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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Pelgrims helpen elkaar, wijzen elkaar de juiste of de mogelijke wegen. Op de camino maar ook hier, op infodagen en regionale activiteiten. 
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¡Hola! verschijnt de eerste dag van elke maand.
Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer:  Jos Belmans, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, 
Magda Cumps, Freddy Du Seuil, Luc Holsters, Egfried Grauls, Herman Merckx, 
Dees Van Cayzeele.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent.

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Kalender

Zaterdag 7 februari    Blankenberge. Uitkerkse polderwandeling.

Zondag 10 februari    Nerem. Pelgrimstreffen.

Zaterdag 21 februari   Mechelen. Pelgrimszegen.

Van 28 februari tot 1 maart Antwerpen. Fiets- en Wandelbeurs. 

Zaterdag 7 maart     Gent. Compostela na mijn borstkanker ....

Vrijdag 13 maart     Antwerpen. Spaanse wijn proeven.

Dinsdag 18 maart    Genk. Spaanse avond.

Zaterdag 21 maart     Algemene Vergadering en opening bibliotheek.

Zaterdag 21 maart     Averbode. Wandeling en abdijbezoek.

Van 3 tot 4 oktober    Reims. Jakobsweekend.
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Mechelen, 21 februari
Pelgrimszegen
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in Mechelen de pelgrimsze-
gen. Alle pelgrims die in 2015 op weg willen gaan naar Santiago de 
Compostela nodigen we van harte uit.  In de voormiddag trekken we, 
na registratie en een welkomstkoffie, naar de St.-Romboutskathedraal 
voor de pelgrimszegen.   Na deze plechtigheid gaan we naar de Salons 
Van Dijck voor een feestelijke broodjesmaaltijd.
Er is ook nog gelegenheid om praktische informatie te verzamelen 
voor je pelgrimstocht.

Programma

9.30 uur   Welkom, registratie en koffie  in salons Van Dijck, 
     Frederik de Merodestraat 33, om de hoek van ons 
     secretariaat in de Varkensstraat.

10.30 uur Pelgrimszegen in de kathedraal, op tien minuten wandel- 
    afstand. Welkom in de kathedraal vanaf 10.10 uur.

     De pelgrimszegen wordt opnieuw fijn verzorgd door
      onze werkgroep spiritualiteit met medewerking van ons 
     pelgrimskoor Adelard van Aubrac onder leiding van 
     Johan De Ridder.

Wens voor elke pelgrim 
Moge de God van alle wegen, je zegenen en beschermen.
Breek op en vertrek uit bezorgde gedachten,
Uit verstarde gewoontes, uit knellende verwachtingen.
Wees opmerkzaam onderweg, met lichaam en ziel,
met al je zintuigen, met vertrouwen en met heel je hart.
Moge de God van alle wegen, je begeleiden,
Wanneer je tocht je naar nieuwe plekken leidt,
Wanneer je je op onzeker terrein begeeft,
Wanneer je natuur, mensen, geloof en cultuur ontmoet.
Moge de zon je gezicht verwarmen, de wind je rug versterken,
De regen je leven verfrissen, de wegwijzers je leiden naar je doel.
Moge de God van alle wegen je zegenen en beschermen,
je hele pelgrimstocht lang!
 
Naar Peter Müller
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11.45 u tot 13.45 uur  Broodjeslunch in Salons Van Dijck.

14 uur  Compostela – een (pelgrims)tocht: mag het ietsje meer zijn?
     Voordracht door Dees Van Caeyzeele.
     Dees is priester van Don Bosco en was jaren werkzaam 
     in jeugdzorg. Sedert zijn  brugpensioen is hij al enkele 
     jaren als econoom actief in het beheer van het Don 
     Bosco-vormingshuis in Heverlee.
     
     Pelgrimsinfo
     Café De Ware Jacob

Algemene deelname: € 20 per persoon. Enkel zegen: gratis. 

Met of zonder maaltijd, de inschrijving is noodzakelijk. We willen 
immers zorgen voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen! 
We sluiten de inschrijvingen op 10 februari. 

Het inschrijvingsformlier kan je hier aanklikken. 
Stuur het, gehecht aan een mail, naar 
pelgrimszegen@compostelagenootschap.be. 
Of naar Raymond De Haes, Bleekstraat 6, bus 012, 2800 Mechelen;  
015 41 11 83.

Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van Mechelen, op wan-
delafstand.

