
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen 

hola.redactie@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

88
November 2017¡HOLA!

Het klimaat verandert. Het menselijk gedrag en foute politieke beslissingen zijn er ongetwijfeld grotendeels voor verantwoordelijk. Dat betekent voor Spanje meer hitte, meer 
droogte, meer bosbranden, meer zwart geblakerd landschap. De foto is genomen op de Camino Primitivo op de lange afdaling naar het Salimestuwmeer op de Río Navia. 
In april gingen daar honderden hectaren bos in de vlammen op.
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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, Christl Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Roland de Brabander, Johan De Ridder, Egfried Grauls, Luc Herbots,  
Luc Holsters, Paul Linders, Frans Maertens, Ferdi Mattys, 
Herman Merckx, 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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Woensdag 29 november Genk. Pelgrimsavond

Dinsdag 5 december   Kapellen. Kaas- en wijnavond

Zaterdag 16 december  Erps-Kwerps. Wandeling, eten, film

Zaterdag 16 december  Brugge. Infodag
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Mechelen, zaterdag 24 februari
Pelgrimszegen
Wie volgend jaar op stap gaat nodigen we nu al uit op de pelgrimszegen in 
de Mechelse kathedraal. Nu al noteren! Meer info volgt volgende maand
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Terugblik
Mooi, deugddoend vrijwilligersfeest
Om de drie jaar bedankt het Vlaams Compostelagenootschap al zijn 
vrijwilligers met een Dag van de Vrijwilliger. Einde september kwa-
men meer dan 120 vrijwilligers samen in Mechelen voor een feest-
maal voorafgegaan door een ruime keuze aan stadswandelingen en 
activiteiten als een brouwerijbezoek en de beklimming van de St.-
Romboutstoren.
De sfeer was van de eerste minuut hartelijk, deuggdoend. Blijheid en 
waardering was er niet alleen voor het initiatief, maar vooral ook voor 
de geboden kans om alle andere vrijwilligers te kunnen ontmoeten: 
infopunters, hospitaleros, redacteurs, materiaalmeester, secretaris, 
schatbewaarder, webmaster, verantwoordelijken van de ledenadmi-
nistratie, afdelingsbesturen, leden van de werkgroep spiritualiteit en 
vele anderen.

Uit het dankwoord van voorzitter Luc De Bolle willen we hier graag 
citeren: 
Bedankt omdat jullie gemotiveeerd zijn om van het Vlaams Compostelage-
nootschap een prachtige vereniging te maken. ( ...)Ik denk dat ons enthousi-
asme voor de camino onze drijfveer is. ( ...) Het genootschap biedt via vrijwil-
ligers  de kans om dieper in te gaan op die levenservaring van de camino, zij 
het cultureel, historisch, spiritueel of gewoon als mens en pelgrim. Dit is een 
meerwaarde van het genootschap, voor leden én vrijwilligers. ( ...) Ik heb als 
voorzitter zeer veel respect voor jullie.  Als ik jullie bezig zie, dan is dat voor 
mij gewoon genieten van jullie enthousiasme en vriendschap, en daar ben ik 
jullie allen zeer dankbaar voor. ( ...) Zonder jullie is er geen toekomst voor 

Alle foto’s: 
Chris Cardinael
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het Genootschap. ( ...) We hopen zelfs dat er nog veel vrijwilligers bijkomen, 
zeker ook jongeren. ( ...) Het Genootschap is in beweging. Stilstaan betekent 
achteruitgaan. ( ...) Het Genootschap verdient een betere plaats in Vlaan-
deren. Het is geen besloten clubje. Het wil openstaan voor samenwerking. 
Iedereen zou het Genootschap moeten kennen als men naar Compostela ver-
trekt. ( ...) Als pelgrim voelen we op de camino verbondenheid met andere 
pelgrims. Mogen jullie als vrijwilligers ook die vrbondenheid aanvoelen in 
het Genootschap ...

Denk jij ook dat je je als vrijwilliger nuttig kan maken in het Genoot-
schap? Vertel in een mail waarin je denkt sterk te zijn en mail het naar 
luc.de.bolle1@telenet.be.
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Élke zaterdag: infopunt! ook in augustus!
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen, is 
elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók in juli en augustus, behalve 
op feestdagen en tijdens de kerst- en de paasvakantie. 
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht voor te berei-
den. In het totaal zijn er een 38 vrijwilligers actief in het infopunt. Allemaal liepen 
of fietsten ze een of meerdere keren een pelgrimstocht naar Compostela.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets ko-
pen uit de pelgrimswinkel, een credencial en stempelboekje aanvragen en boeken 
uit de bibliotheek raadplegen.
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 900 (kandidaat-)pelgrims ontvangen.

