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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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April  2015¡HOLA!

Ja, goede zwart-witfoto’s horen ook thuis in deze kleurrijke ¡Hola!. Al wie uit Saint-Jean-Pied-de-Port vertrok moet dit beeld kennen. Saint-Jean ligt al drie uur achter je. 
Je bent net Orisson voorbij. Het Mariabeeld staat in Biakorre. Prachtig zijn deze regenwolken. Maar we kunnen ons indenken dat je twijfelt. Verder? Blijven slapen in de 
refuge van Orisson? Terug naar St.-Jean en langs de andere weg (min of meer langs de N 135) naar Roncesvalles? 
Hopelijk krijg je een mooie, open, zonnige hemel, met vergezichten, tot aan de Pic d’Aspe, boven de Col du Somport, 70 km verder ...
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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, 
Egfried Grauls, Freddy Du Seuil, Herman Merckx, Luc Holsters.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent.

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

in deze  ¡holA!
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KAlender

Donderdag 2 april  Antwerpen. Pelgrimstafel.

Dinsdag 7 april   Kapellen. Camino. Voorbereiding: tips!

Vrijdag 24 april   Hoepertingen. Driegezusterswandeling.

Zondag 26 april   Mater. Wandeling naar Ename.

Donderdag 14 mei  Brugge. Heilig-Bloedprocessie.

Zaterdag 30 mei   Pelgrimeren naar Tongeren.

Zaterdag 30 mei   Brussel. Sint-Jakobsprocessie.

Van 3 tot 4 oktober  Reims. Jakobsweekend.
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 ’t Genootschap
nAtionAAl - ACtiViteiten

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 > Activiteitenkalender.

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

Reims, kathedraal: de lachende engel.

Lu
do

 V
an

 L
in

t



4

57
April  2015¡HOLA!



Brussel, zaterdag 30 mei
Sint-Jakobsprocessie: enige processie in Brussel! 
Ook dit jaar trekt de St.-Jakobsprocessie van de O.-L.-Vrouw-van-de-
Goede-Bijstandskerk naar de Kapellekerk. De enige resterende pro-
cessie in Brussel.
Het meegedragen Jakobsbeeld is een schenking van de Xunta de Ga-
licia (1992) aan de stad Brussel en kreeg een plaats in de Kapellekerk. 
In dezelfde kerk staat een meelijwekkend beeld van Nostra Señora de 
Soledad, uit Spanje meegebracht door infante Isabella. Pieter Breughel 
ligt er begraven.
De processie trok zeker al uit in 1502 maar werd door Jozef II afge-
schaft. We nodigen alle leden uit om aan de processie deel te nemen, 
bij voorkeur met jakobsschelp.

Programma:
10.30 uur Pelgrimsmis in de O.-L.-Vrouw-van-de-Goede-Bijstands- 
    kerk aan de  Kolenmarkt. Wie wil kan de pelgrimszegen  
    ontvangen.
11.30 uur.  Start van de processie. Met het beeld van St.-Jakob, 
    van de Goede- Bijstandskerk, via de Grote Markt, naar 
    de Kapellekerk.
12.30 uur  Aankomst van de processie in de Kapellekerk.
13.00 uur Receptie voor alle deelnemers met drankjes en hapjes.

De enige resterende processie in de hoofdstad 
is de St.-Jakobsprocessie!
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Het Vlaams Genootschap is een van de organisatoren en ons koor, 
Adelard van Aubrac, luistert de plechtigheid op.
In de processie stappen op: 
de Association Belge des Amis de Saint Jacques, het Vlaams Compos-
telagenootschap, La Santina (Asturische Volksdansgroep), Breughel 
(folkloregroep uit de Marollen) en la Casa de Galicia en Bruselas, in 
traditionele klederdracht en met doedelzakken en andere traditionele 
instrumenten.

nAtionAAl - ACtiViteiten
WerKGroePen en ProJeCten

Secretariaat en Financies
De Raad van Bestuur verkoos Luc De Bolle tot nieuwe secretaris. Hij 
volgt Raymond De Haes op. Marc Patrouille werd verkozen tot nieu-
we penningmeester, in opvolging van Jos Van Montfort. 
Heel, heel veel dank aan Jos en Luc voor het jarenlange engagement 
in het Vlaams Genootschap!