Onze lieve God moge je zegenen, bewaren en nabij zijn op je pelgrims-
tocht. De heilige Jakob moge je beschermen. Amen.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1220/inschrijvingsformulier%20pelgrimszegen-2015.doc
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Enkele mooie beelden van de pelgrimszegen in 2014. 
Wat het koor betreft: nieuw koorleden zijn zeer welkom. Mail naar elsdv@skynet.be.

Meer beelden van de pelgrimszegen 
in 2014 vind je op :
www.compostelagenootschap.be 
onder Diensten>Terugblik. 
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antwerpen, 28 februari-1 maart
Fiets- en Wandelbeurs 
De Fiets- en Wandelbeurs is verhuisd, van Mechelen naar Antwerp 
Expo.
Ook het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela zal er pre-
sent zijn met een uitgebreide ploeg om zowel fiets- als wandelpelgrims 
te informeren.

Voor het eerst heeft de beurs een gastregio, de 
Champagne-Ardenne. Nieuw ook is de aandacht 
die gaat naar mountainbiken. 
Daarom komt er naast een groot fietsparcours 
waar de bezoekers allerlei (elektrische) fietsen en 
tandems kunnen uittesten voor het eerst ook een 
mountainbikeparcours.

Verder houdt de beurs vast aan het succesvolle 
concept van de voorbije jaren: een uitgelezen 
programma met een mix van ervaren fietsers en 
wandelaars die tips geven (workshops) of vra-
gen beantwoorden (fiets- en wandelinformatie-
markt), bevlogen reizigers die met veel beelden 
hun verhaal vertellen (lezingen) en exposanten 
die hun aanbod presenteren. Bij die laatsten ho-
ren toeristische diensten, reisorganisaties met een 
fiets- of wandelaanbod, diverse logiesaanbieders, 
fabrikanten en verdelers van buitensportmateri-De beurs in Antwerpen is een trefpunt voor pelgrims te voet én per fiets!
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aal, fietsfabrikanten, reisboekhandels en allerlei ver-
enigingen. 
Voor het inhoudelijke programma van lezingen, 
workshops en informanten werkt de beursorganisatie 
opnieuw samen met de Vakantiefietser en Grote Rou-
tepaden.

Het Vlaams Compostelagenootschap staat in voor een 
gevarieerd Pelgrimspaviljoen. Onze informanten hel-
pen je ook daar op weg.
Ook de vereniging Pelgrimswegen naar Rome is op de 
beurs present, de Grote Routepaden, de Vrienden op 
de Fiets enz. enz. 
Geopend van 10 tot 17 uur. Toegangsprijs: € 9,50. 
In voorverkoop: € 7. 
Via www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/trcg kan 
je vooraf al tickets kopen voor € 6.
Je kan hier ook een kortingbon van € 2 aanklikken. 
Die kan je de dag zelf gebruiken aan de kassa. Peregrinas op de Camino del Norte in Santoña. 
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Mechelen, zaterdag 21 maart
algemene Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van het Genootschap heeft plaats op 
zaterdag 21 maart in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen.
De algemene vergadering bestaat uit een honderdtal effectieve leden. 
Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met de agenda.  
Effectieve leden geven uitdrukkelijk te kennen zich voor het Genoot-
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Weekend 3-4 oktober
Vlaams-Waals weekend in reims
Het Vlaams Compostelagenootschap en de Amis de Saint-
Jacques de Compostelle organiseren in het najaar samen een 
reis naar Reims, op de Compostelaroute richting Vézelay. Dat 
gebeurt naar aanleiding van het dertigjarig bestaan, dit jaar, 
van het Vlaams Genootschap en in de aanloop naar het der-
tig jarig bestaan van het Waals Genootschap in 2016.
Op het programma staan o.a. een wandeling van Signy 
l’Abbaye  naar Reims (14 km), een misviering en orgelconcert 
in de Jakobskerk en een of twee wandelingen in Reims. 
Reis per bus. Logies in het Maison St.-Sixte.
Prijs: € 115.  Inschrijven vóór 31 mei. 
Meer info op de website www.compostelagenootschap.be > 
Activiteitenkalender. 
Inschrijvingsformulier vanaf maart.

schap te willen inzetten. 
Kandidaten voor een effectief lidmaatschap moeten zich uiterlijk op 
1 maart schriftelijk melden bij de Raad van Bestuur van het Vlaams 
Compostelagenootschap, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen.  Zij kun-
nen (bij voorkeur) ook mailen naar raymond.dehaes@skynet.be. 
Dezelfde dag opent het Genootschap plechtig zijn bibliotheek en stelt 
het zijn vernieuwe tijdschrift De Pelgrim voor.
De muziekgroep Las Aceitunas zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Meer informatie in een volgende ¡Hola!