Je
f V

an
 L

in
t

Je
f V

an
 L

in
t

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 beschikking van onze leden!

Dit zijn de vrijwilligers, actief in november en december.
Zaterdag 4 november  Lieve Mommens, René Henquet, Dees Van Caeyzeele en Patrick Maene
Zaterdag 11 november  Wapenstilstand. Het infopunt is gesloten!
Zaterdag 18 november  Jan De Proft, Inge Peeraer, Paul Linders, Jean Smeets en Madeleine Pinxten
Zaterdag 25 november  Martine Maes, Annemie Vanderschoot, Elwyn Moerenhout en Maria Roggeman
Zaterdag 2 december  Jos Belmans, Lieve Gommers, Jacques Tack, Emmanuel Velghe en Luc Demey
Zaterdag 9 december  Luc De Meulenaere, Andrea Grootaers, Alex Cusse, Daniël Dierickx 
  en Richard Asselberghs
Zaterdag 16 december  Marc Frederickx, Richard Antone, Jos Helsen en Clark Trappeniers
Zaterdag 23 december  Kerstvakantie. Het infopunt is gesloten.
Zaterdag 30 december  Kerstvakantie. Het infopunt is gesloten.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%202017.pdf
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Gent, zaterdag 18 november 
infodag pelgrimeren naar Compostela 
Een pelgrimstocht is een ontdekkingstocht naar wat in je leeft en wat je 
aan kunt, waar je faalt en waar je jezelf tegen komt. Maar pelgrimeren 
is ook vreugde ervaren om wat je bereikt hebt. Het is ingrijpend, door 
de diepe emoties in de natuur, alleen of met andere pelgrims uit de hele 
wereld ...
Het is goed om je voor te bereiden op deze tocht, de steun te voelen van 
pelgrims die je voorgingen en praktische tips te krijgen. Zo kun je jouw 
doel bereiken.
En er zijn vragen als … Welke weg volg ik nu best? Waar vind ik een 
bed? Welke rugzak past mij? Waartoe dient een stempelboekje? Wat 
houdt een lidmaatschap van het Vlaams Genootschap in? Wordt het 
een avontuur, een spirituele tocht of een reis langs historie en kunst?
Ervaren pelgrims geven je op een infodag antwoord op al deze en vele 
andere vragen.
Afspraak om 10 uur in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33.

10.30 uur Verwelkoming en powerpointvoorstelling van 
    het Genootschap.
11.30 uur Getuigenis van een pelgrim.
12.15 uur Lunch met meegebrachte picknick. Drank verkrijgbaar.
13.15 uur Hoe organiseer ik mijn tocht? 
    Aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.00 uur Thematafels: informeel, een antwoord op alle vragen.

Boekenstand pelgrimswinkel: inkijken en kopen,
Napraten in de bar tot 17 uur. 
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Deelname gratis, maar we verwachten wel een mailtje of een tele-
foontje als je komt: afdelinggent@compostelagenootschap.be 
of 09 324 65 49.
Vermeld: naam en ‘fietser’ of ‘stapper’.

Kun je op 18 november niet naar Gent le komen? Geen probleem, de 
volgende maanden is er elke maand een infodag. Zo kun je op 16 de-
cember ook in Brugge terecht (zie hieronder).
Het Sint-Barbaracollege is goed bereikbaar: 
-  per trein/tram: voor het Sint-Pietersstation Gent neem je tram 

1 (Wondelgem of Evergem), halte Savaanstraat of tram 2 (Melle 
Leeuw). Telkens nog ca. 400 m te voet.

-  met de wagen: opgelet de Savaanstraat ligt in de verkeersvrije zone! 
Je kan de stad inrijden via Gent-Zuid en parkeren in parking Zuid.

 Of via de stadsring R40, de Kortrijksepoortstraat inrijden en vervol-
gens via de Nederkouter naar parking Savaanstraat rijden.

Brugge, zaterdag 16 december
infodag pelgrimeren naar Compostela
Het programma van de Brugse infodag is gelijkaardig aan de infodag in Gent. 
Afspraak om 10 uur in Campus ZoWe verpleegkunde, Barrièrestraat 2d. 
De campus ligt op 300 m van de achterzijde van het station. Een kaartje vind je 
op www.zowe.be. 
Deelname: gratis, maar graag een seintje voor 10 december, via mail naar 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be. Of schriftelijk, of telefonisch 
naar Alex Cusse, Woestinestraat 35, 8340 Sijsele; 0479 07 07 91, 050 35 99 74. 
Vermeld: naam, voornaam en ‘fietser’ of ‘stapper’.
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Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten bedoeld 
voor leden van het Genootschap (en hun familie). 
Niet-leden zijn niet verzekerd op onze activiteiten en 
nemen altijd deel op eigen risico. Op infodagen zijn 
altijd leden en niet-leden welkom.
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oud-heverlee, zaterdag 25 november
Terugkomdag!
Mooie ervaringen moet je kunnen delen. Dat kan op de terugkomdag 
waar je in een aangename sfeer medepelgrims en thuisgebleven part-
ners kan ontmoeten en luisteren naar hun verhalen.
Programma
9 uur   Onthaal met koffie en thee
10 uur  Welkomstwoord van de voorzitter en stemmingsmoment
10.15 uur Keuze uit:
    - Spirituele boswandeling: in kleine wandelgroepen delen  