eerste woensdag: bib open!
One bibliotheek telt nu meer dan tweeduizend titels. De grootste afdeling bevat naast stan-
daardwerken en baanbrekende studies van o. a. Vazquez de Parga, Paolo Caucci von Sauc-
ken, Klaus Herbers, Jan Van Herwaarden, Robert Plötz, René de la Coste Messelière, Deni-
se Péricard-Méa en Mireille Madou, ook meer bescheiden uitgaven van gewone pelgrims. 
De topogidsen vormen uiteraard een andere, belangrijke afdeling.
Leden kunnen de catalogus raadplegen via onze website. Dat kan zowel alfabetisch als sys-
tematisch.  De bibliotheek is iedere eerste woensdag van de maand geopend voor leden. 
Van 14 tot 17 uur.
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Pelgrimswinkel
Nieuw in onze winkel is de Nederlandstalige uitgave van de Via Cam-
paniensis, de jakobsweg van Rocroi naar Reims, Troyes en Vézelay. 
432 km pelgrimsweg voor € 15. 
Naast de nieuwe Nederlandstalige gids Pelgrimsweg van Vézelay naar 
St.-Jean-Pied-de-Port. Variante via Nevers, is nu ook dezelfde gids ver-
krijgbaar maar met de variante via Bourges. Prijs: € 20.
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 pelgrimsgad-
gets aan.  Open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakan-
tie, 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!
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 toegevoegd!

Zowel fietsers als wandelaars kunnen op het Infopunt met al 
hun vragen terecht.
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http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst20115.docx
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AFdelinG AntWerPen
Antwerpen, donderdag 2 april
Pelgrimstafel
Al minstens drie eeuwen – met enkele onderbrekingen - organiseert het 
St.-Julianusgasthuis op Witte Donderdag een pelgrimstafel. Regio Ant-
werpen werkt mee aan deze traditie. 
Twaalf behoeftigen krijgen die dag een feestmaal aangeboden in de 
voormalige kapel, nu onderdeel van kunstgalerij De Zwarte Panter.
Van 10 uur af kan iedereen de feesttafel bewonderen. Centraal staat het 
boterbeeld, een plaasteren beeld dat met boter wordt ingesmeerd en 
een fragment voorstelt van het passieverhaal. Tijdens de middeleeuwen 
werd, symbolisch, aan boter, een zuiverende werking toegeschreven.
Die dag houdt afdeling Antwerpen er ook een beperkt infopunt open 
en is onze pelgrimswinkel present.
In het voormalige gasthuis is ook een pelgrimsherberg van het Genoot-
schap ondergebracht.
Welkom van 10 tot 18 u.
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AFdelinG BrUGGe
Brugge, donderdag 14 mei
heilig-Bloedprocessie
Al zes jaar lopen er weer pelgrims mee in de Heilig-Bloedprocessie, net als 
eeuwen geleden.  Coördinator Paul De Vlam is opnieuw op zoek naar der-
tig pelgrims die in moderne pelgrimsuitrusting (met rugzak en sint-jakobs-
schelp, lange broek of rok) willen meelopen rond het beeld van Jakobus. 

 Afdelingsnieuws
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Het Genootschap werkt mee aan dé eeuwenoude traditie in Brugge.

Bovendien zijn er ook vijf dragers nodig om het beeld te 
dragen. Zij krijgen ter plekke een traditionele mantel. 
Kandidaat? Geef dan je naam via mail door aan Paul: 
paul.de.vlam@pandora.be, 050 82 49 25. 
Van de kandidaat-dragers moet Paul ook de lichaams-
lengte hebben.

Pelgrims in Brugge

De Edele Confrerie van het Heilig Bloed is de oudste 
nog bestaande godsdienstige broederschap in België 
en werd kort na 1400 gesticht.
De Confrerie bewaart de relikwie van het Heilig Bloed 
en organiseert onder meer de Heilig-Bloedprocessie 
op Hemelvaart, bekend als Brugges mooiste dag.
In de dertiende eeuw arriveerde de relikwie uit Con-
stantinopel. Dat was in een tijd dat Bruggge de belang-
rijkste handelsstad was in Noordwest-Europa en dat 
zou blijven tot ver in de 15de eeuw. Er waren dus veel 
vreemdellingen, de handel bloeide, bij de twee paro-
chiekerken kwamen er na de dertiende eeuw vier bij, 
plus acht liefdadigheidsinstellingen, waaronder het 
St.-Janshospitaal, en 21 kloosters. Veel devoties in al 

die instellingen trokken pelgrims aan, van dichtbij en van verre. Sommige trokken verder naar 
Compostela, de meesten kwamen voor de Heilig-Bloedkapel, het gasthuis van Onze-Lieve-
Vrouw-van-de-Potterie en het Sint-Janshospitaal, met devoties voor St.-Cornelius. St.-Ghis-
lenus, patroons van de geesteszieken, en in wat mindere mate voor St.-Ursula. De Jeruzalem-
kapel van de familie Adornes ten slotte, was een beetje een plaatsvervangend bedevaartsoord.
Het Sint-Janshospitaal nam niet alleen zieken op maar ook behoeftige pelgrims en passanten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/1400
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Dé belangrijkste vraag: wat kan ik nóg thuis laten?