Reims, kathedraal: de lachende engel.
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 De deels gotische St.-Jakobskerk in Reims, net iets ouder dan de kathedraal. 

 Maria Elena Vieira da Silva en Joseph Sima realiseerden in de jaren zestig en 
zeventig van vorige eeuw voor de St.-Jakobskerk een reeks prachtige glasramen.
Reims heeft nog meer mooie glasramen, niet in het minst de glasramen van Chagall 
in het koor van de kathedraal.
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nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen en ProJeCten

Pelgrimswinkel
De nieuwe Nederlandstalige gids Pelgrimsweg van Vézelay variant via Ne-
vers ligt in de pelgrimswinkel van ons Genootschap. Hij is te koop voor 
€ 20,00.

Bibliotheek: voortaan vaste openingsdag
Op het secretariaat van het Genootschap in Mechelen is ook een niet 
onbelangrijke bibliotheek ondergebracht met boeken over de pelgrims-
wegen naar Compostela, de geschiedenis van de Jakobsverering, kunst- 
en cultuurgeschiedenis en veel meer.  Voortaan kunnen leden er iedere 
eerste woensdag van de maand terecht van 14 tot 17 uur.  Ontlenen kan 
slechts in beperkte mate.  Ook op zaterdag kan je nog altijd een boek 
raadplegen tijdens de openingsuren van het infopunt, van 10 tot 16 uur. 
Het kan dan wel soms druk zijn. 
De feestelijke opening van de bibliotheek heeft plaats op 21 maart in de 
namiddag. Dan stelt het Genootschap ook het vernieuwd tijdschrift De 
Pelgrim voor.

register Compostelas
Elk jaar vragen we als Genootschap aan de pelgrims om ons een kopie 
te bezorgen van hun compostela. In ruil daarvoor hebben ze op de te-
rugkomdag recht op een herinneringstegel. De lijst is veel te lang om 
in een nieuwsbrief te publiceren. De lijst vind je op de website onder 
Geloofsbrief.
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WerKGroeP PelGriMsPaden
nieUW!
Via Brabantica-Via Gallia Belgica, van Breda naar st.-Quentin!
De langverwachte vernieuwde topogids voor de Via Brabantica en 
de Via Gallia Belgica is uit!
Het is een omvangrijke gids geworden, zo omvangrijk dat het een 
tweedelige gids werd, een met meer dan veertig topografische kaar-
ten en een met de routebeschrijving en de praktische informatie. 
Meer papier, meer auteursrechten voor de kaarten, de lezer zal be-
grijpen dat we deze dubbele gids niet aan de gewone prijs kunnen 
verkopen. 
De verkoopprijs bedraagt € 15.

Kopen kan je in onze pelgrimswinkel, op de infodagen, de terugkomdag 
e.a. of via de www.compostelagenootschap.be.

Met de nieuwe gids wandel je van Breda of Bergen-op-Zoom via Antwer-
pen, Brussel, Nijvel en Maubeuge naar Saint-Quentin. En ook de route 
van Mechelen naar de Via Monastica in Jodoigne staat erin beschreven. 
Alles samen gaat het om ca. 430 km pelgrimsroutes!
Kort voor Saint-Quentin, in Maroilles, kan je de weg nemen naar Reims 
of Parijs.
De routebeschrijving  naar Parijs vind je op www.casajac.org.
De route naar Reims vind je in de gids voor de Via Scaldea. 
Die moet voor het volgende pelgrimsseizoen verschijnen. 
De route vind je ook op de website van het Waalse genootschap, 
www.st-jacques.be (kijk onder Tournai).