    we onze pelgrimservaringen.
    - Compostella, een unieke spirituele pelgrimsfilm 
     van Freddy Mouchard.  Met bespreking.
    - Beluisteren van pelgrimspoëzie
    - Café ‘De ware Jakob’: ervaringen uitwisselen, foto’s … 
12 uur  Soep en eigen of bestelde picknick 
     Uitreiking herinneringstegel 2017
13.45 uur Keuze uit:
    -  Caminospel: een gezelschapsspel met foto’s van de camino.
    -  Compostella, een unieke spirituele pelgrimsfilm 
     van Freddy Mouchard.  Met bespreking.
    -  Wandeltocht naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van- 

    Steenbergen in het Meerdaalwoud.
    -  Café De ware Jakob: ervaringen uitwisselen, foto’s ...
16 uur   Einde
Tussendoor is de pelgrimswinkel open en kan je al een voorraad nieu-
we dromen openvouwen.

Zouden andere pelgrims dat ook zo gevoeld hebben? Was het voor hen 
ook zo ongelooflijk mooi? Hoe losten zij hun ‘probleempjes’ op? En wat 
doen ze nu met hun ervaringen?  Wat is er veranderd na de camino? Je 
wil het graag horen? De terugkomdag biedt je weer mooie contacten, tij-
dens de wandeling, de picknick, het spel, de film ... Het wordt vast weer 
heel mooi. Dankzij de werkgroep spiritualiteit en afdeling Leuven.
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Waar?
Klooster Don Bosco, Don Boscolaan 15, Oud-Heveerlee. (Vlakbij de 
Waversebaan). GPS: tik Kloosterdreef in.
Openbaar vervoer: buslijn 337 Leuven-Waver. Vertrek Leuven-Station: 
9.15 of 10.11 uur. Halte: Don Bosco.  

Deelname
€ 5, met lunch € 11. Over te schrijven op rekening BE06 2800 5620 0322 
van het Vlaams Compostelagenootschap. Inschrijven doe je met het in-
schrijvingsformulier (klik hier) dat je ten laatste maandag 20 november 
per e-mail verstuurt naar terugkomdag@compostelagenootschap.be. 
Je kunt het formulier ook opsturen naar Herman Troukens, Kriesberg 
52, 3221 Nieuwrode.  Pas na ontvangst van het formulier en na over-
schrijving van het verschuldigde bedrag ben je ingeschreven. 

Info: Dees Van Caeyzeele, deesvancaeyzeele@donbosco.be, 
0472  32 36 47

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1384/terugkomdag%202017%20-%20inschrijvingsformulier.docx
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 Genootschap-afdelingen
aFdeliNG BruGGe
Brugge,  zaterdag 11 november
rondleiding op ‘t Groot Brugs Kerkhof 
Men zegt: in de dood is iederéén gelijk en toch zie je, zeker op oudere 
kerkhoven, dat het niet altijd zo is: het Groot Brugs kerkhof is rijk aan 
monumenten die de evolutie van de dodencultus illustreren, van 1787 
tot vandaag. De begraafplaats heeft vooral een 19de-eeuws karakter.
Je vindt er bekende namen zoals Guido Gezelle, vredig naast Achilles 
Van Acker. Moesten ze het weten: Gezelle zou er een kleen gedichtje 
over schrijven en Achilles zou er een Brugsch mopje over vertellen! 
Gids: Lieven Maes.

Afspraak om 10.30 uur aan de ingang, op het einde van de Brugs Kerk-
hofstraat in Ver-Assebroek (Brugge).
Deelname € 3,  niet-leden € 5. Ter plaatse te betalen.
Openbaar vervoer: neem aan het station bus 20 of 21.
Info: Yvonne Roelof, 050 34 17 29, 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
www.grafzerkje.be 