Daniëlle Houbrechts, dé Limburgse kruidenvrouw.

AFdelinG liMBUrG
hoepertingen, vrijdag 24 april
Kruidenwandeling
Danielle Houbrechts is al enkele decennia een gerenommeerde ‘kruiden-
vrouw’ of herboriste. Met haar kan je op stap langs de Driegezusterswan-
deling, van Hoepertingen langs Zepperen, Rijkel en Brustem. Je wandelt 
op oude pelgrimswegen, proeft van wilde kruiden, luistert naar adembe-
nemend volksgeloof en geniet van de prille lente.  Afstand: niet meer dan 
ca. 12 km, maar er is onderweg zoveel te vertellen ... 

Een dag die indruk zal maken door de weidsheid van het landschap, de weidsheid, rust, 
krachtplekken, wilde kruiden, geschiedenis en stilte.  Afspraak om 9 uur op de parking van 
kasteel Mariagaarde, Kasteelstraat 10.  Einde omstreeks 17 uur.   www.kruidjes.be

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 vin-
den we een bed? Hoe oefenen we benen en voeten?
We kaarten nog even na bij een drankje.
Plaats: Het Oud Gemeentehuis, zaal  De Kroon (bovenste verdieping), 
Antwerpesesteenweg 2.
Aanvang om 20 uur.  Bijdrage: donativo.
Inschrijven vóór 5 april via: 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

http://www.kruidjes.be
mailto:afdelingkempen@compostelagenootschap.be
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Elk jaar opnieuw stappen weer meer mensen in mei naar Tongeren.

tongeren, zaterdag 30 mei
Pelgrimage naar Maria
Vorige eeuwen trokken in mei een hele reeks processies naar de Ton-
gerse basiliek, naar ‘Onze-Lieve-Vrouw, Oorzaak onzer Blijdschap’.
In 2009 werd, naar aanleiding van het Kroningsjaar, deze traditie nieuw 
leven ingeblazen. Vanuit verschillende startplaatsen stappen sindsdien 
de laatste zaterdag van mei pelgrims naar Tongeren.  Korte bezinningen 
en vooral het ervaren dat stappen door de natuur, gedragen door zoveel 
medestappers, ook een weg is naar binnen, blijft beklijvend. 
Op 30 mei kan je vanuit zes richtingen weer naar Tongeren stappen.
Vanuit As en Genk, maximum 44 km, vanuit Bilzen en vanuit Wellen 
telkens 25 km, vanuit Sint-Truiden 22 km, vanuit Voeren 50 km en van-
uit Maastricht 34 km. Op al deze routes kan je ook onderweg aansluiten. 
Er zijn ook kortere tochten rond Tongeren. Alle groepen zijn rond 17-18 
uur in Tongeren.
Om 18.10 uur stappen ze samen naar de Basiliek voor de afsluitende 
viering en de pelgrimszegen.  Je merkt dat de ervaringen van Tongerse 
Compostelastappers deze pelgrimage mee inspireren. Bij Jean Nelissen 
en Riet Van Cleuvenbergen kunnen de leden van het Compostelage-
nootschap altijd bijkomende inlichtingen krijgen.
Inschrijven - vóór 20 mei - is om organisatorische redenen verplicht. 
De tochten zijn gratis, maar als je vanuit Tongeren vervoer wil naar 
je vertrekplaats, betaal je twee euro. Iedereen zorgt voor picknick en 

drank. Bij aankomst kan je broodjes-vla-drank krijgen én een speciale stempel.  
Praktisch: alle gegevens over vertrekplaatsen, vertrekuur, waar en hoe inschrijven … 
vind je op http://www.dekenaattongeren.be/pelgrimage/index.html. 
Jean Nelissen, 0478 44 88 92. Riet Van Cleuvenbergen. 