Pelgrimspaden in de Lage Landen
Via Brabantica & Via Gallia Belgica

RoutebeschRijving

Bergen op 
Zoom
Breda 
Antwerpen
Lier
Mechelen
Brussel
Nijvel
Maubeuge
Saint-Quentin

Mechelen
Jodoigne Eindpunt, voorlopig eindpunt: Saint-Quentin!
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Via Brabantica: Kapellen, de Jakobskerk, de eerste Jakobskerk na de 
Nederlands-Belgische grens.
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Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring.

infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als inf-
opunt. Het  infoteam bestaat uit een dertigtal leden met ervaring op 
tal van pelgrimswegen. 
Je kunt er ook onze bibliotheek raadplegen. En de pelgrimswinkel 
biedt gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets aan.
Open van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op paaszaterdag, 
op feestdagen en in juli en augustus.
De openingsdata, met de namen van de teamleden:

 7 februari:  Paul Linders, Dirk Vercruysse, Rita Lootens, 
     Herman Troukens, Minouche Corthouts
14 februari: Thomas Van Dormael, Thomas Eerdekens, 
     Dees Van Caeyzeele, Paul Linders
21 februari: Rene Sterckx, Dirk De Smedt, Hanny Pouderoyen,   
     Jean Smeets
28 februari: Daniël Dierickx, Lena De Buck, Elwyn Moerenhout,  
     Maria Roggeman, David  De Vleeschouwer

 Zowel fietsers als wandelaars 
kunnen op het Infopunt met al 
hun vragen terecht.
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 Het infoteam van het Vlaams Genootschap bestaat 
uit wandelaars én fietsers met camino-ervaring!

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/tochtervaring%20medewerkers%20061213-2.doc
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 afdelingsnieuws
aFdelinG antWerPen
spaanse wijnen proeven
antwerpen, vrijdag 13 maart 
Pelgrim Jan Liekens is ook een eminent wijnkenner. De voorbije zo-
mer trok hij door het noorden van Spanje om zijn wijnkennis nóg 
te verbeteren.
Binnenkort kan je met Jan een tiental Spaanse wijnen proeven uit 
Navara, Rioja en Bierzo.
Vooraf geeft hij beelden uit de drie regio’s, een presentatie van de 
wijnen en vertelt hij hoe je de wijn moet proeven.
Afspraak om 20 uur in zaal Why-Waai, naast de Sint-Andrieskerk.
Deelname € 9,50 per persoon. 
Vooraf inschrijven door overschrijving op rekening BE85 8335 7058 
7006 van Compostelagenootschap, afdeling Antwerpen.
Meer informatie bij Herman Van Hees, 03 449 65 52 
of regioantwerpen@compostelagenootschap.be

Irache. Welke pelgrim zou die bodega niet kennen? Gelukkig hebben 
ze daar meer kwaliteit in huis dan wat er gratis uit het kraantje komt 
langs de Camino.

Glooiende wijnheuvels in Bierzo.



14

55
Februari  2015¡HOLA!

D
an

ië
l W

yb
o aFdelinG BrUGGe

Blankenberge, zaterdag 7 februari
stappen door de Uitkerkse polder
Afdeling Brugge koos deze keer voor een wandeling met een streepje 
strand, duinen en polders, met het natuurgebied Uitkerkse polder.
Afstand: 18 km. 
Info over de Uitkerkse polder vind je op http://uitkerkse-polder.be. 
Een erg interessant natuurgebied. Vergeet dus je verrekijker niet.
We verwachten alle enthousiaste stappers in zaal Forum, Kerkstraat  66.
Afspraak ten laatste om 10.30 uur. Vertrek een kwartier later.
Picknick meebrengen. 
Na de wandeling wacht de wandelaars een stevige hutsepot.
Deelname: € 15 voor de wandeling en de hutsepot. 
Zonder hutsepot: € 3.
Inschrijven vóór 4 februari door overschrijving op rekening BE 62 0017 
0228 8261 van afdeling Brugge. Vermeld de naam/namen van de deel-
nemers.

De Uitkerkse polder: onovertroffen, voor wandelaars en vogelliefhebbers.

aFdelinG Gent
Gent, zaterdag 7 maart
Compostela na mijn borstkanker ....
Freya Van den Bossche, psychotherapeut en docent, schrijfster, we-
reldreiziger, echtgenote en moeder, gaat in gesprek over haar ‘inner-
lijke’ reis. Ze doet dat op een openhartige en complexloze manier, 
maar vooral met een ontwapenende eerlijkheid. 





