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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Een pelgrim. Duidelijk geen gewone pelgrim en zo te zien een gelukkige jongeman. Het is altijd leuk om op te lijsten welke vragen een foto oproept. Waarschijnlijk vertrok 
hij thuis niet met deze kinderwagen. Of toch? Wellicht gevonden bij het huisvuil of op een rommelmarkt. Waarom had hij die nodig? Had hij toen al een gitaar? Was zijn 
rugzak stuk of te klein? En zijn budget veel te klein om een nieuwe te kopen? Had hij wel centen mee of verdiende hij zijn dagbudget met gitaar spelen en liedjes zingen? 
Wat zouden zijn motieven geweest zijn ...?

Ja
n 

Va
n 

de
 M

oo
rt

el



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

2

58
Mei  2015¡HOLA!

¡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, 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!
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Kalender

Zaterdag 9 mei   Aalst. Caminofietstocht.

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.

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.  Mede dank zij het Compostelagenootschap wer-
den die in 2010 aangevuld met werk van Benoît Marcq.
Maar Reims heeft nog veel meer mooie glasramen: links de glasramen 
van Marc Chagall in de kathedraal.

Reims, kathedraal: de lachende engel.
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Brussel, zaterdag 30 mei
Processie ter ere van Jakobus! 
Ook dit jaar trekt de St.-Jakobsprocessie van de O.-L.-Vrouw-van-de-
Goede-Bijstandskerk naar de Kapellekerk.  Het meegedragen Jakobs-
beeld is een schenking van de Xunta de Galicia (1992) aan de stad Brussel 
en kreeg een plaats in de Kapellekerk. In dezelfde kerk staat een meelij-
wekkend 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 afgeschaft.
We nodigen alle leden uit om aan de processie deel te nemen, bij voor-
keur 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 Kapelle- 
   kerk.
12.30 uur  Aankomst van de processie in de Kapellekerk.
13.00 uur Receptie voor alle deelnemers met drankjes en hapjes.

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 Compostelagenootschap, La Santina (Asturische 
Volksdansgroep), Breughel (folkloregroep uit de Marollen) en la Casa 
de Galicia en Bruselas, in traditionele klederdracht en met doedelzak-
ken en andere traditionele instrumenten.

Processies zoals deze kleine St.-Jakobsprocessie, zijn in Brussel vandaag 
bijzonder zeldzaam.
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nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen en ProJeCten

eerste woensdag, 6 mei: bib open!
Onze bibliotheek telt nu meer dan tweeduizend titels. De grootste af-
deling 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, belangrijke afdeling.
Leden kunnen de catalogus raadplegen via onze website. Dat kan zo-
wel alfabetisch als systematisch. 
De bibliotheek is iedere eerste woensdag van de maand geopend voor 
leden. Van 14 tot 17 uur.
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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!
2 mei  José Maes, Alex Cusse, Jan De Proft, Magda Cumps
9 mei  Dirk Vercruysse, Clark Trappeniers, Luc Holsters, 
   Jacques Van Hoolen  
16 mei Thomas Eerdekens, Paul Linders, Yvonne Roelof, 
   Daniël Dierickx
23 mei Annemie Vanderschoot, May Van Miert, Rene Sterckx, 
   Dirk De Smedt,
   Jos Belmans (12-16 uur)  
30 mei Rene Henquet, José Maes, Robert Truyen, Jos Belmans

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/Resources/PageParts/446/expertiselijst%201.4.15.docx
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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 
pelgrims die in moderne pelgrimsuitrusting (met rug-
zak en sint-jakobsschelp, lange broek of rok) willen 
meelopen rond het beeld van Jakobus. 
Bovendien zijn er ook vijf dragers nodig om het beeld 
te dragen. 
Zij krijgen ter plekke een traditionele mantel. 
Kandidaat? Geef dan je naam door via mail: 
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 werd kort na 1400 gesticht. 
De Confrerie bewaart de relikwie en organiseert onder meer de Hei-
lig-Bloedprocessie op Hemelvaart, bekend als Brugges mooiste dag.
In de dertiende eeuw arriveerde de relikwie uit Constantinopel. Brug-
ge was toen de belangrijkste handelsstad in Noordwest-Europa en dat 
zou zo blijven tot ver in de 15de eeuw. Bij de twee parochiekerken 