Gouverneur en baron Jean-Baptiste de Bethune ontwierp dit arduinen 
neogotische praalgraf voor zijn vriend Guido Gezelle.  Een groot kruis 
in het midden wordt geflankeerd door twee engelen.  Ze  rusten op een 
imposant voetstuk met op de zijkant de titels van de dichtbundels van 
Gezelle. Op de achterkant verzen uit zijn dichtbundel Kerkhofblommen. 
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aFdeliNG KeMPeN
Kapellen, dinsdag 5 december
Kaas-en wijnavond
In donkere dagen is samen eten heel gezellig en hartverwarmend. 
Daarom nodigt afdeling Kempen zijn pelgrims uit op een kaas- en 
wijnavond. Een avond met bovendien hoog bezoek.
Afspraak om 19.30 uur in zaal den Biz, Eikendreef 3.
Inschrijven tot ten allerlaatste 3 december via 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

aFdeliNG leuVeN
erps-Kwerps, zaterdag 16 december
Wandeling, eten en film
Een traditie bij afdeling Leuven: een dagprogramma met een stevige 
wandeling, een avondmaal en dan nog een film. 
Dit jaar wandelt Leuven in ‘De Groene vallei’, een prachtige groene 
oase tussen Brussel, Leuven en Mechelen. 
Van het Silsombos tussen Erps en Nederokkerzeel gaat de wandeling 
naar het Torfbroek in Kampenhout. Je verkent ook het ‘grootveld’ 
onder de aanvliegroute van de luchthaven. Een afstand van 18 km. 
Afspraak om 9 uur in Parochiezaal De Klok, Dekenijstraat 11 in Erps-
Kwerps (Kortenberg)
Vertrek van de wandeling om 10 uur, terug rond 16 uur. 
Picknick meebrengen. 
Voor vermoeide stappers is er een ophaaldienst. 
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Niet meestappen kan ook, dan ben je welkom om 16 uur. 

Na de tocht kan je bij een frisse pint naar sfeerbeelden kijken 
van de driedaagse tocht langs de heiligdommen van de Gaume.
Avondeten om 17.30 uur. 
Op het menu: witloof met hesp en kaassaus, brood, en rijstpap 
als toetje. Voor de vegetariërs hebben we een witloofrolletje 
met gerookte zalm (vooraf melden!). 

Om 19 uur start de film Compostella van Freddy Mouchard. Een 
mooi verhaal over vier pelgrims op hun weg naar Santiago. Een 
film met een spirituele inslag. 

Inschrijven via afdelingleuven@compostelagenootschap.be,
vóór 5 december. Of schrijf naar Minouche Corthouts, Kriesberg 
52, 3221 Nieuwrode.
Deelname: € 10, betalen ter plaatse.

Je kan ook met de trein komen: afstappen in station Korten-
berg. Uitgang Engerstraat. Je volgt deze straat tot in het dorps-
centrum. Ten slotte even naar links. Afstand ongeveer ander-
halve kilometer.

Het natuurgebied Torfbroek, een stukje van de prachtige Groene Vallei 
tussen Leuven en Brussel.
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aFdeliNG  liMBurG
Genk, woensdag 29 november
Pelgrimsavond
Zoals elk najaar komen leden vertellen over hun bijzondere beleve-
nissen op de camino. 
Afspraak om 19 uur in ’t Kliniekske, Noordlaan 6.
Inschrijven of je aanmelden voor jouw speciaal verhaal kan via 
afdelingimburg@compostelagenootschap.be.

Pelgrimsverhalen ... Soms mooi, soms ontroerend, soms vol ontgoochelingen, pijnlijke 
momenten en veel meer. Maar in elke geval: het doet wat met een mens ...
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aFdeliNG zuidWesT
Bissegem, zondag 5 november
op pelgrimstocht naar het hoge noorden
Na tochten naar onder meer Compostela en Rome, trok Paul De Ma-
rez op pelgrimstocht van Kortrijk naar Trondheim in Noorwegen. 
Daar was in de middeleeuwen het populaire pelgrimsoord Nidaros, 
met het graf van Sint-Olav, de heilige koning die Noorwegen kersten-
de.  Een tocht van 2700 km, langs Jakobswegen in de omgekeerde rich-
ting, over de Deense Hærvejen - Ossenweg - en de Pilegrimsleden - de 
St.-Olavsweg -  door Noorwegen. Een tocht tussen antipoden: van het 
graf van de Kortrijkse Zalige Broeder Isidoor naar een verdwenen graf 
van een heiligverklaarde veldheer in een prachtig natuurlandschap. 
Een tocht vol verwondering, onderweg zoekend naar ‘het God’.

Na de presentatie  staan de 
koffie en de taart klaar en is er 
tijd om camino-ervaringen uit 
te wisselen.
Afspraak om 14.30 uur in 
het ontmoetingscentrum De 
Troubadour aan het Vlaswaag-
plein in Bissegem (Kortrijk).
Makkelijk bereikbaar per 
trein.
Bijdrage: donativo.
Inschrijven tot 2 november bij 
de afdelingsverantwoordelijke 
via maertens.f@skynet.be

 Dit kruis leidt je naar noordwaarts 
naar Sint Olav in Trondheim.