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

15

55
Februari  2015¡HOLA!

Basis van het gesprek is haar boek Twee miljoen stappen naar mezelf – mijn tocht naar 
Compostela na mijn borstkanker.
Moderator is Johan De Ridder, voorzittervan afdeling Gent.
Annelies Smet, harpiste, zorgt voor de muzikale omlijsting.
Aanvang om 16 uur in de toneelklas van het St.-Barbaracollege, Savaanstraat 33. 
Parkeren kan op de speelplaats. Halte tram 1 op 250 m.  
Deelname: donativo voor het Kinderkankerfonds. Inschrijven vóór 6 maart, liefst 
via  regiogent@compostelagenootschap.be 
of via Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent; 09 324 65 49.

het verhaal van averbode 
Het verhaal van Averbode is niet anders dan dat van de andere norbertijnenabdijen: 
gebed, leven in gemeenschap en pastorale inzet. De norbertijnen van Averbode zijn 
onder meer actief in parochies, het onderwijs, een rusthuis en een bedevaartkerk, 
maar ook in Denemarken, Brazilië en India. En, in de abdij zelf, in het bezinnings-
centrum, het gastenkwartier, de uitgeverij … Veel Vlamingen kennen Averbode 
vooral van die uitgeverij, Altiora. Denk maar aan Zonneland, Zonnekind, Vlaamse 
Filmkes, kinder- en jeugdtijdschriften die via het onderwijs een grote verspreiding 
kenden en kennen. 
De geschiedenis van de abdij begint in 1134 als de graaf van Loon gronden ter be-
schikking stelt van enkele Antwerpse norbertijnen. Ontginning van ‘woeste gron-
den’ is aanvankelijk een belangrijke taak. Voorspoed en tegenspoed wisselen elkaar 
af, plunderende troepen zorgen vele malen voor ontreddering. In 1797 worden de 
monniken door de Fransen uit hun abdij gezet. In 1834 herneemt het kloosterleven. 
De abdijgebouwen dateren vooral uit de zeventiende-achttiende eeuw. Gotiek, re-
naissance en barok. De recent gerestaureerde O.-L.-Vrouw- en Johannes-de-Doper-
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kerk heeft een prachtige barokke voorgevel, barokke altaren, een laat-
barokke koorgestoelte.
Opvallend is het grondplan: een omgekeerd Latijns kruis waardoor 
het hoofdaccent valt op het koorgedeelte en dus op het koorgebed.
Het poortgebouw is het oudste gebouw. Demergotiek uit de veertien-
de eeuw.  Op het kerkhof liggen sinds 1881 de paters begraven maar 
ook Ernest Claes en zijn echtgenote. 

De abdij ligt midden in natuurgebied de Merode, beheerd door Natuur 
en Bos en Natuurpunt. Meer dan 1000 ha bos, hei, ven en grasland.
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aFdelinG leUVen
averbode, zaterdag 21 maart
Wandeling en abdijbezoek
Na ontmoetingen in de abdij van Park in Heverlee, de voormalige 
Abdij van Kortenberg en de Abdij Keizersberg in Leuven is afdeling 
Leuven dit jaar te gast in de norbertijnenabdij van Averbode, op de 
Via Brabantica.

Programma
8.30 uur   Onthaal met koffie.
9.45 uur  Wandeling. Afstand 11 km.
13 uur  Eigen picknick of lunch in de Vlaamse Zaal. 
    Lunch: soep, abdijbrood, abdijkaas en allerlei ander beleg.
14.15 uur   Abdijbezoek en orgelvoorstelling.
16.30 uur Café De ware Jakob.
18 uur    Vespers.

Deelname: € 5, broodmaaltijd: € 10. Een inschrijvingsformulier kan je hier aanklikken. 
Stuur het vóór 15 maart naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be en schrijf te-
gelijk over op rekening BE93 0017 0228 8867 van afdeling Leuven. 
Vermeld: Lentesamenkomst, naam, voornaam en lidnummer.
Info: Jos Belmans, 016 76 56 64. Herman Troukens, 0476 50 55 13. 
Interessante websites: www.abdijaverbode.be, 
www.demerodeonline.be, www.natuurenbos.be, www.natuurpunt.be.
Topogids Via Monastica: te koopt in onze pelgrimswinkel!

http://compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1234/lentewandeling%2021-03-2015%20averbode.doc
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aFdelinG liMBUrG
nerem, dinsdag 10 februari
Pelgrimsavond
In Tongeren en omgeving komen de Compostelapelgrims twee keer 
per jaar samen, in het voorjaar en het najaar. Om te praten over hun 
plannen en belevenissen. Pelgrims helpen elkaar en ‘ervaringsdes-
kundigen’ geven bij alle plannen opmerkingen en suggesties. Op het 
programma staat ook de actualiteit rond pelgrimeren in Tongeren: 
Evermarus, Maria, Toerisme Tongeren.
Afspraak om 19.30 uur bij Antony’s aan het Neremplein in Nerem.

