santiago de Compostela
Jos De Brier en Fernande Vanhoudt wandelden in april en mei langs 
de Vía de la Plata naar Santiago de Compostela. Een tocht van duizend 
kilometer. 
Van de tocht maakten ze een diavoorstelling die ze tonen in zaal Tref-
punt, Dorpsstraat 10 in Assent (Bekkevoort). 
Aanvang om 19.30 uur.
Toegang: donativo. De opbrengst van drank en versnaperingen gaat 
naar de keukenvernieuwing van zaal Trefpunt.
Blog: http://1000kmvanjosenfernande.blogspot.com
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Nieuw pelgrimsrecord in 2016
Al enkele dagen geleden had het pelgrimsbureau in Santiago de Com-
postela meer compostelas uitgeschreven dan in 2015. Hoeveel pel-
grims geen compostela ophalen is moeilijk te schatten. 
Meer dan waarschijnlijk kan Santiago de Compostela al einde novem-
ber uitpakken met een nieuw recordcijfer, meer dan het aantal pel-
grims in het Heilig Jaar 2010. Dat waren er toen 272 412.
Ca. 45 % van de pelgrims zijn Spanjaarden.

 Vlaanderen, europa, el mundo
laNGs de PelGriMsWeGeN
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Wintertijd: route Napoleon gesloten
Net als verleden jaar is het van 1 november tot 31 maart opnieuw ver-
boden om via de Col de Lepoeder van St.-Jean naar Roncesvalles te 
wandelen. 
De maatregel kwam er omdat hulpdiensten ’s winters al te dikwijls 
moesten uitrukken om pelgrims te helpen. Je moet dus via Valcarlos 
naar Roncesvalles. 
Wie denkt dat te moeten negeren en in de problemen komt zal op-
draaien voor de kosten en krijgt een boete. Twee Brazilianen bv. kre-
gen	verleden	winter	een	rekening	gepresenteerd	van,	samen,	€	5810.

De hoge of de lage route, wie  ’s winters de camino wil lopen moet goed 
weten waar hij aan begint, moet zijn uitrusting aanpassen, rekening 
houden met minder logiesaanbod, enz. Maar het kan zó mooi zijn!
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Van dieppe naar Chartres
De pelgrimsroute van Dieppe naar Chartres is in september officieel 
ingewandeld. In tien etappes wandel je van de Normandische kust 
naar de Via Turonensis in Chartres. 
De route is bewegwijzerd met de nieuwe blauw-gele Franse camino-
bewegwijzering, identiek aan de wit-rode GR-bewegwijzering plus 
het blauw-gele Europese embleem. Op de uitgave van een gids is het 
nog even wachten.
Info: www.chemins-pelerins-normands.fr  en www.compostelle28.org.

Een prachtige Jakoubs uit de uitzonderlijke ivoorcollectie van Château 
de Dieppe.
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logies langs de spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es   
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es  
www.alojamientoscaminosantiago.com      
www.gronze.com 
http://todosloscaminosdesantiago.com 
www.verscompostelle.be 

logeren in Brussel
Wie langs de Via Brabantica door Brussel trekt kan al langer 
logeren bj Thomas Van Dormael, tot voor kort ook een ac-
tieve medewerker in ons infopunt. 
Thomas verhuisde onlangs. Zijn nieuw adres: Antoine Dan-
saertstraat 122 b 7, 1000 Brussel. Bovendien stond er in de 
laatste Via Brabantica-uitgave een foutje in het telefoonnum-
mer. Het juiste nummer: 0032 498 36 62 85.

Pelgrims voor pelgrims
Hierbij aansluitend: zoals al eerder gemeld zoekt het Vlaams 
Compostelagenootschap dringend een vrijwilliger die zich 
wil ontfermen over het logiesaanbod in Vlaanderen. De pa-
gina’s Onderdak in Vlaanderen op de website zijn al een tijdje 
aan actualisering toe. Wie helpt?
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Media, erFGoed, teNtooNstelliNGeN, CoNCerteN