Einddoel bereikt: de kathedraal van 
Trondheim – in de middeleeuwen Nidaros. 

Pa
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Wat een ruimte, wat een ervaring ...
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utrecht, zondag 5 november
Cinema Camino: een filmfestival voor pelgrims
Het festival wil de diversiteit van pelgrimsfilms laten zien. Grotere produc-
ties als The Way en I’m Off Then (Ich bin dann mal weg) worden vertoond naast 
kleinere producties als de documentaire Moederziel. Je kunt onder andere 
kijken naar de animatiefilm O Apóstolo, het spirituele Compostelle, le chemin 
de la vie, de experimentele Buñuel-klassieker La Voie Lactée of de historische 
reis van Cees Nooteboom en Hans Keller in Geschiedenis van een tocht. 
Op het festival gaat ook Caminho da Fe in première, de ‘walkingroadmovie’ 
met de doldrieste avonturen van makers Tosca Niterink en Anita Janssen op 
een pelgrimstocht van zeven weken door Brazilië. Ze komen naar het festi-
val en leiden op geheel eigen wijze hun documentaire in.
Voor elke film is er een bijzondere spreker. Naast filmmakers Paul Hawin-
kels en Paul Mathot, zullen onder andere Buñuelkenner Gijs Mulder, land-
schapsfilosoof Matthijs Schouten en cultuurwetenschapper Tom van Nue-
nen vanuit hun eigen expertise de films van achtergrond voorzien.
De dag wordt feestelijk aangekleed met muziek van het pelgrimskoor El Or-
feón Jakobeo, Caminowijnen en Spaanse hapjes. 

Het volledige programma en praktische info vind je op 
http://www.hoogt.nl/films/specials/fILMFESTIVAL_CINEMA_CAMINO.
Prijzen: € 7,50/9,50.
Locatie: drie zalen van filmtheater ’t Hoogt, Hoogt 4 in Utrecht. 

Trailer Caminho da Fe:  www.youtube.com/watch?v=s6YXVUynL8w 
Trailer Ich bin dann mal weg: www.youtube.com/watch?v=46CrgtSKxF0
En tenslotte Freddy Mouchard over zijn film, Compostelle, le chemin de la Vie: https://www.youtube.com/watch?v=7jQiYtIRyDE

Heel verscheiden films op de Cinema Camino. Van The Way,  een 
‘klassieker’ waarin een vader (Martin Sheen) de asse van zijn 
zoon naar Compostela brengt, tot de doldrieste avonturen van twee 

‘wild wifes’ op de Braziliaanse 
Caminho da Fe. En als contrast 
de meer serieuze, spirituele film 
‘Compostella/Compostelle van 
Freddy Mouchard.

Anita Janssen en Toska Niterink

The Way
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lommel, zaterdag 11 november
Vredeswandeling werkgroep 
pelgrimspastoraal
Hasselt is, voor zover ons bekend, het eni-
ge bisdom met een werkgroep ‘pelgrims-
pastoraal’ en een mooi wandelaanbod.
In Lommel wandel je door de bossen naar 
het Duits oorlogskerkhof.  Er is een korte 
en een wat langere wandeling.
De 5 km-wandeling start om 13.45 uur 
aan de wandelparking Kattenbos in de 
Zandstraat. 
De 10 km-wandeling start om 13.15 uur 
aan de kerk van Lommel-Kattenbos aan 
de Oude Diestersebaan. 
Op het kerkhof is er een gezamenlijk ge-
bedsmoment.
De flyer met het volledige een- en meer-
daagsprogramma voor 2017-2018 vind je 
op www.pelgrimswandelingen.be. Of op 
het secretariaat van het Compostelage-
nootschap in Mechelen. 
Info: CCV Hasselt, 011 24 90 70.

Lommel. SMeer dan 39.000 gesneuvelden, mensen met ouders, vrouwen, kinderen. Nie wieder.
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Tongeren, woensdag 27 december
Kerst-pelgrimswandeling
Je wandelt van de Sint-Gilliskapel (Mul-
kerweg 19) naar de basiliek en terug. 
Keuze tussen verschillende afstanden. 
De 9 km-wandeling start om 13.30 uur 
en de 6 km-wandeling om 14 uur. Bij de 
laatste wandeling is er ook een aparte 
stapgroep voor gezinnen met (jonge) 
kinderen.
De flyer met het volledige een- en meer-
daagsprogramma voor 2017-2018 vind 
je op www.pelgrimswandelingen.be. Of 
op het secretariaat van het Compostela-
genootschap in Mechelen. 
Info: CCV Hasselt, 011 24 90 70.