Genk, dinsdag 18 maart
spaanse avond
We drinken samen een glas Spaanse wijn, eten Spaanse hapjes en ma-
ken er weer een gezellige pelgrimsavond van. Wie dat wil mag zijn 
fotoboeken, stick of gitaar meebrengen. 
Alle Limburgse leden van 2015 zijn vanaf 18 uur welkom in ’t Kli-
niekske aan de Noordlaan.
Inschrijven doe je via regiolimburg@compostelagenootschap.be.

Tongeren: pelgrims trekken door het begijnhof de stad in.
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andere organisatoren
Van 28 februari tot 1 maart
heinrichs en Mooren weer aan de slag
Een briefje van René Herinrichs, onder meer actief in de werkgroep 
spiritualiteit. 
‘Geregeld krijg ik aanvragen om weer eens een tweedaagse ‘Pelgrime-
ren’ te organiseren. Dat wil ik graag doen, samen met Huub Mooren 
(twintig keer Santiago!). En wel in De Volksabdij te Ossendrecht.  
Start rond 10.30 uur. 
We bieden aan inhoud: duidelijke en actuele voorlichting over rou-
tes zowel voor de voet- als voor de fietspelgrims, materiaal, kleding, 
refugio's, vervoer, voorbereiding (fysiek, psychologisch en spiritueel), 
historische en cultuurhistorische inleidingen. 
Prijs, basic kamer: € 112 per persoon. 
www.devolksabdij.nl, info@devolksabdij.nl , 00 31 164 67 25 37
reneheinrichs@hotmail.comRené Heinrichs, onder meer actief in 

de werkgroep spiritualiteit.
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nieuw pelgrimsrecord
Verleden jaar meldden 237 810 pelgrims zich in Santiago aan om een com-
postela op te vragen. Een nieuw record. In 2011 waren er 183 366, in 2012 
192 488, in 2013 215 880. 
En in 2010 272 135, maar 2010 was een Heilig Jaar. Tijdens een Heilig Jaar 
zijn er altijd veel meer pelgrims. Een jaar is heilig als de feestdag van St.-
Jakob (25 juli) op een zondag valt.
52,25 % van de pelgrims in 2014 waren buitenlanders. Op de eerste plaats 
Italië. Dan volgt Duitsland, Portugal, de VS, Frankrijk, Ierland, Groot-
Brittannië, Zuid-Korea, Australië, Canada, Nederland, Brazilië, Polen en 
vervolgens België met 1834 pelgrims, goed voor 0,77 %.
Achteraan staan meer dan twintig landen met één pelgrim: Azerbeidzjan, 
Belize, Nauru, Sao Tomé y  Principe, Laos, Samoa ...
Hoeveel pelgrims geen compostela vroegen, dat is onbekend.

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGs de PelGriMsWeGen

Camino lebaniego
Voor de Camino Lebaniego – in Cantabrië – is er een nieuwe website: 
www.caminolebaniego.com. 
Deze camino loopt van San Vincente op de Camino del Norte naar Potes. 
Potes is met zijn San Toribioklooster, een aloud bedevaartsoord, waar het 
Lignum crucis, het heilig kruis, vereerd wordt.  Het gaat om vier dagetappes. 
Van Potes kan je vervolgens in vijf, zes dagen via de Ruta Vadiniense naar 
Mansillo de los Mulas op de Camino Francés.  www.rutavadiniense.comPotes. Het franciscanerklooster San Toribio. 

 Lignum Crucis.
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nieuwe gidsen van Conrad stein
* In februari verschijnt de dertiende uitgave van Spanien: 
Jakobsweg Küstenweg, de gids van Raimund Joos voor de 
Camino del Norte. Prijs: ca. € 17. 
* In maart de achttiende editie van Spanien: Jakobsweg Ca-
mino Francés. Prijs: ca. € 15.
* Een belangrijke nieuwe uitgave is de gids Spanien: Ca-
mino Inglés, ook van Raimund Joos. Je vindt er de route-
beschrijving in van Ferrol of vanuit A Coruña naar San-
tiago de Compostela (80 à 120 km), plus de route naar 
Finisterre (90 km) en verder naar Muxía én A Coruña, 
een van de vertrekpunten. 
Prijs: ca. € 13. Is al verschenen. 

* Nog bij Stein verschijnt in maart de negende editie van: Schweiz: Ja-
kobsweg vom Bodensee zum Genfersee, de Compostelaroute dwars door 
Zwitserland. Prijs: ca. € 15.

