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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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De Pelgrim krijgt een facelift!
Ons tijdschrift is aan zijn 120ste nummer toe en verschijnt voortaan 
in een iets groter formaat en in kleur. 
De Pelgrim wil een blad zijn waar al onze leden iets aan hebben. Daar-
om besteden we zowel aandacht aan wat pelgrims onderweg beleven 
als aan de cultuur en de geschiedenis rond de Camino.
Wie op 21 maart naar de voorstelling komt kan De Pelgrim mee naar 
huis nemen. De andere leden krijgen het zoals gewoonlijk per post 
toegestuurd.
Een greep uit de inhoud:
•	De	droom	van	Santiago:	Dirk	Aerts	staat	stil	bij	de	betekenis	van	de	

Jakobswegen voor Europa.
•	 Pelgrims	onderweg	in	een	middeleeuwse	kalender:	Mireille	Madou	

bespreekt twee wondermooie folio's uit een handschrift uit het mid-
den van de 15de eeuw.

•	 Jakobus	in	Jeruzalem:	Jan	Van	Lint	bezoekt	de	Sint-Jakobskerk	in	de	
Armeense	wijk.	

En twee nieuwe rubrieken:
•	 In	kort	bestek:	Pelgrims	vertellen	in	achthonderd	woorden	over	wat	

hen beweegt om op tocht te gaan.
•	Het	voorwerp:	Wat	was	het	voorwerp	dat	je	onderweg	de	grootste	

voldoening heeft geschonken?
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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,	Ria	Bruggen,	Magda	Cumps,	
Freddy	Du	Seuil,	Luc	Holsters,	Egfried	Grauls,	Herman	Merckx,	Jef	Van	Lint.
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 maart   Gent. Compostela na mijn borstkanker ...

Vrijdag 13 maart   Antwerpen. Spaanse wijn proeven.

Dinsdag 18 maart  Genk. Spaanse avond.

Zaterdag 21 maart.   Mechelen. Algemene vergadering.

Zaterdag 21 maart   Mechelen: De Pelgrim in ’t nieuw. 

        En opening bibliotheek.

Zaterdag 21 maart   Averbode. Wandeling en abdijbezoek.

Dinsdag 7 april   Kapellen. Camino. Voorbereiding: tips!

Van 3 tot 4 oktober  Reims. Jakobsweekend.
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Pelgrimszegen: terugblik
Zaterdag	21	februari	waren	er	maar	liefst	258	aanwezigen	in	de	Mechel-
se kathedraal. Onder hen 181 pelgrims die de pelgrimszegen ontvingen. 
Het	was	weer	een	indrukwekkende	plechtigheid	gerealiseerd	door	de	
werkgroep	spiritualiteit,	ondersteund	door	het	pelgrimskoor	Adelard	
van	Aubrac,	onder	leiding	van	Johan	De	Ridder.

De meeste aanwezigen bleven ook voor de lunch en de voordracht van 
Dees	Van	Caeyzeele,	Compostela – een (pelgrims)tocht: mag het ietsje meer 
zijn?  
De powerpointpresentatie van deze voordracht kun je tot 1 mei down-
loaden -	http://1drv.ms/19XahX6 (met animatie) 
en http://1drv.ms/1CYy4wV (zonder animatie).

Een uitgebreid sfeerbeeld van de pelgrimszegen vind je binnen enkele 
dagen op www.compostelagenootschap.be>diensten>terugblik.

Foto’s: Jef Van Lint

Een droom geijkt op mijn leven, stuwt met kracht, groeit tot mijn 
unieke weg, gedragen door velen ...

Sint-Jakobus ( ...) geef ons vrede, vreugde, vriendschap, leer ons delen 
met elkaar, opdat wij in liefde leven, elke dag van jaar tot jaar.

http://www.compostelagenootschap.be/article.aspx?id=110
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Moge de God van alle wegen je 
zegenen en beschermen.
Breek op en vertrek uit bezorgde 
gedachten,
Uit verstarde gewoontes, uit 
knellende verwachtingen ...