De kapel van Mulken. ‘Tja, kapel, ‘t is eerder een kerk.
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Pionier Georges Bernès overleden
Georges Bernès (1921) overleed op 26 september in Montesquiou 
(Gers). De Franse priester is de auteur van de eerste Franstalige gids voor 
Compostelapelgrims: Le chemin de St.Jacques en Espagne (1973). In 1961 
liep hij zijn eerste camino. 
Bernès was het hoegenaamd niet eens met de stellingen van historica en 
Compostela-experte Denise Pericard-Méa. Zij weerlegde de stellingen 
over de aanwezigheid van het lichaam van Jakobus in Compostela, de 
vier historische routes in Frankrijk, Le Puy als historische vertrekplaats 
en de ‘miljoenen’ middeleeuwse pelgrims.
Bernés schreef nog meer boeken over Compostela en was ook rugbyfan, 
dichter, musicus en componist. De eerste uitvoering van zijn negende 
oratorium Le mystère de Saint-Jacques, vier dagen na zijn dood, heeft hij 
niet meer mogen meemaken.  
Bernès werd begraven met alle attributen van een Compostelapelgrim.

Georges Bernés: veelzijdig pionier van de Compostelarevival.

 Vlaanderen, europa, el mundo
laNGs de PelGriMsWeGeN
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Vijf jaar pelgrimsherberg antwerpen
Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de pelgrimsherberg in 
het St.-Julianusgasthuis onthulde de Antwerpse cultuurschepen Ca-
roline Bastiaens op 15 september een bronzen jakobsschelp voor de 
deur van de herberg. Na de receptie vertrokken de meeste aanwezigen 
voor een driedaagse tocht langs de Via Brabantica naar de abdij van 
Grimbergen.
Afdeling Antwerpen van het Compostelagenootschap staat in voor 
het dagelijks beheer van de herberg in samenwerking met het OCMW 
en Visit Antwerpen, de dienst voor toerisme.
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lourdes, aan de Jakobsweg 
Het aantal bedevaarders in Lourdes daalde tussen 2010 en 2016 met 
ongeveer een kwart. Dat heeft verschillende oorzaken, onder meer de 
concurrentie van andere bedevaartsoorden en het minder kapitaal-
krachtige (potentiële) publiek. Zo schreef de krant La Croix in 2016. 
Ongetwijfeld speelde dat mee in het besluit om enkele jaren gele-
den een Centre d’information jacquaire te openen en dit jaar een eerste 
Rencontre internationale des pèlerins de Saint-Jacques (30.9-1.10) te orga-
niseren in Lourdes. Het mooie programma lokte ongeveer 120 deel-
nemers. Luc De Neuter nam deel aan de Rencontre en stuurde ons en-
thousiaste mails. 
De vraag om via Lourdes naar Compostela te lopen of te fietsen is een 
regelmatig terugkerende vraag op het infopunt en tijdens infodagen. 
Het vergt enige voorbereiding maar je komt er langs alle Franse Via’s. 
En vanuit Lourdes zijn er ook vele wegen en paden naar onder meer 
Jaca, van vrij makkelijk tot enkel voor mensen met (veel) bergerva-
ring. We onthouden dat we dit thema op de nieuwe website wat ver-
der uitwerken.

Gids: De Lourdes à Jaca, Rando Editions.

Enkele nuttige adressen en websites: 
- Centre d’information Jacquaire, Boulevard de la Grotte 16, 65100 

Lourdes; +33 (0)562 92 93 52 of 06 30 17 86 82, 
 compostelle@ville-lourdes.fr, 
 http://compostelle-lourdes.fr
-  www.lourdes-infotourisme.com
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Nu eens niet de basiliek van Lourdes, maar de versterkte burcht.
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Compostelagenootschappen
- www.jacajacobea.com 
- www.st-jacques-65.com 
- www.xacobeo.fr/ZE1.12.0.htm 
- www.aucoeurduchemin.org/les-voies-jacquaires-dans-les-pyrenees-atlantiques/

Gids Voie de Vézelay. help je mee?
Sinds enkele jaren geven de Nederlandse collega’s een bijizonder goe-
de gids uit voor de Via Lemovicensis, de Voie de Vézelay. In twee ver-
sies, één voor de route via Bourges, en één voor de route via Nevers. 
Je kunt de gids kopen als papieren versie (ook in onze pelgrimswin-
kel) of downloaden van de Nederlandse website. 
Nederland werkt aan een nieuwe druk. Als jij de gids dit jaar gebruikt 
hebt en eventueel een foutje vond, wil je dat dan doorsturen? 
Niet naar ons, maar naar de Nederlanders. Dat doe je met een formu-
lier dat je vindt in hun laatste nieuwsbrief, Ultreia. Die vind je op de 
website, www.santiago.nl. 
Er verandert volgend jaar wel een en ander. Voortaan vind je de lo-
giesadressen niet meer in de gedrukte gids maar op de website. Je kunt 
die ook downloaden als kms- of gpw-bestand. Zo vind je onderweg 
altijd de juiste locatie.
Hoe dat allemaal precies moet, dat vind je op de Nederlandse website.
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Kort
* Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem (Noord-Brabant) organiseert 

in januari, februari en maart acht tweedaagse voorbereidingsweek-
ends voor wie naar Compostela wil lopen. 