http://www.dekenaattongeren.be/pelgrimage/index.html
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Langs de Dender ...
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AFdelinG zenne-dender
Aalst, zaterdag 9 mei
Caminofietstocht 
Door het land van Aalst trekken veel pelgrims, vooral fietsers die de 
St.-Jakobsfietsroute van Clemens Sweerman volgen (de drie gidsen 
zijn in onze winkel verkrijgbaar). De Leirekensroute en het Dender-
pad zijn traditionele fietswegen. In de Sweerman-gidsen worden ze 
beschreven. 
We verzamelen in Aalst en fietsen langs rustige wegen tot Malderen 
en keren langs de Leirekensroute terug. Op verschillende plaatsen 
met een Compostelaverhaal houden we halt. We picknicken in Bug-
genhoutbos. Onderweg biedt afdeling Zenne-Dender een drankje 
aan. 
Afstand: 45 km. We fietsen aan een voor iedereen redelijk tempo. 
Fietsmateriaal voor klein herstel is voorzien.

Afspraak om 10 uur op het Werfplein aan de Vaartstraat/Molenstraat. 
Dit is pal naast de Dender en op 500 m van het station. Het is makke-
lijk parkeren naast de Dender in de Leo Gheeraerdslaan. 
Terug rond 16 uur. Na de tocht kan je nog gezellig napraten. 
Deelname: € 6.
Meebrengen: picknick, drank, een fiets in goede staat (elk type is ok), 
opvallende kledij en een helm (facultatief, maar aan te raden).
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AFdelinG zUidWeSt
Mater, zondag 26 april
Wandeling naar ename
Mater, deelgemeente van Oudenaarde, is een mooi landelijk dorp in de 
Vlaamse Ardennen. Een dorp dat bij sommigen beter bekend is om zijn 
bier. Ename is een van de bieren van brouwerij Roman, maar vooral 
ook een merkwaardig dorp op de wandeling van afdeling Zuidwest. 
Merkwaardig vanwege de kerk en vanwege de archeologische abdijsite.
De vroegromaanse St.-Laurentiuskerk is rond het jaar 1000 gebouwd in 
de stijl van de grote Duitse rijkskerken. Je vindt er het oudste fresco van 
de Benelux. Ename was toen een grenspost van het Duitse keizerrijk.

Blijkbaar staat er ook in Opwijk een wegwijzer naar 
Santiago de Compostela! Nog 2000 km.

D
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Mail naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be, met 
vermelding van het aantal personen, naam, adres, telefoonnummer, 
lidnummer(s). Tegelijk stort je vóór 3 mei het juiste bedrag op BE16 
0017 0228 9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, Afdelng 
Zenne-Dender. Vermeld: CaminoAalst,  lidnummer(s) en aantal per-
sonen. Je inschrijving is pas definitief na betaling. 

Aantal deelnemers: maximum dertig. 
Om organisatorische redenen betalen we gestorte bedragen niet terug.     
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85.

  De in Ename opgegraven ivoren kromstaf is een topstuk en een zeldzaam voorbeeld van 
 romaanse beeldhouwkunst in Vlaanderen.

PA
M

mailto:regiozennedender@compostelagenootschap.be
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In de elfde eeuw stichtte de graaf van Vlaande-
ren er een benedictijnenabdij en vertrouwde 
ze toe aan de abdij van Arras. Zeven eeuwen 
houdt de abdij stand, tot aan de Franse Revo-
lutie. De grondvesten vormen vandaag een 
merkwaardig archeologisch park, waarbij 
doorheen ‘tijdvensters’ terug tot leven wordt 
gewekt. 
De abdij ligt langs de Via Scaldea. Dit jaar ver-
schijnt een nieuwe topogids voor de jakobsweg 
van Vlissingen via Gent en Doornik naar 
Reims.

Afstand: 14 km. 
Afspraak om 14.30 uur aan de St.-Martinuskerk.
Gezellig samenzijn na de wandeling, met moge-
lijkheid tot restauratie. 

Deelname: € 12 voor wandeling én maaltijd. 
Zonder maaltijd: donativo.
Inschrijven vóór 23 april door overschrijving 
op rekening BE 80 0017 0228 9877 van afdeling 
Zenne-Dender. 
Wie alleen aan de wandeling deelneemt, geeft 
zijn lidnummer en het aantal personen door 
via maertens.f@skynet.be. Ook vóór 23 april. 
www.pam-ov.be/ename 

Van de abdij resten alleen grondvesten. Maar het wordt je al snel heel 
duidelijk hoe de site eruit zag, vijfhonderd tot duizend jaar geleden. 