Onze lieve God moge je zegenen, bewaren en nabij zijn op je pelgrimstocht. De heilige Jakob moge je beschermen. Amen.
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Voor de reis wensen we elkaar, dat de 
weg ons tegemoet komt ( ...)
Maar vooral wensen we elkaar
dat God, tot we elkaar weerzien, 
ons bewaart in de palm van zijn hand.

Veel partners, kinderen en kleinkin-
deren willen de zegening meemaken. 
Ze steunen, zijn dankbaar, zullen 
thuis meestappen, de blogs lezen. Op de 
camino én thuis worden weer kaarsjes 
gebrand en gebedjes gepreveld. 
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De bibliotheek
Aan de oorsprong van de bibliotheek van het Genootschap ligt de collectie van pater 
Mondelaers, medestichter van het Genootschap, over de bedevaart naar Santiago 
de Compostela en de romaanse kunst.
De bibliotheek telt nu meer dan tweeduizend titels. De grootste afdeling bevat naast 
standaardwerken en baanbrekende studies van o. a. Vazquez de Parga, Paolo 
Caucci von Saucken, Klaus Herbers, Jan Van Herwaarden, Robert Plötz, René de 
la Coste Messelière, Denise Péricard-Méa en Mireille Madou, ook meer bescheiden 
uitgaven van gewone pelgrims. De topogidsen vormen uiteraard een andere, be-
langrijke afdeling.
Leden kunnen de catalogus raadplegen via onze website. Dat kan zowel alfabetisch 
als systematisch.  Voortaan is de bibliotheek iedere eerste woensdag van de maand 
geopend voor leden. Van 14 tot 17 uur.

Mechelen, zaterdag 21 maart
Facelift voor De Pelgrim en opening van de bib!
Op	zaterdag	21	maart	houdt	het	Genootschap	 ’s	morgens	 zijn	alge-
mene vergadering. Na de middag openen we officieel de bibliotheek 
en	stellen	we	een	vernieuwde	De	Pelgrim	voor.	Meer	over	De	Pelgrim	
lees je helemaal bovenaan.
Bij	dat	alles	hoort	natuurlijk	een	receptie,	opgeluisterd	door	Las	Acei-
tunas,	onder	leiding	van	ons	medelid	Tomas	Rubico.	Zij	vergasten	ons	
op	Spaanse	en	Latijns-Amerikaanse	liederen.

Aanvang	om	14.30	uur	in	het	DPC,	Varkensstraat	6	in	Mechelen.
Het	namiddagprogramma	is	voor	àlle	leden	toegankelijk.	
Inschrijven	vóór	10	maart	is	wel	noodzakelijk.	Dat	geldt	óók	voor	ef-
fectieve	leden	die	deelnemen	aan	de	Algemene	Vergadering.

Inschrijven	doe	je	met	het	formulier	dat	je	hier of op de website vindt. 
Stuur	dat	als	bijlage	aan	een	e-mail	naar:
voorzitter@compostelagenootschap.be.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/aanmeldingsformulier%20opening%20bib.doc
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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	aan-
loop	naar	het	dertigjarig	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	>	Activitei-
tenkalender.	Inschrijvingsformulier	vanaf	maart.

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

Reims, kathedraal: de lachende engel.
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WerKGroePen en ProJeCten

Pelgrimswinkel
Nieuw in het aanbod van de Pelgrimswinkel is de topogids van cami-
no-auteur Raimund Joos voor de Camino Inglés.	Prijs:	€	12,90.
Je	vindt	in	deze	gids	zowel	de	Inglèsroute	vanuit	A	Coruña	als	de	route	
vanuit	Ferrol.	Ook	de	route	van	Santiago	de	Compostela	naar	Fisterra	
wordt erin beschreven.  
Van	 Joos	 is	 ook	 de	 nieuwste	 editie	 verkrijgbaar	 voor	 de	Küstenweg. 
Prijs:	€	16,90.
De Pelgrimswijkel vind je op www.compostelagenootschap.be of op 
het	infopunt,		zaterdag	in	het	secretariaat.

infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het	secretariaat	van	het	Genootschap	is	‘s	zaterdags	open	als	infopunt.	
Vier,	vijf	 informanten	staan	er	ter	beschikking	van	(kandidaat-)pel-
grims.
De	pelgrimswinkel	biedt	gidsen,	naslagwerken	en	pelgrimsgadgets	aan.
Open	op	zaterdag	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.	Een	sterk	team:	
nu	al	38	vrouwen	en	mannen!
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7 maart:		 Willy	Beyers,	Thomas	Eerdekens,	René	Henquet,	
	 	 	 	 Jacques	Van	Holen.
14 maart:	 Dirk	Vercruysse,	Dees	Van	Caeyzeele,	Rita	Lootens,	
	 	 	 	 José	Maes.
21 maart:	 Infopunt	uitzonderlijk	gesloten.	
	 	 	 	 Voorstelling	Bibliotheek	en	de	nieuwe	De	Pelgrim.
28 maart:		 Jan	De	Proft,	Hugo	Ponjaert,	Richard	Asselberghs,	
	 	 	 	 Magda	Cumps,	Alex	Cusse.
4 april:		 	 Paaszaterdag.	Gesloten.
11 april:		 Luc	Holsters,	Willy	Beyers,	Alex	Cusse,	Yvonne	Roelof.
18 april:		 Jos	Belmans,	May	Van	Miert,	Hanny	Pouderoyen,	
	 	 	 	 Jacques	Van	Holen,	Clark	Trappeniers.
25 april:		 René	Sterckx,	Dirk	De	Smedt,	Jean	Smeets,	Roos	Bossuyt,	
	 	 	 	 Marc	Patrouille.

Informatie	over	hun	ervaring	vind	je	op	www.compostelagenootschap.be. 
Je	kunt	ze	ook	hier	aanklikken:	Medewerkers	Infopunt:	tochtervaring.
Aan	de	lijst	zijn	recent	niet	minder	dan	tien	nieuwe	medewerkers	toege-
voegd!

Zowel fietsers als wandelaars kunnen op het Infopunt met al hun 
vragen terecht.
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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.
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aFDelinG Gent
Gent, zaterdag 7 maart
Compostela na mijn borstkanker ....
Freya	Van	den	Bossche,	psychotherapeut	en	docent,	schrijfster,	wereld-
reiziger,	echtgenote	en	moeder,	gaat	 in	gesprek	over	haar	 ‘innerlijke’	
reis.	Ze	doet	dat	op	een	openhartige	en	complexloze	manier,	maar	voor-
al met een ontwapenende eerlijkheid. 
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.
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aFDelinG KeMPen
Kapellen, dinsdag 7 april
Goed voorbereid naar Compostela
Enkele stappende en fietsende pelgrims delen hun ervaringen 
met ons en geven nuttige tips voor een goed voorbereide tocht.
Welke camino? Wat nemen we mee? Wat laten we thuis? 
Waar	vinden	we	een	bed?	Hoe	oefenen	we	benen	en	voeten?	
We kaarten nog even na bij een drankje.
Plaats:	Het	Oud	Gemeentehuis,		Antwerpesesteenweg	2.
Aanvang	om	20	uur.
Bijdrage:	donativo.
Inschrijven	vóór	5	april	via:	
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
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Dé belangrijkste vraag: wat kan ik nóg thuislaten?

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	beschik-
king	stelt	van	enkele	Antwerpse	norbertijnen.	Ontginning	van	‘woeste	gronden’	is	
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aanvankelijk	een	belangrijke	taak.	Voorspoed	en	tegenspoed	wisselen	elkaar	af,	plun-
derende	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,	renais-
sance	 en	 barok.	De	 recent	 gerestaureerde	O.-L.-Vrouw-	 en	 Johannes-de-Doperkerk	
heeft	een	prachtige	barokke	voorgevel,	barokke	altaren,	een	laatbarokke	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	veertiende	eeuw.		Op	het	
kerkhof liggen sinds 1881 de paters begraven maar ook Ernest Claes en zijn echtge-
note. 

De abdij ligt midden in natuur-
gebied	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	 	 Lunch	in	de	Vlaamse	Zaal:	soep,	abdijbrood,	abdijkaas	en	
	 	 	 	 	 allerlei	ander	beleg.	 Abdijbier,	frisdrank	en	verkrijgbaar	
     aan democratische prijzen.
14.15 uur		 Abdijbezoek	en	orgelvoorstelling.
16.30 uur	 Café	De	ware	Jakob.
18 uur		 	 Vespers.