adriaan de roover is niet meer
Eind september overleed dichter Adriaan De Roover, geboren in 
Mortsel in 1923 als Felix De Rooy. In ons Genootschap is hij vooral be-
kend door de uitgave in 2007 van ons boek Ontmoeting met de romaanse 
kunst langs de wegen en zijwegen naar Santiago de Compostela. Ook in onze 
pelgrimsgedichtenbundel Ik ben op weg gegaan is hij aanwezig*.
Adriaan was er als pelgrim al vroeg bij: lang voor de heropleving van 
de Jakobstraditie in Frankrijk en Spanje en nog voor de oprichting van 
het Vlaams Compostelagenootschap in 1985 was hij al een gedreven 
pelgrim. Zijn passie voor de romaanse kunst maakte hem tot een au-
toriteit. Hij was de verantwoordelijke voor de audiovisuele presenta-
tie bij de historische tentoonstelling Santiago de Compostela, 1000 jaar 
Europese Bedevaart (Gent, Europalia España, 1985) en gaf in Vlaande-
ren honderden voordrachten. Meermaals werd hij onderweg aange-
sproken door pelgrims die zich zijn voordrachten herinnerden en dan 
zegden: het is jouw schuld dat ik hier loop …
Zijn zilveren schelpje droeg hij tot de laatste dag. (HM)
*Het boek over romaanse kunst (een aanrader!) is nog altijd te koop in 
onze pelgrimswinkel. Bestellen kan via de website.
De dichtbundel was meteen uitverkocht.
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Pelgrimeren zonder beren
Tijdens haar wandeling van Zwaag (Nl) naar Santiago de Compos-
tela in 2014 schreef Jolanda Stammes wekelijks een column voor het 
Noordhollands Dagblad. In twintig afleveringen kregen de lezers 
een mooi beeld van het leven als een pelgrim.Van de gesloten bak-
kerijen tot de onverwachte uitnodigingen door onbekenden, van 
de onafzienbare vergezichten tot de dichte bossen, van traktaties en 
gulheid tot de gedwongen dure overnachting in een hotel. Vorig jaar 
liep ze van Le Puy naar Saint-Jean-Pied-de-Port en via de Camino del 
Norte naar Santiago. Ook tijdens deze tocht schreef ze een wekelijkse 
column. Al die columns, aangevuld met dagboekfragmenten en prak-
tische informatie, bundelde ze in het boekje Pelgrimeren zonder beren. 
108	blz.	Prijs:	€	9,95.		Bestellen	door	een	mail	te	sturen	naar:	
pelgrimerenzonderberen@gmail.com.

antwerpen. st.-Jakobskerk en de contrareformatie 
Bij de uitgeverij Brill verscheen St. Jacob’s Antwerp Art and Counter Re-
formation in Rubens’s Parish Church, een studie door Jeffrey Muller. De 
auteur reconstrueeert hierin de rol die de kunst speelde in de samen-
leving tussen 1585 en 1790. Een dankbaar onderwerp omdat van alle 
contrareformatische bolwerken in Antwerpen alleen in de Jakobs-
kerk de kunstwerken en het archief in situ bewaard bleven. Voer voor 
specialisten,	met	een	bijhorend	prijskaartje	van	€	186.	
www.brill.com 



19

76
November 2016¡HOLA!

utrecht, tot 8 januari
heilige schrift 
Velen herinneren zich nog de dubbeltentoonstelling in Antwerpen, 
Heilige boeken. Heilige plaatsen, in 2014. Wat nu in Utrecht getoond 
wordt ligt in de lijn van wat toen in de Consciencebibliotheek ge-
toond werd: heilige boeken van het jodendom, het christendom en 
de islam, drie religies met gemeenschappelijke wortels. Opnieuw is 
dat een tentoonstelling die laat zien waarin de drie godsdiensten ver-
schillen maar vooral ook wat ze gemeen hebben.
Opnieuw zijn hier prachtige middeleeuwse handschriften en vroege 
gedrukte werken samengebracht: fraaie kalligrafie, uitbundige deco-
raties en miniaturen ... En diverse Nederlanders vertellen openhartig 
hoe die heilige boeken hen fascineren. 
Bij de tentoonstelling hoort een lange reeks activiteiten en lezingen.
Gesloten op maandag.
www.catharijneconvent.nlJezus in de Soignies-psalter. Hautmont (Mons), 1050-1100. 

Koran, met Perzische vertaling.
Iran,17de eeuw. 