PA
M

mailto:maertens.f@skynet.be
http://www.pam-ov.be/ename
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lAnGS de PelGriMSWeGen

De pelgrimstocht sluit je natuurlijk af met het ophalen 
van de compostela in het pelgrimsbureau.

Santiago de Compostela: Pelgrimsbureau en huiskamer
Al vele decennia is het Pelgrimsbureau gevestigd in de Rúa do Vilar. 
Nog even want het verhuist in de loop van dit jaar naar een ander 
pand. Officieel is de verhuis gepland voor 1 juni, maar onze Neder-
landse collega’s van Ultreia, vernemen uit welingelichte bron dat 
het ook wel later kan zijn. Er moet nog veel verbouwd worden en de 
vraag is ook of het wel verstandig is midden in het pelgrimsseizoen 
te verhuizen. 
Het nieuwe adres wordt: 29 Rúa das Carretas. Als je op het plein voor 
de kathedraal staat, is dat de straat die links van de parador Los Reyes 
Católicos naar beneden loopt. 
De Huiskamer van de Lage Landen vindt ook dit jaar weer een gastvrij 
onderkomen in het Pelgrimsbureau. Ze is geopend van 1 mei tot 15 
oktober. Als het Pelgrimsbureau van locatie verandert, verhuist de 
Huiskamer mee.  De Huiskamer is geen herberg, het is een ruimte 
waar Nederlandstalige pelgrims na hun tocht even op adem en ver-
haal willen komen. Een initiatief van de Nederlandse collega’s.

 Albergue isaac Santiago, los Arcos. 
Na uitgebreide dak en schilderwerken is de vernieuwde albergue weer 
open. Verleden jaar logeerden er ca. 11 500 pelgrims. Het hele seizoen 
werken er, bij toerbeurt, altijd twee Vlaamse hospitaleros.
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Neen, kan niet. Omlopen langs de départementale!

Geen honden en geen ezels tussen nasbinals en Aubrac
Maar ook geen lama’s meer, geen paarden en geen fietsen op de Via 
Podiensis, tussen Nasbinals en Aubrac (5 km). De eigenaars willen dat 
niet meer en het staat ook in een nieuw gemeentelijk reglement. Ge-
wone wandelaars mogen nog wel langs de jakobsweg (GR 65), voor 
alle andere pelgrims geldt een wegomlegging, deels via de RD 987. 

Een wierookvat van 65 kg boven je hoofd ...

Pelglrimswegen, kort
* Via Monastica. Wegens verbouwingswerken is het gastenkwartier 

van de norbertijnenabdij in Postel gesloten tot einde juni.
* Caminho Português. In Porto opende een nieuwe pelgrimsherberg 

zijn deuren: Nossa Senhora do Rosário de Vilar. Twaalf bedden. Semi-
nario de Vilar, en la rúa Arcediago Van Zaller, 50, Porto.

* Vía de la Plata. De albergue in Oliva de Plasencia is gesloten.
* Santiago de Compostela. Ook dit seizoen zwaait de botafumeiro, het 

reusachtige wierookvat, minstens een keer per week door de kathe-
draal, en wel tijdens de vrijdagmis van 19.30 uur (behalve op Goede 
Vrijdag). Daarnaast op allerlei feestdagen en op afspraak, en betaling.

Voie de Vézelay: minicamping met Pipowagens
Nog meer Nederlandstalig onthaal langs een via. 
Ruud Revers en Margon Dil hebben een minicamping in de Creuse, 
tussen La Souterraines en Châtelus-le-Marcheix, op 4 km van Béne-
vent-l’-Abbaye. De route ligt op honderd meter van de camping. 
De kleine camping heeft zes staanplaatsen, drie compleet ingerichte 
Pipowagens en zeven slaapplaatsen in huis.  
www.labalade.nl   
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‘Vlaamse’ albergue in Villares de Órbigo
Christine De Muynck is sinds enkele maanden eigenaar van een al-
bergue in Villares de Órbigo op de Camino Francés. Dorpsnaam en 
herbergnaam zijn dezelfde. Het dorp ligt een paar kilometer voorbij 
Hospital de Órbigo.  Een overnachting kost € 7. Slaapkamers voor 
vier, zes of tien personen. Luxekamer voor twee personen: € 30. 
Reserveren kan via info@alberguevillaresdeorbigo.com of op het 
nummer 987 13 29 35.  Ontbijt en avondmaal: donativo. 
Astorga ligt 14 km verder.