Deelname:	€	5	en	broodmaaltijd:	€	10.	Een	inschrijvingsformulier	kun	je	hier aanklikken. 
Stuur	het	vóór	15	maart	naar	afdelingleuven@compostelagenootschap.be en schrijf tegelijk over 
op	rekening	BE93	0017	0228	8867	van	afdeling	Leuven.	
Vermeld:	Lentesamenkomst,	naam,	voornaam	en	lidnummer.
Eigen picknick is ook mogelijk.
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
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 foto-
boeken,	stick	of	gitaar	meebrengen.	
Alle	Limburgse	leden	van	2015	zijn	vanaf	18	uur	welkom	in	’t	Klinieks-
ke aan de Noordlaan.
Inschrijven	doe	je	via	regiolimburg@compostelagenootschap.be.

anDere orGaniSatoren
brugge, zondag 8 maart 
reismarkt Wegwijzer
Decennialang	is	de	Reismarkt	in	Brugge	een	boeiend	gebeuren	waar	
ca. 250 reizigers-ervaringsdeskundigen informatie verstrekken. 
Ook enkele tientallen alternatieve reisorganisaties zijn er present.
Je vindt er ook een standje van een pelgrim en in de lange reeks beeld-
reportages	en	workshops	vonden	we	ook	een	voordracht	van	Stephan	
Van	der	Bracht.	
Stephan	is	lid	van	het	genootschap	en	liep	de	Camino	Francés,	de	Via	
de	la	Plata	(tot	Zamora),	de	Camino	Mozárabe	en	de	Camino	del	Nor-
te.	Zijn	verhaal	over	die	vier	camino’s	brengt	hij	om	15.30	uur.	
http://www.reismarkt-brugge.be

Stephan Van der Bracht  
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Mechelen, zaterdag 14 maart
naar rome
De	Vereniging	Pelgrimswegen	naar	Rome	houdt	een	een	eerste	bij-
eenkomst	 voor	 Vlaanderen	 in	 de	 Mechelse	 jeugdherberg	 aan	 de	
Zandpoortvest. 
Inschrijven	via	infoviaromea@yahoo.com.
www.pelgrimswegen.nl 

Weetjes
] Le Pecten,	het	tijdschrift	van	onze	Waalse	zusterorganisatie,	heeft	in	
2008,	in	2011	en	in	2014	het	aantal	albergues	geteld	op	de	Camino	
Francés.	Dat	waren	er	in	2008,	257,	in	2011,	325	en	in	2014,	437.	Een	
stijging	met	respectievelijk	34	%	en	70	%,	in	vergelijking	met	2008.	
De	meeste	nieuwe	albergues	zijn	privéalbergues	met	een	overnach-
tingsprijs van om en bij de tien euro. 

	 De	stijging	heeft	gewoon	alles	te	maken	met	de	stijging	van	de	vraag,	
met de stijging van het aantal geregistreerde pelgrims. Niet toevallig 
is	het	aantal	nieuwe	albergues	veel	groter	de	laatste	200	km.	Als	fiet-
spelgrim	moet	je	immers	minstens	200	km	fietsen,	als	wandelende	
pelgrim	minstens	100	km	stappen,	als	je	tenminste	een	compostela wil 
krijgen. 

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGS De PelGriMSWeGen
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]	Voor	de	diefstal	van	de	Codex	Calixtinus	in	juli	2011	kreeg	Manuel	
Fernando	Catiñeiros	onlangs	drie	 jaar	cel.	Voor	de	diefstal	van	an-
dere	documenten	en	grote	sommen	geld,	en	voor	het	witwassen	van	
geld,	zeven	jaar	gevangenis.	Ook	zijn	vrouw	werd	voor	het	witwassen	
van geld veroordeeld. 

	 Ze	 kregen	 bovendien	 een	 boete	 van	 268	 000	 euro.	 	Het	 twaalfde-
eeuwse handschrift bevat onder meer de oudste pelgrimsgids voor 
Compostelabedevaarders.