 www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
* Geen straatverkoop meer langs de camino in Galicië. Auto’s en be-

stelwagens die langs de camino drank, voedsel, souvenirs of wat dan 
ook verkopen, het mag niet meer in Galicië. De Xunta wil daarmee 
het ‘cultureel erfgoed van de Camino’ beschermen. Vooral op de Ca-
mino Francés liep het steeds meer uit de hand, in sommige gemeen-
ten was het al verboden. 

 De maatregel geldt niet voor markten, beurzen en populaire feesten.
* Kookboek voor hospitaleros. Geen nieuws, maar toch leuk om te ver-

melden: een Spaanstalig kookboek voor hospitaleros. Al zullen er wel 
niet zoveel hospitaleros zijn die ook voor hun gasten moeten koken. 
Maar er zijn nog wel wat pelgrims die af en toe hun eigen pot (moe-
ten) koken, die kunnen dat ook gebruiken. Je vindt de link op de web-
site van de Via Augusta: www.asociaciongaditanajacobea.org.

* Santiago: 500 jaar San Roquekapel (Rùa de San Roque). De meestal 
gesloten kapel (renaissance/barok) viert zijn 500-jarig bestaan. Voor 
de gelegenheid, en tot 16 augustus: dagelijks open, dagelijkse mis, 
speciale pelgrimsstempel en speciaal ‘diploma’, een roquiana.

 Rochus is de pestheilige bij uitstek. Meestal is hij ook getooid met 
schelpen, ontbloot hij één been en zit er naast hem een hond die 
hem brood brengt.San Roquekapel met voormalig hospitaal.

Je blijft toch ook enkele dagen in Santiago? Alle kerken en kapellen 
aflopen kan een boeiende activiteit worden. Ter compensatie van de 
onderweg veelal gesloten kapellen.
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* Het provinciebestuur van Malaga gaf een deelgids uit voor de 86 km van 
de Camino Mozárabe in de provincie Malaga. Je kunt de gids down-
loaden van de web www.malaga.es/turismo.  Mooi en goed, in het 
Spaans. Je kunt evenwel een complete gids, tot Mérida op de Vía Plata, 
downloaden van www.caminomozarabedesantiago.es/guia.php. In 
het Spaans of het Engels. De gids van de provincie heeft wel logiesinfo, 
de andere nauwelijks.

logies langs de spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org
www.camino.xacobeo.es
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.gronze.com
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.verscompostelle.be 
www.wisepilgrim.com 
www.mundicamino.comJe
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Media, erFGoed, TeNTooNsTelliNGeN, CoNCerTeN

heverlee, tot 25 februari
Van de wereld. Beslotenheid en bevrijding.
Het nieuwe museum Parcum neemt je mee langs kluizenaars in de 
woestijn, in bossen en kerken, en religieuzen in kloosters en abdijen. Ze 
zonderen zich af van de wereld, op zoek naar stilte en eenzaamheid, en 
in die eenzaamheid naar zichzelf én God. Toch keren ze zich hierbij niet 
áf van de wereld, integendeel, zij staan wel degelijk ín de wereld. In hun 
zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding, leggen 
ze tegelijk een weg af van deze wereld naar een andere. Daarin speelt 
(speelde?) het gebruik van beelden een belangrijke rol. Die beelden uit 
kloosters en musea confronteert Parcum ook met hedendaagse kunst, 
onder meer van Marlene Dumas en Gustave Van de Woestyne. 
Het nieuwe museum Parcum is een onderdeel van het Centrum voor 
Religieuze Kunst en Cultuur in de Parkabdij.
Als dialoogmuseum wil Parcum bewust inspelen op de wisselwerking 
tussen hedendaagse (mondiale) thema’s en religieus erfgoed, tussen ge-
lovigen en niet-gelovigen, tussen jongeren en ouderen. Het museum 
wil een open ontmoetingsplaats zijn, een plek voor kritisch en creatief 
denken, voor verwondering en verdieping, voor reflectie en dialoog. 
Overigens leeft en werkt in de abdij nog altijd een kleine norbertijnen-
gemeenschap.

www.parcum.be
Open van 10 tot 17 uur. Gesloten op maandagen en feestdagen. 
Toegang: € 10/8/5. Catalogus, 256 blz.: € 40, bezoekers € 36.