 afdelingsnieuws

Het Genootschap werkt mee aan dé eeuwenoude traditie in Brugge.
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kwamen er na de dertiende eeuw vier bij, plus acht liefdadigheidsin-
stellingen, waaronder het St.-Janshospitaal, en 21 kloosters. Veel de-
voties in al die instellingen trokken pelgrims aan. Sommige trokken 
verder naar Compostela, de meesten kwamen voor de Bloedkapel, 
het gasthuis van O-L-V-van-de-Potterie en het Sint-Janshospitaal, met 
devoties voor St.-Cornelius en St.-Ghislenus (patroons van de geestes-
zieken) en in wat mindere mate voor St.-Ursula. De Jeruzalemkapel 
van de familie Adornes ten slotte was een beetje een plaatsvervangend 
bedevaartsoord.
Het Sint-Janshospitaal nam zieken op maar ook behoeftige pelgrims 
en passanten. 
www.holyblood.com

aFdelinG liMBUrG
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.
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Elk jaar opnieuw stappen weer meer mensen in mei naar Tongeren.

Vanuit As en Genk, maximum 44 km, vanuit Bilzen en vanuit Wel-
len telkens 25 km, vanuit Sint-Truiden 22 km, vanuit Voeren 50 km 
en vanuit 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. 
De ervaringen van Tongerse Compostelastappers waren belangrijk bij 
het heropstarten van deze pelgrimage. Bij Jean Nelissen en Riet Van 
Cleuvenbergen kunnen de leden van het Genootschap altijd bijko-
mende 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: info over vertrekplaatsen, vertrekuur, waar en hoe inschrij-
ven … vind je op www.dekenaattongeren.be/pelgrimage/index.html. 
Jean Nelissen, 0478 44 88 92. Riet Van Cleuvenbergen, 012 23 01 09.
Lees wat verder ook het interessane pelgrimsnieuws over Tongeren!
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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.-Ja-
kobsfietsroute van Clemens Sweerman volgen (de drie gidsen zijn in onze 
winkel verkrijgbaar). De jakobsroute volgt onder meer Leirekensroute en 
het Denderpad. 
We verzamelen in Aalst en fietsen langs rustige wegen tot Malderen en ke-
ren langs de Leirekensroute terug. Op enkele plaatsen met een Compostela-
verhaal houden we halt. We picknicken in het Buggenhoutbos. Onderweg 
biedt afdeling Zenne-Dender een drankje aan.  Afstand: 45 km. Tempo: 
voor iedereen redelijk.  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.  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), op-
vallende kledij en liefst ook een helm.
Inschrijven is noodzakelijk. 
Nu dus! Mail naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be, met 
vermelding van het aantal personen, naam, adres, telefoon, lidnummer(s). 
Tegelijk stort je vóór 3 mei het juiste bedrag op BE16 0017 0228 9574 van 
het Vlaams Compostelagenootschap, Afdeling Zenne-Dender. Vermeld: 
Camino Aalst,  lidnummer(s) en aantal personen. Je inschrijving is pas de-
finitief na betaling. 
Maximum dertig deelnemers.  Gestorte bedragen betalen we niet terug.
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85.

 Langs de Dender ...

Blijkbaar staat er ook in 
Opwijk een wegwijzer 

naar Santiago de Com-
postela! Nog 2000 km. 
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andere orGaniSatoren

Gent, vrijdag 8 mei
Pelgrimstocht door België
Gunnar Walgraeve, actief bij een reeks lokale radio’s, wandelde al twee 
keer op de Spaanse pelgrimswegen. Recent stapte hij van de Nederland-
se naar de Franse grens op de Via Brabantica en de Via Monastica. 
Over zijn tocht maakte hij een film. Duur: ongeveer twee uur, pauze in-
begrepen.
Afspraak om 20 uur in het Prinsenhof, Zilverhof 34. Toegang gratis.

Via limburgica
* tongeren, pelgrimsstad
Einde mei wordt in Tongeren het regionaal bezoekerscentrum ge-
opend in wat ter plaatse – ‘de kapel van het Hospitaal’ genoemd 
wordt. Dit Jakobushospitaal werd in de 12de eeuw gesticht als gast-
huis om Compostelapelgrims een onderkomen te bieden. Later wer-
den ook zieke en arme poorters opgenomen. Na de Franse Revolutie 
werd het een ziekenhuis, weeshuis en ‘oudemannenhuis’. 
Enkele jaren geleden werd het omgebouwd tot winkelcentrum en 