]	De	Jordan	Tourism	Board	inspireert	zich	op	de	Camino	naar	Santi-
ago	de	Compostela	bij	de	uitwerking	van	een	route	langs	34	bijbelse	
plaatsen in het land. 

	 In	Egypte	bestaat	al	langer	een	Holy	Family	Tour,	eigenlijk	een	oude	
Koptische bedevaart die de steun krijgt van de Egyptische toeristi-
sche	dienst.	Ten	tijde	van	president	Morsi	werd	de	bedevaart	opge-
schort.	Patriarch	Tawadros	zei	onlangs	dat	Jezus	de	eerste	toerist	was	
in Egypte ...

	 Misschien	moeten	we	dromen	van	een	netwerk	van	wandelroutes	
langs	de	heilige	plaatsen	van	 christenen,	moslims	en	 joden	 in	het	
Midden-Oosten?

Jordanië, Betanië (El-Maghas), waar Jezus gedoopt zou zijn.
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nieuwe gidsen 
*	Gérard	du	Camino	publiceert	al	jaren	pelgrimsgidsen.	De	laatste,	Le Ca-

mino de Invierno,	is	een	gids	voor	pelgrims	die	in	de	koude(re)	helft	van	het	
jaar,	Cebreiro	en	omgeving	(1300	m)	willen	vermijden.	Je	verlaat	dan	de	
Camino	Francés	in	Ponferrada	om	via	Las	Medullas	en	Silleda	en	Lalín	
naar	Santiago	te	wandelen.	De	bewegwijzerde	route	loopt	deels	door	de	
Silvallei	en	langs	oude	Romeinse	heerwegen.

	 Prijs:	€	20.
 www.guides-cheminsdecompostelle.com
 www.caminodeinvierno.com 
*	Recent	verschenen	bij	Conrad	Stein	Verlag	een	hele	reeks	nieuwe	gidsen.	
Je	vindt	ze	in	het	februarinummer	van	¡Hola!.	We	voegen	er	nog	een	aan	
toe:	de	achtste	uitgave	van	Caminho Português,	een	gids	van	camino-auteur	
Raimund Joos. 

	 Prijs:	ca.	€	17.
 www.conrad-stein-verlag.de 
*	Miam	Miam	Dodo-gidsen	 hebben	 grote	 kwaliteiten	 (logiesinformatie	

bv.) maar ziijn vrij zwaar. De nieuwe Miam Miam Dodo Voie de Vézelay telt 
368	blz.	en	weegt	360	gram.	

	 Prijs:	€	21.
 www.levieuxcrayon.com 
*	Bij	Editions	Lepère	verscheen	een	nieuwe	editie	van	Le voie du Puy,	een	gids	
voor	de	Via	Podiensis	van	Le	Puy	naar	St.-Jean-Pied-de-Port.	Prijs:	€	19.	

 Nieuw is ook de gids voor La voie de Vézelay. La Via Lemovicensis. 
 Zie ook de volgende bijdrage.
	 Prijs:	€	20.
 www.chemin-compostelle.fr
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Vézelay: en dan …?
Keuze te over! 
Om te beginnen zijn er alle mogelijkheden die beschreven 
zijn	in	enkele	gidsen	voor	de	Voie	de	Vézelay	en	alle	varian-
ten. 
De	meeste	pelgrims	die	Vézelay	aandoen,	of	er	vertrekken,	
lopen	naar	het	zuidwesten	om	via	Périgeux	uiteindelijk	in	
St.-Jean-Pied-de-Port	toe	te	komen,	aan	de	voet	van	de	Py-
reneeën.
De	weg	kent	 een	 aantal	 varianten,	 de	 ene	 al	meer	 ‘histo-
risch’	dan	de	andere,	en	de	route	is	niet	in	elke	gids	dezelfde.	
De	meest	gezaghebbende	gids	–	de	‘Chassaingids’	-	bestaat	
sinds	enkele	jaren	niet	meer.	Misschien	zijn	er	nog	een	paar	
exemplaren	in	onze	pelgrimswinkel.