Tanach (Joods Oud-Testament). 
Zuid-Duitsland, 1260-1280.
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Camiño, de Bruxelas a santiago
De Galicisch-Brusselse groep Ialma is aan haar vijfde cd toe, een al-
bum dat een duidelijke link legt met dé Camino, de camino naar San-
tiago de Compostela. 
Ialma brengt al jaren Galicische folk (Ai-la-la-muziek ...) maar heeft 
zich daar nooit in opgesloten. De vier dames zijn wel voortdurend op 
zoek naar Galicisch erfgoed, maar koppelen traditie meer dan ooit aan 
een multiculturele visie en aan Brussel, de stad waar ze geboren zijn.
De Camino past daar perfect in: die legt toch een band tussen landen 
en volkeren ...! Natuurlijk vind je een Camino-lied op de cd, maar ook 
Maneo en Bruxelas en een Cantar do Refuxiado, een lied voor de vluch-
telingen.
Ialma, dat zijn de zangeressen Veronica Codesal, Magali Menendez, 
Natalia Codesal en Marisol Palomo, muzikaal begleid door onder 
meer Didier Laloy (diatonisch accordeon) en Quenin Dujardin (on-
der meer gitaar). De laatste tekent ook voor de artistieke leiding. 
Overigens komen bij de muzikale begeleiding veel meer instrumen-
ten kijken, in de eerste plaats pandereitas, Galicische tamboerijnen en 
gaita’s, doedelzakken.
Als we de concerten overlopen dan is dat een hele reeks, in binnen- 
en buitenland. In eigen land toch vooral in Brussel en Wallonië. In 
Vlaanderen af en toe. En dat mogen er zeker meer zijn. 
Het album is een productie van Homerecords.
https://sceneoff.com/ialma-2/camino/ 
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lezersBrieVeN, BloGs  en zoeKertJes

een mooie schilderij van mijn vrouw tania
Op een van onze overnachtingen, in het charmante plaatsje Chenaud, 
mochten we midden in de velden bij onze ‘autobanden-iglo’ een prach-
tige zonsondergang meemaken. Met dit schilderij als resultaat. We heb-
ben ervan genoten.
Willy Moelans
http://willyentaniadeuitdaging.weebly.com  

Blog
Op 1 april jl. vertrok ik voor de derde maal naar Compostela, voor de 
eerste maal te voet.
Eerst waren er natuurlijk de grondige voorbereidingen. Eind vorig 
jaar nam ik deel aan de infodag in Halle. In het voorjaar kwam ik 
langs in de Varkensstraat en kreeg er alle uitleg van supervriendelijke 
medewerkers. Ik kocht er ook handige reisgidsen.
Vooral de pelgrimsverhalen op www.compostelagenootschap.be  
vond ik fantastisch. Ik las bij wijze van spreken de letters van het 
scherm.
Ook ik heb op mijn tocht een dagboek (blog) bijgehouden met mijn 
belevenissen, ervaringen, pijn, vreugde en euforie. 
Dank voor al het geleverde werk!
Hugo Dewit
http://www.bloggen.be/hugodewit
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Met dank aan de bomberos
Voor de vierde keer trok ik dit jaar op pelgrimstocht.
In 2010 vertrok ik in León. In 2011 wandelde ik langs de Camino Pri-
mitivo en in 2012 van Burgos naar Santiago de Compostela, telkens 
met positieve ervaringen en heel mooie momenten. 
De tocht liet me niet los, het was voor mij niet helemaal af en zo be-
sloot ik dit jaar van Saint-Jean-Pied-de-Port tot Burgos te wandelen.In 
Saint-Jean raadde men me af nog die namiddag te vertrekken wegens 
‘te hoge temperaturen’. Dan maar de volgende dag. Warm weer, dan 
regen, sterke wind en zelfs hagel tot 1400 m. Bij het afdalen ging het 
plots minder goed, mijn lichaam begaf het, mijn benen trilden, ik viel 
neer. Een pelgrim ondersteunde me tot de afdaling minder steil was. 
Na enkele kilometers kon ik niet verder. Ik was alleen, het werd don-
ker, het bliksemde en donderde. Ik besloot de 112 te bellen. Gelukkig 
kwamen nog vier pelgrims langs van wie er een vlot Spaans sprak en 
beter kon uitleggen wat er gaande was. Aan de hand van de coördina-
ten van mijn gsm konden ze mij situeren. Drie brandweermannen, 
bomberos,  zijn me komen halen en hebben me naar de albergue in 
Roncevalles gebracht waar een Nederlandse hospitalero me heel goed 
opving en ik kon recupereren .
Ik deel die ervaring mee omdat ik de pelgrims, de brandweermannen, 
de 112 en de hospitalero dankbaar ben om hun hulp. Ook dat is de 
camino!
Na mijn bange eerste dagen had ik een betere tocht met heel aange-
name momenten en fijne ontmoetingen.  Ik heb de tocht beëindigd in 
de kathedraal van Burgos met een stil en dankbaar moment.
Martine Desaegher