* Ten slotte verschijnt in mei Norwegen: Olavsweg, de routebeschrij-
ving van Oslo naar de Nidarsdom in Trondheim, de grafkerk van de 
heilige Olav, een pelgrimsroute van 643 km. Prijs: ca. € 15.

Voor wie deze gidsen niet kent: handig zakformaat, eenvoudige kaart-
jes, degelijke routebeschrijving en logiesinformatie. 
Conrad Stein is gespecialiseerd in wandelgidsen. Het fonds telt hon-
derden titels, waarvan meer dan vijftig pelgrimsgidsen.
www.conrad-stein-verlag.de
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Gent. Links het augustijnenklooster aan de Lieve. 
In de verte het Gravensteen.

Lu
do
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an
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nieuwe pelgrimsherberg in Gent!
Op 1 maart openen Claudine Lybaert en Ulrich Grubert het Huis voor 
pelgrims, naast het augustijnenklooster in Gent. Ze zullen er pelgrims 
verwelkomen en voor een ontbijt zorgen. Overnachten doen de pel-
grims in het klooster. 
Claudine en Ulrich willen hun huis ook openstellen voor ex-pelgrims die 
met hen ervaringen willen uitwisselen. En ze willen mensen informeren 
die interesse hebben voor pelgrimeren, ze willen hen laten ‘proeven’.  
Huis voor pelgrims, Augustijnenklooster, Augustijnenkaai, 4, 9000 
Gent; clo.lybaert@gmail.com, 0472 30 43 22.
De herberg ligt op de Via Scaldea. Deze route loopt van Vlissingen via 
Gent en Doornik naar Reims of St.-Quentin. In de lente verschijnt een 
vernieuwde editie van de topogids, 

hospitaleros gezocht!
Het Vlaams Genootschap zoekt geregeld vrijwilligers voor de herberg 
Isaac Santiago in Los Arcos. Een beetje camino-ervaring en wat talen-
kennis zijn alleszins vereist. Stel je kandaat en stuur een mailtje naar 
hospitaleros@compostelagenootschap.be. Je ontvangt dan meer infor-
matie en een vragenlijst.

logies langs de spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es 
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.gronze.com 



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

23

55
Februari  2015¡HOLA!

turnhout, van 6 februari tot 8 april
Verbeeld gevaar! 
De rondreizende tentoonstelling is een erfgoedproject van Kerkwerk 
Multicultureel Samenleven. Met dat project onderzoekt het Kerk-
werk de beeldvorming van ‘de andere’ in de religieuze kunst, van de 
vijftiende tot de achttiende eeuw. 
Vele eeuwen geleden hebben kruistochten, bedevaarten en ontdek-
kingsreizen mensen van diverse origine met elkaar in contact ge-
bracht. In de zestiende eeuw rukten de Turken op in de Middellandse 
Zee. De angst voor deze ‘barbaren’ zorgde voor een negatieve beeld-
vorming van de Turken. In Spanje werden al eerder de Moren het 
land uitgesabeld met de hulp van Santiago matamoros. De conquista-
dores in Latijns-Amerika vonden dat ze de ‘wilden’ moesten bekeren! 
De inquisitie bracht ‘de ketter’ aan het licht. Enzovoort.
De ‘andere’ boezemde angst in, wekte fascinatie op, werd vernederd 
… De ‘andere’ was een inspiratie voor vele kunstenaars. In tal van 
christelijke kunstwerken werd de Jood, de zwarte, de ketter en de 
Turk verbeeld. Soms positief, soms uiterst negatief. Maar vaak op een 
stereotiepe manier. En stereotypes zijn nooit conform de werkelijk-
heid. Een bron van vooroordelen en racisme.
De tentoonstelling is gerealiseeerd voor jongvolwassenen maar wil 
iedereen inspireren. Ze is na meer dan een jaar gearriveerd op de der-
tiende en laatste locatie: het begijnhof in Turnhout.

Media, erFGoed, ConCerten, tentoonstellinGen

Jakob als morendoder, matamoros. Valencia, katedraal, 17de-18de eeuw.
Zijn de tijden wel zo veranderd? Blijven we geen stereotiepe beelden 

uitdragen ...? Hebben we vandaag niet meer behoefte 
aan een Santiago amamoros ...?