Wat is er nog wel?
* La Voie de Vézelay. Via Lemovicensis. Een maand geleden ver-
scheen	bij	Editions	Lepère	een	nieuwe	versie.	Prijs:	€	20.

 www.chemin-compostelle.fr
*	Na	het	verdwijnen	van	de	Chassaingids	zorgde	het	Nederlands	Ge-
nootschap	recent	voor	een	nieuwe	gids:	Pelgrimsweg van Vézelay naar 
St.-Jean-Pied-de-Port.	Er	zijn	twee	versies,	een	met	de	variant	via	Ne-
vers	en	een	met	de	variant	via	Bourges.	Een	uitstekende	gids.	De	eer-
ste – de kortste route - is ook in onze pelgrimswinkel verkrijgbaar.

	 Prijs:	€	20.
 Deze en vorige gids houden rekeningen met de beschrijvingen van 
de	lokale	Sint-Jakobsgenootschappen.
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De Morvan: prachtig, afwisselend, bosrijk landschap.
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*	De	 gidsen	 voor	 de	GR	 654	 Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle. 
Vézelay-Périgeux en Périgeux-Roncevaux	 (6542	 en	 6543).	Uitstekende	
gidsen,	 goede	 beschrijving,	 topografische	 kaarten.	 Alleen	 zijn	 de	
GR-routes	langer	dan	de	andere.

	 Prijs:	€	16	en	€	15,50.
 www.ffrandonnee.fr 
*	Veel	pelgrims	willen	van	Vézelay	naar	Le	Puy	om	dan	pas	naar	St.-
Jean-Pied-de-Port	 te	wandelen.	Begrijpelijk	want	de	 route	van	Le	
Puy	door	het	Centraal-Massief	naar	St.-Jean	is	veel	mooier.	Maar	de	
tocht is veel langer.

Hoe raak je van Vézelay naar Le Puy?
-	 Er	is	een	recente	editie	van	de	gids	Vézelay-Le	Puy,	een	uitgave	van	
Editions	Lepère.	Prijs:	€	18.	

 www.chemin-compostelle.fr
-	 Je	kan	van	Vézelay	door	de	prachtige,	bosrijke	Morvan	wandelen	
en	daarbij	voor	een	groot	deel	gebruik	maken	van	de	GR-gids	Tour et 
Traversée du Morvan.

	 Prijs:	€	15,50.	
 Je kan verder gebruik maken de PR-gids La Montagne Bourbonnaise.
	 Prijs:	14,50.	
 www.ffrandonnee.fr 

	 Dan	heb	je	nog	niet	het	hele	tracé	rond,	maar	wat	er	nog	rest	kan	
je	makkelijk	oplossen	met	 IGN-kaarten	op	1	 100	000	of	 1	 50	000	
(de	laatste,	de	Série	orange,	is	alléén	via	de	website	van	het	IGN	te	
koop).	Snelle	levering.

 www.ign.fr 


De Magdalenabasiliek in Vézelay: architecturaal hoogtepunt met 
onvergetelijke gezangen van Les Frères et les Soeurs de Jérusalem. 
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Via Cluny
-	Voor	wie	wil,	maken	we	het	 nog	 iets	 langer.	Via	Cluny.	Gebruik	
daarvoor	dezelfde	Morvangids.	Of	kies	voor	de	kaarten	en	route-
beschrijvingen	op	http://chemindassise.org,	de	route	van	Vézelay	
naar	Assisi.	Je	moet	dan	wel	lid	worden	van	een	vereniging.

-	Van	Cluny	naar	Le	Puy	is	er	ook	een	jakobsweg,	deels	GR.	Bij	Cha-
mina vind je daarvoor de gids Les chemins de St.-Jacques de Compostelle. 
De Cluny au Puy-en-Velay.

	 Prijs:	€	13,50.
 www.chamina.com 

Naar Cahors
-	Voor	wie	Cluny	en	Le	Puy	 te	 ver	 is:	 je	kan	van	Vézelay	ook	naar	
Clermont-Ferrand	wandelen	en	dan	via	het	Maria-bedevaartsoord	
Rocamadour	naar	Cahors	op	de	Via	Podiensis.		