nieuwe gidsen 
* Van Jakobsweg. Camino del Norte verscheen bij Rother Bergverlag 

een derde editie. Handig zakformaat. Eenvoudige kaarten. Goede 
beschrijving. Logiesinformatie. Prijs: ca. € 15.

 www.rother.de 
* Bij Stein Verlag verschijnt in juni in de Outdoorreeks een gids voor 

de Via Sacra, de bedevaartweg van Wenen naar hét Oostenrijkse 
Maria-oord Mariazell. Prijs: ca. € 13.

 www.conrad-stein-verlag.de

logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es   
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es  
www.alojamientoscaminosantiago.com      
www.gronze.com
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MediA, erFGoed, ConCerten, tentoonStellinGen

Santiago de Compostela, tot 13 september
Camino. el origen. Camiño. A orixe.
We waren er zelf (nog) niet maar de tentoonstelling die tot 13 septem-
ber loopt in het Museo Centro Gaiás, Cidade da Cultura, lijkt leuk en 
boeiend te zijn. 

Zo’n honderdvijftig schilderijen en beeldhouwwerken illustreren er 
Jakobus en de Camino door de eeuwen heen. Daaronder werk van 
grote namen als Dürer, Velazques en Murillo. Werken uit Spaanse 
musea en de kathedraal van Compostela maar ook uit bv. de Galeria 
degli Uffizi in Firenze en het Musée Cluny in Parijs. Structureel be-
staat de tentoonstelling uit drie delen: Santiago, de apostel, de camino 
en de pelgrim. Historisch werk dat bovendien geconfronteerd wordt 
met een tiental werken van hedendaagse kunstenaars.

Toegangsprijs: € 4. Gratis op zondag. 
Gratis ook voor pelgrims met een compostela.

De apostel Jakobus zoals Dürer hem schilderde in 1615.

 Vijftienhonderd wandelstokken horen ook bij de tentoonstelling  
En je wandelt er warempel door ‘de bossen’.
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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 ...?

de Andere verbeeld / Verbeeld gevaar wordt website
De tentoonstelling De andere verbeeld / Verbeeld gevaar is nog tot 5 april 
te bezoeken in het begijnhof van Turnhout. Ze is intussen ‘gedigitali-
seerd’ en op de nieuwe website www.deandereverbeeld.be te zien. Die 
bundelt en ontsluit de resultaten van het gelijknamige erfgoedproject. 
Het onderzocht de voorstelling van ‘de ander’ in de Vlaamse en Ne-
derlandse religieuze kunst tussen 1450 en 1750.
De organisator, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, heeft onder-
tussen zijn naam veranderd in ORBIT vzw. Die wil het werk van KMS 
een nieuwe impuls en een nieuwe ‘draai’ (orbit) geven. ORBIT vzw 
neemt van KMS de ervaring, de expertise en de inspiratie mee om 
burgers op een dynamische manier te ondersteunen om te leven in 
een wereld van diversiteit en migratie.

De homepage van www.deandereverbeeld.be
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lezerSBrieVen

Via Primitivo. Variante via Friol naar Sobrado dos Monxes.
In De Pelgrim staan op blz. 18 enkele lijnen over de weg via Friol naar 
Sobrado dos Monxes. Die hebben we verleden jaar, toen we de Camino 
Primitivo stapten, ook gestapt. We hebben hiervan een degelijke Ne-
derlandse vertaling. Geïnteresseerden willen we die graag toesturen.
Raymonde en Willy Janssens-Godon, ultreia@telenet.be

norte per fiets
Is de Camino del Norte te doen met de fiets?  Dat vroeg me onlangs 
een pelgrim. Ik contacteerde een collega-hospitalera wiens vriend een 
Spanjaard is met Norte-ervaring.  Hij zegt dat de Norte goed te doen is 
per fiets. Je moet af en toe wel op de parallel lopende straat fietsen als 
het pad wat moeilijk ligt. Je kan dezelfde gids en overnachtingsplaat-
sen gebruiken als de stappers.
Bestudeer goed vooraf de etappes en slaapplaatsen zoals ze onder meer 
op www.caminodesantiago.consumer.es/camino-en-bici te vinden 
zijn.
Magda Cumps
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zoeKertJeS 
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!

Fietsmaat gezocht
Rond 24 augustus zou ik van thuis naar Compostela willen fietsen. 
Ik heb fietservaring, maar wil ook de Camino intensief beleven. 
Ik zoek een een goede compagnon die dezelfde droom wil realise-
ren. Voor de tocht trek ik een kleine maand uit. Ik ben ben 60 jaar. 
leo.heylen1@pandora.be