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGS de PelGriMSWeGen

Einde mei is het zover: een regionaal bezoekerscentrum met aandacht 
voor het pelgrimsverleden.
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verdwenen alle verwijzingen naar Jakobus. Onder andere door acties 
van Tongerse leden van het Compostelagenootschap werd besloten in 
de kapel – nu regionaal bezoekerscentrum – uitdrukkelijk de verwij-
zing naar het caminoverleden van Tongeren op te nemen.
In de deur van het ‘inkomsas’ staat een gezandstraalde Jakobuspel-
grim om de bezoekers te verwelkomen. Verder wordt er op de glas-
wand verwezen naar de oorsprong van het ‘gasthuis’ en de link tussen 
de camino en Tongeren. De Sint-Jakobsschelp kon niet ontbreken! En 
voor de balie staat een gipsen beeld van Sint-Jakob op een sokkel. 
Het grote altaarschilderij De val van Sint-Jacobus, wordt gerestaureerd.
De Tongerse leden van het Compostelagenootschap en de medewer-
kers aan de Via Limburgica worden uitgenodigd. Na de Evermarus-
route, een onderdeel van de Via Limburgica, is dit het tweede tastbare 
resultaat dat we bereikten. Tongeren, dat al pelgrimages naar de Lieve-
Vrouw-Oorzaak- onzer-Blijdschap heeft, wordt nu echt een pelgrims-
stad. Een bijkomende troef voor het toerisme.

* As aan het kolenspoor

Het Station van Asch (1874), aan de rand van het Nationaal Park Hoge 
Kempen is al een tijdje opnieuw als taverne geopend. De taverne ligt 
op enkele meters van de Via Limburgica. De uitbater schat dat er dit 
jaar al een vijftigtal pelgrims, met schelp, langs kwamen. Geopend 
van 10 tot 24 uur. 
Logeren in oude slaapwagons is (voorlopig) niet (meer) mogelijk. 
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nog meer limburg: Sint-Jakobspad
De Nederlandse Stichting Pelgrimswegen naar St.-Jakob is binnen het 
Nederlandse Genootschap een aparte vereniging met nu ook een ei-
gen website, www.stjacobspad.nl. 

Je vindt op deze website vooral informatie over de weg van Millingen 
via Kevelaer, Roermond en Maastricht naar Eijsden of Aken. 
Vóór Roermond is de weg ook bekend als Jacobsweg Amstelredam, na 
Roermond als Jacobsweg Niemeghen. 
Mooi werk. Nog mooier zou zijn als de site signaleerde dat je aan de 
grens de keuze hebt: of je loopt richting Maastricht en Luik, of je volgt 
de Via Limburgica richting Tongeren en Namen ...

Via Brabantica
nieuwe stempel in Mechelen
Een stempel in je pelgrimsboekje laten zetten, dat kan voortaan zowel 
in de kathedraal, als bij de dienst voor toerisme of bij het het onthaal 
van het Diocesaan Pastoraal Centrum.
De stempel is een ontwerp van Astrid Van Lierop en stelt een pelgrim 
voor die wandelt in de richting van de ‘opengaande stralen’ van de 
schelp. Voor Astrid Van Lierop is dat een symbool voor ruimer den-
ken, het loslaten, het ontdekken en verruimen van de geest. Ook het 
aspect ‘terugkeren’ kan je erin vinden.
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nieuw caminobord
In Lastres, deelgemeente van Samos op de Camino Francés, staat dit nieuwe verkeersbord. 
Sommige bewoners klagen dat pelgrims met weinig respect her en der hun behoefte doen. 
Er zijn inderdaad pelgrims en pelgrims. Pelgrims die afval in hun rugzak meenemen en pel-
grims die het overal dumpen. Pelgrims die de lokale bevolking proberen te respecteren en an-
dere. Bij gebrek aan toiletruimte kan je soms niet anders dan je terugtrekken in ’t bos. Maar 
dat kan je ook zonder sporen na te laten. Een paar decennia geleden schreef outdoorvrouw 
Kathlene Meyer alleen over dit onderwerp een bij veel buitensporters bekend boek: How to 
shit in the woods. Bestaat ook in andere talen. 
Je vindt vast nog een exemplaar.

Camino de San Salvador: nieuwe website
De Ruta of Camino de San Salvador kreeg een mooie, nieuwe website. 
Deze jakobsweg verlaat de Camino Francés in León en brengt je door de 
Cordillera Cantábrica naar Oviedo en vooral naar de San Salvadorkathe-
draal met zijn beroemde relieken in de Cámara Santa. 
Pelgrims die kiezen voor deze omweg vervolgen dan hun weg naar Com-
postela langs de Vía Primitivo.
Waarom die omweg? Eenvoudig: Quién va a Santiago y no va al Salvador, 
visita al criado y olvida al señor ... Wie naar Compostela gaat en niet naar de 
San Salvadorkathedraal, bezoekt de knecht en vergeet de Heer ...
De route is ongeveer 127 km lang. Goed voor vijf etappes. Van 800 m 
hoogte gaat het naar 1500 m om te dalen naar Oviedo op 200 meter. 
http://caminosansalvador.es 
https://www.facebook.com/CaminoSanSalvador   
https://twitter.com/CaminoSSalvador