	 Hoe?	Via	de	vrij	nieuwe	GR	300,	van	Sancoins	op	de	Via	Lemovi-
censis	(ca.	30	km	voorbij	Nevers)	naar	Clermont-Ferrand.		

http://ffrandonnee-allier.fr/Sentier_GR300_Allier.ffr
http://www.auvergnerando.com/fiche-GR300.php
http://www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net/topic/index.html

	 De	volgende	stap:	van	Clermont-Ferrand	naar	Cahors.	
	 Dat	is	de	Via	Arverna,	een	twintigtal	etappes	o.a.	via	Aurillac	en	Ro-

camadour.
 Dat zou in belangrijke mate moeten lukken met 
	 http://arverna-compostelle.fr. 
	 Voor	deze	route	vind	je	ook	een	gids	bij	Chamina.

Le Puy in zicht!
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Cluny: ooit de machtigste abdij die er ooit bestond. Honderden abdijen 
waren ervan afhankelijk!
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 www.chamina.com
-	 Als	 je	toch	op	de	Voie	de	Vézelay	bleef	wandelen	kan	je	nog	in	
Bénévent-l’Abbaye	 de	Voie	 de	Rocamadour	nemen.	Zo	 kom	 je	
ook	in	Rocamadour.	En	langs	de	Via	Arerna	in	Cahors.

	 www.chemin-de-st-jacques-voie-de-rocamadour-limousin-haut-
quercy.fr

	 www.un-chemin-de-st-jacques.net

Via brabantica
Gezocht: stempelontwerp voor Mechelen
Afdeling	Mechelen	is	op	zoek	naar	een	ontwerp	voor	een	stempel	die,	
indien	weerhouden,		zowel	in	de	kathedraal	als	bij	de	dienst	voor	toe-
risme	van	Mechelen	zal	gebruikt	worden	om	het	stempelboekje	van	
pelgrims te stempelen.
Denk	bij	het	ontwerpen	aan	de	St.-Romboutskathedraal,	aan	de	stad	
Mechelen	en	aan	ons	Genootschap.
Stuur	jouw	ontwerp	naar	
afdelingmechelen@compostelagenootschap.be.

Via Scaldea
Gent: opening pelgrimsherberg uitgesteld
Het	is	momenteel	nog	niet	mogelijk	een	pelgrimsherberg	in	te	rich-
ten	in	het	augustijnenklooster.	Het	project	is	tijdelijk	opgeschort.

Straathoekje in Le Puy-en-Velay.
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Vijftig jaar al
Een	halve	eeuw	al	staat	dit	mooie	beeld	van	Santiago	aan	de	stadsrand	
van	Puenta	 la	Reina,	op	de	Camino	Francés.	Het	werd	er	geplaatst	
naar	aanleiding	van	het	heilig	jaar	1965,	dus	nog	voor	de	echte	rivival	
van de bedevaart naar Compostela.
Het	gaat	om	een	werk	van	Gerardo	Brun,	een	telg	uit	de	zesde	genera-
tie	van	een	smedenfamilie.	Eduardo	en	Eneko	Brun	–	uit	de	zevende	
en	de	achtste	generatie	-	hebben	het	beeld	in	2013	gerestaureerd.

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

Wie kent dit beeld niet? 

MeDia, erFGoeD, ConCerten, tentoonStellinGen

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. 
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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 
(onbekend, 17de eeuw). M

us
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ch
t Vele	 eeuwen	geleden	hebben	kruistochten,	bedevaarten	 en	

ontdekkingsreizen mensen van diverse origine met elkaar in 
contact	gebracht.	In	de	zestiende	eeuw	rukten	de	Turken	op	
in	de	Middellandse	Zee.	De	angst	voor	deze	‘barbaren’	zorgde	
voor	een	negatieve	beeldvorming	van	de	Turken.	In	Spanje	
werden	al	eerder	de	Moren	het	land	uitgesabeld	met	de	hulp	
van Santiago matamoros.	De	conquistadores	in	Latijns-Ameri-
ka	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	kun-
stenaars.	 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	ste-
reotypes zijn nooit conform de werkelijkheid. Een bron van 
vooroordelen en racisme.
De tentoonstelling is gerealiseeerd voor jongvolwassenen 
maar wil iedereen inspireren. Ze is na meer dan een jaar ge-
arriveerd	op	de	dertiende	en	laatste	locatie:	het	begijnhof	in	
Turnhout.
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
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lezerSbrieVen
Citaat
Het	geheim	van	succes	is	simpel:	weet	wat	je	doet,
houd van wat je doet en geloof in wat je doet.