Op weg naar Roncesvalles. Hoogste punt bereikt na 1300 m stijgen 
vanuit Saint-Jean (of 800 m vanuit de Auberge Orisson). Nu nog af-
dalen naar Roncesvalles. Gelukkig maar 500 m lager. Maar soms zit 
het gewoon niet mee ... 
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Caminostress
Vandaag 16 september ben ik zes dagen in Spanje en, eerlijk gezegd, 
valt het wat tegen. De rust en kalmte die Frankrijk me gaf is niet te 
vergelijken met de drukte hier. Om te ontstressen moet je vandaag 
niet hier zijn.  Elke dag vroeg op en zorgen dat je kort na de middag 
een bed hebt. Misschien was ik beter langs de Camino del Norte ge-
gaan. Minder druk, zegt men. Maar dat had men me van de Francés in 
september ook gezegd. Daarom: vertrek in België, vertrek thuis! 
Pas op, ik wil niet negatief doen, de contacten met mensen van over 
heel de wereld, zelfs met mijn beperkte talenkennis, is iets speciaals. 
Iedereen vriend van iedereen. Iedereen helpt iedereen. Ik denk dat 
onze wereldleiders best eens de Camino zouden lopen.  
En toch, dit is de mooiste reis die ik ooit maakte. Dank u, Camino! 
Guido Demuzere

Even de rugzakken tellen. Ik tel er al 25 en er zijn hier 25 bedden. Zal ik 
er nog bij kunnen? Nog vijf kilometer stappen, dat kan ik niet meer. Ze 
zullen toch wel een extra matras hebben? Of zal ik voor een keer in de 
openlucht slapen? Ach, ik vertrouw op Jakobus, er komt een oplossing.
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ik geloof haast

dat het woord zich fluistert
telkens tussen schreden in. 

Zo vroom het doel, het stroompje zo'n koele
zalving van voet en ziel, 
totdat de ziel, verkwikt, bereid zal zijn
tot heling, dwaling, heling,
naar de weg leert kijken als een voet, 
doorboord. 

Ik geloof haast
dat betekenis opzichtig schuilt in sluiers
wanneer zich de eerste én de laatste dag
een huwelijk voltrekt op mijn drempel
voor een nacht. 

De weg spreekt vloeiend horizontaal. 
De weg wacht diep en ademt traag,
het ritme van een heuvelochtend.
Wolken spreken binnensmonds
van gaan, en van de dag die komt. 

Ik geloof haast
dat de zwaluwen onderdaks
en de weduwe van daarstraks
geen ander doel gegeven is
dan geven, nest voor even, 
waterval van spraak en zorg, 
koesteren wat niet blijven kan
en kwam en verder moet, en mag, 
een les, een laten. 

De weg bewandelt zacht in mij. Daar, 
domweg dankbaar in de Rue Dieu,
doorgrondt zich zwijgend de juiste vraag. 
Ik geloof het haast, godbetert. 

Christian Hannes
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amerikaanse pelgrim zoekt Vlaamse pelgrim
Op mijn pelgrimstocht in 2013 heb ik een Amerikaanse pelgrim ont-
moet, Danielle Plouffe Wineman. Danielle Wineman is op zoek naar 
een Vlaamse pelgrim met wie zij een groot gedeelte van de tocht heeft 
gestapt. Zij is echter zijn gegevens kwijt. Dit mailde ze me: (…) The 
man from Belgium hurt his knee, and had to quit. (…) His first name 
is Patrick. He is married, has 2 children and is 48 years old. He had, I believe, 
a French mother and his dad was Flemish. Ute and I really want to visit him, 
he had invited us, and he was very interesting. He had lived and studied in the 
US. I believe he worked in Brussels, or another large city in Belgium. We have 
photos for him and a gift.
Hans Lubbers, Nederland
hanslubbers1960@me.com

Vézelay-le Puy
Ik zou graag volgend jaar voor de tweede keer pelgrimeren naar Com-
postela, om te beginnen van Vézelay naar Le Puy en dan eventueel 
verder langs de Via Podiensis en de Norte. Ik ben op zoek naar infor-
matie van stappers die in 2015 of 2016 van Vézelay naar Le Puy stap-
ten. Frans Schouppe, schouppefr@gmail.com

Vézelay
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los arcos. Woorden in alle talen.
Ook dit jaar waren mijn man (Marcel Stevens) 
en ik hospitaleros in Los Arcos.  Aan het 
onthaal lag een schriftje waar ik de pelgrims 
vroeg om er één woord in te noteren. 
Impulsief, onverwacht en zonder veel 
nadenken. Eén woord dat voor hen 
belangrijk was die dag, de essentie van 
de dag, een gevoel, een gedachte, een 
ontmoeting ... En dit onmiddellijk na 
aankomst. Het resultaat is verbazend 
interessant. 
Waarom ze dit woord kozen? Omdat 
ze er de lange weg vóór Los Arcos 
voortdurend mee overhoop lagen, 
omdat het een mantra was, een wens ...
Met deze oogst – in bijlage een greep 
eruit - wil Ik iets doen, al weet ik nog niet 
wat het zal worden.
Claudine De Wilde