Dubbelkop van paus en duivel 
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Geopend van 14 tot 17 uur, op zondag vanaf 11 uur. Op maan-
dag gesloten. Groepen op afspraak
Geleid bezoek via dienst Toerisme &UiT: 
014 44 33 55 of gidsen@turnhout.be.
http://deandereverbeeld.wordpress.com

lezersBrieVen
Wat sleuren die meiskes allemaal mee
Als ik op de cover van De Pelgrim nr. 119 die drie moedige 
vrouwen zag ..., dan heb ik toch dadelijk mijn bedenkingen 
gemaakt. 
Wat ‘sleuren’ die meiskes allemaal mee!
Ik denk dat het toch zeer nuttig is om toekomstige pelgrims er 
op te wijzen, dat ze alle overbodige ballast beter thuis laten.
Ik ben een peregrino met een beetje ervaring, zowel per fiets 
als te voet, en hoop dit jaar mijn twaalfde camino te wandelen.
Kortom, als ik deze foto zag, dacht ik, My God, dat is toch niet 
nodig!

Saludos de peregrino
Paul De Decker

N.v.d.r. De ‘meiskes’ én de jongens krijgen daarover op infoda-
gen en infopunt degelijke informatie. Af en toe ook in ¡Hola!. 
In nr .42 (december 2013) gaat Heidi Verbruggen gedetailleerd 
in op de inhoud van de rugzak. Al verschenen ¡Hola!’s vind je 
terug op de www.compostelagenootschap.be > Publicaties.

Vier vrolijke, zingende dames. Drie van de vier hebben zich voor de tocht dezelfde 
rugzak aangeschaft. Was dat de juiste keuze voor elk van de drie peregrina’s? Mis-
schien, misschien ook niet. De ene rug is de andere niet. Als je een rugzak past – 
niet leeg! - moet die als gegoten zitten, je moet er een comfortabel gevoel bij hebben. 
Koop een rugzak in een goede buitensportzaak, niet zomaar in de supermarkt. 
Laat een vakman de rugzak juist afstellen en oordelen of dat door jou gekozen en 
o zo mooie model, wel een mooie pelgrimstocht garandeert!
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zoeKertJes 

Beste Pelgrims  
Ik ben student fotografie aan de Academie voor Schone Kun-
sten in Gent. Momenteel ben ik bezig met een fotoserie over 
de pelgrimsroutes naar Compostela. Daarvoor ben ik op zoek 
naar pelgrims die eind februari, begin maart vertrekken. Ik zou 
hen willen volgen in hun voorbereiding en tijdens de eerste 
weken van hun camino.  
Als je hierin geïnteresseerd bent en op deze manier een mooie 
herinnering wil overhouden, kun je mij contacteren.
Met vriendelijke groet, Ole Snel, 
olesnel@msn.com, 0486 44 83 11. 

Fietsmaat gezocht
Ik fiets dit jaar naar Compostela. Vóór 20 juni of in juli, au-
gustus, september. Ca. 100 km per dag of minder. Ik heb een 
brede belangstelling voor natuur en cultuur en wil tijd nemen 
voor alles. Wie fietst er mee? 
Andre.didden@telenet.be, 011 64 49 45. 

Goedkoop logies voor mijn tocht
Ik wandel in mei naar Compostela. Van Gent naar Doornik 
langs de Via Scaldea. Van Doornik via de door de Jakobsvereni-
ging in Doornik uitgestippelde route naar Reims. Van Reims 
naar Vézelay via de GR. Van  Vézelay via Bourges naar St.-Jean-
Pied-de-Port. Ik zoek betaalbare plaatsen om te overnachten, 
bij voorkeur in kloosters, abdijen of bij particulieren.
joris.reyniers@telenet.be 

stappen voor indonesië
Op 18 september 2015 vertrekken we van Ponferrada naar San-
tiago de Compostela, 320 km, acht dagen Camino Francés. Te-
rug thuis op zondag 27 september.
We wandelen voor het goede doel, voor Fajar Baru, een op-
vangtehuis voor verlaten kinderen in Indonesië. Een project 
van scheutist Clemens Schreurs. 
Meer informatie over het project op www.fajarbaru.be.
Wij zijn nog op zoek naar enkele mensen om onze groep te ver-
volledigen. Indien je geïnteresseerd bent, kan je contact opne-
men met Koen via info@fajarbaru.be .

ik geef weg ....
Rugzak niet meer nodig? Een caminogids die je kan missen? 
Of kaarten? Of een matje? 
Meld het aan ¡Hola! en wij publiceren het!