zoeKertJeS 
Stapmaatje gezocht voor 2016
In	2016	zou	ik	graag	de	camino	doen	vanuit	St.-Jean-Pied-de-
Port	en	zoek	gezelschap.	Ik	wilde	vroeger	al	eens	vertrekken	
maar	voelde	wat	onzekerheid.	 Ik	ben	niet	echt	goed	 in	het	
vinden	van	de	weg.	Ik	zou	graag	half	april	vertrekken.	
Die	maand	word	ik	70.	Frieda	Bekaert,	Ieper,	0478	56	36	27,	
057	36	47	15,	bekaert.frieda1@telenet.be

Make a Wish
Danny	Verecarre	vertrekt	op	15	mei	voor	een	pelgrimsfiets-
tocht	via	Lourdes	naar	Compostela.	De	tocht	is	meteen	een	
sponsortocht	 voor	 Make	 a	 Wish,	 een	 organisatie	 die	 een	
droomwens wil realiseren voor kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte. Wie mee wil sponsoren vindt meer infor-
matie op http://op-weg-naar-compostela.webnode.be. 
Of	0477	30	70	65.

Vézelay-le Puy
In	 juli	wandel	 ik	van	Vézelay	naar	Le-Puy-en-Velay.	 Ik	heb	
een	e-book	daarover	van	Editions	Lepère	(2014).	Er	staan	en-
kel	logementen	in	en	summiere	kaartjes,	geen	wegbeschrij-
vingen. 85 km van deze tocht staan wel beschreven in de 
Franse	PR-Topoguide	Les	Monts	du	Forez	(van	Chabreloche	
tot	Apinac).	Fotokopieën	zouden	een	grote	hulp	zijn!	Harte-
lijk	dank	bij	voorbaat!
anne_verschoore@hotmail.com,	055	49	80	75
N.v.d.r. Zie ook hoger bij Langs de pelgrimswegen

Wie wandelt mee?
Ik	ben	57	 jaar,	woon	in	Ardooie	en	hou	van	wandelen.	Op	
16	mei	vertrek	ik	met	de	TGV	naar	Hendaye	om	dan	vanuit	
Irun	via	de	Camino	del	Norte	naar	Santiago	de	Compostela	
te	stappen.	Ik	zoek	nog	een	metgezel.	De	tocht	zal	een	zestal	
weken	duren.	We	wandelen	20	à	25	km	per	dag.	
jorisdeman58@gmail.com

ik geef weg ...
Rugzak niet meer nodig? Een caminogids die je kan missen? 
Of	kaarten?	Of	een	matje?	Meld	het	aan	¡Hola!	en	wij	publi-
ceren	het!
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Is er nog een wel een domein in de 
samenleving waar de pelgrimstocht naar 
Santiago niét gecommercialiseerd wordt?
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Toemaatje

Gehoord	op	de	dag	van	de	pelgrimszegen.	Een	regiovoorzitter	kreeg	een	telefoontje	
van	Kamiano,	de	daklozenopvang	van		de	St.-Egidiusgemeenschap.	Er	was	een	dak-
loze gevonden. Dood. 
De man bleek lang geleden lid geweest te zijn van het Compostelagenootschap. Of 
wij die man kenden? Kamiano wilde hem enkele dagen later een waardige begrafenis 
bezorgen,	in	samenwerking	met	het	OCMW.
De	zwaar	demente,	nog	levende,	moeder	had	een	berg	schulden.	De	zoon	wist	er	niets	
van.	Dat	resulteerde	in	de	gerechtelijke	verkoop	van	het	ouderlijke	huis,	de	woning	
ook van de zoon. Enkele maanden later was de man dood. Familie had hij niet meer. 
De crematieplechtigheid is ondertussen voorbij. De moeder zou op de plechtigheid 
aanwezig geweest zijn.
Zo	maar,	om	bij	stil	te	staan.	