De verbinding tussen de Via Brabantica en de Via Monastica, van 
Mechelen naar Hoegaarden, loopt langs de Parkabdij. 
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26

Parcum: laat je verwonderen door een thema 
dat vandaag even actueel is als voorheen. Want 
wie verlangt er soms niet naar zich af te zonde-
ren, ver weg van alle prikkels, op zoek naar rust 
en stilte? Ook bv. op de soms drukke Camino ...

 Wilgefortis: al lang van de heiligenkalender geschrapt. Ook de baard-
heilige genoemd. Ze kreeg een baard om haar tegen een koninklijk 
huwelijksaanzoek te beschermen. Tot woede van haar vader die haar 
aan een kruis liet nagelen ... Waarschijnlijk heeft ze nooit bestaan. 
Museum Hof van Busleyden, Mechelen.

Een minikloostercel, gemaakt door clarissen en bij intrede aan de familie geschonken. 
Museum De Mindere, St.-Truiden.
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lezersBrieVeN, BloGs  en zoeKerTJes

drie sleutelwoorden
Afgelopen maand hebben wij onze pelgrimstocht volbracht. Te voet, 
van Porto naar Santiago. Voor mij was het de eerste, voor mijn echtge-
note de tweede tocht.
Drie sleutelwoorden hebben mij daarin gesterkt: 
samenhorigheid, verdraagzaamheid en zorgzaamheid.
Ik heb ook nog een spreuk bedacht: ‘Koester jouw ledematen, zij zijn 
de roeispanen van je lichaam’.
En ik wil de laatste 100 km nog eens doen!
Familie Snoeks

Voor een goed doel
Onze Camino Francés zijn we te voet gestart in Saint-Jean-Pied-de-Port,  
op 4 september. We bereikten Santiago op 10 oktober .
We hebben ons getuigschrift gekregen in Santiago, maar ook in Saha-
gun, een half-parcours-getuigschrift.
De ganse tocht met foto’s vind je nog altijd op onze blog op Facebook: 
Geert & Marc. Our Way to Compostella. 
We wandelden tevens voor een goed doel, de De Haerne Club voor 
Doven en Slechthorenden.  Vijf euro per kilometer. We hebben een 
bedrag van meer dan € 4000 opgehaald. Hiermee haalden we ook de 
pers en werden we in de kathedraal als Belgische vertegenwoordigers 
afgeroepen .
Het was een uniek avontuur!
Marc Vandenbulcke en Geert Van Hoecke
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Met mijn zoon, zó mooi!
Op 21 mei 2017 zijn mijn zoon en ik hoger vermeld avontuur aange-
gaan.  
Ons verhaal kunnen jullie lezen op http://caminoburgos.blogspot.be.
Het was een leerrijke periode, heel intens en zo mooi om dat samen met 
de zoon te mogen ervaren. Het heeft mijn leven zoveel rijker gemaakt!
Josée Coolen 

Gebeten door de microbe
Ik heb in juni van dit jaar een groot deel van de Camino Francés ge-
wandeld, vanaf Logroño.  Ik ben nu nog op wereldreis, maar je kan 
altijd kijken op mijn blog,  www.cdgg.be Deze blog ga ik hernemen 
omdat ik hem niet meer gerefresht heb na Santiago. 
Speciale dank aan jullie als organisatie die mij zeer goed geïnformeerd 
hebben! Bv. ook op de infoavond in Kapellen, einde maart.  En zoals 
toen voorspeld, ik ben gebeten door de microbe ...!  Ik hoop dat het 
niet de eerste en de laatste keer was.
Didier Humblet 

Gratis: catalogus Compostelatentoonstelling 1985
Zeer uitgebreide (500 blz.) Franstalige catalogus Santiago de Compos-
tela, 1000 Ans de Pèlerinage Européen, gratis af te halen. Het gaat om 
de in 1985 in Gent georganiseerde tentoonstelling.
Han Hoevenaars, Dongen (Noord-Brabant),  00 31 162 31 53 72.
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Post van Johan swinnen
Dat professor Johan Swinnen twee marathons per dag liep tot 
hij, na één maand,  in Compostela aankwam, dat weet je allicht 
al. Ook dat hij dat deed als eerbetoon aan zijn zoon, kankerpa-
tiënt, en om geld in te zamelen voor het kankeronderzoek aan 
de KULeuven. 
Ondertussen verscheen van Johan Swinnen De Lange tocht, een 
boek waarin hij zijn verhaal vertelt en in begrijpbare taal uitlegt 
wat kanker is. 
Hij beschrijft de zoektocht van wetenschappers en artsen en 
kijkt vooruit, naar nieuwe pistes. Ook de tocht naar Compostela 
komt aan bod! 
Het boek is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts. 