Einddoel bereikt: de San Salvador in Oviedo. 
Eerst de Heer, dan de leerling ...
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Santiago de Compostela: huiskamer en Pilgrim house
Naast de Huiskamer van onze Nederlandse vrienden is er nu ook 
een internationale tegenhanger: het Pilgrim House, vlakbij het 
pelgrimsbureau in de Rúa Nova. Het is net als de Huiskamer geen 
albergue, je kan er niet slapen en eten maar je kunt er wel vooral je 
verhaal kwijt. Je kunt je rugzak achterlaten en er is wasgelegenheid. 
Open van 11 tot 20 uur, elke dag behalve woensdag en zondag. 
www.pilgrimhousesantiago.com

Correos verstuurt rugzakken en fietsen
De Spaanse post verzendt niet alleen pakjes, postkaarten en brieven 
maar ook reistassen, valiezen, rugzakken en fietsen.
Rugzakken kan je voor vier euro per dag met Correos meegven op de 
Camino Portugués (in Spanje), de Camino del Norte, de Camino Pri-
mitivo, de Camino de Fisterra en de Camino Inglés. 
Een fiets versturen kost € 42,07. 
Dozen om een deel van je uitrusting te verzenden vind je tegenwoor-
dig ook in veel hotels en albergues. Je kan een pak of doos ook verstu-
ren naar postkantoren, ook naar het hoofdkantoor op vijftig meter 
van de kathedraal in Compostela.
www.elcaminoconcorreos.es 
www.correos.es
https://youtu.be/EWlJ0Wxi1ak
https://www.facebook.com/elcaminoconcorreos
https://twitter.com/elcaminocorreos
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go de camino in het Groothertogdom
Om onduidelijke redenen werd de website van onze Luxemburgse 
zustervereniging, Frënn vum Camino de Santiago de Compostela, hier 
nooit vermeld. Je vindt er onder meer informatie over de Luxem-
burgse camino, óók topografisch kaartmateriaal. 
De Luxenburgse route loopt van het drielandenpunt in Ouren langs 
de Our via Vianden naar Echternach. Vandaar gaat het naar Greven-
macher. 
De jakobsweg verandert dan van richting, loopt naar de hoofdstad, 
verder naar Düdelingen en terug oostwaarts naar Schengen. Daar kan 
je naar Metz.
http://caminosantiago.lu

Frënn vum Santiago de Compostela: vaste deelnemers aan de jaar-
lijkse springprocessie in Echternach.

nieuwe gidsen 
* Bij Stein Verlag verscheen de vijfde editie van Italien Franziskusweg, 

een topogids voor pelgrims die van Firenze via Assisi naar Rome wil-
len wandelen. 560 km, 34 etappes. Handig zakformaat, beknopte, 
goede wegbeschrijving. Ook logiesinformatie. Prijs: ca. € 11. 

www.conrad-stein-verlag.de 
* De Camino ignaciano is geen jakobsweg maar een ignatiusweg, een 

‘jezuïetenweg’, van Loyola, geboorteplaats van Ignatius, naar Man-
resa, niet ver van Montserrat. Zijn verblijf in Manresa was erg belang-
rijk voor het ontstaan van zijn Geestelijke Oefeningen. Voor deze 700 km 
lange route verscheen voor het eerst een Guía del camino ignaciano.

Een uitgave van Mensajero. Prijs: ca. € 16.
www.mensajero.com
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logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es   
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es  
www.alojamientoscaminosantiago.com      
www.gronze.com 

nieuwe albergues
* Caminho Português. In Albergaria-a-Velha (een paar etappes voor 

Oporto) is er een nieuwe gemeentelijke albergue. Vijfentwintig pel-
grims kunnen er logeren. Prijs: vanaf € 15, pequeno almoço, ontbijt 
inbegrepen. 

 Adres: Avenida Bernardino Maximo de Albuquerque, 234 524 242.
* Camino Francés. Een nieuwe, moderne privé herberg: Check-in-

León. Veertig bedden. Prijs: € 10. Geen ontbijt.
 Adres: Avenida Alcalde Miguel Castaño 88; 
 987 49 87 93, 686 956 896, 
 info@checkinleon.es,  www.checkinleon.com.
* De albergue in Montamarta op de Vía de la Plata sloot enkele jaren 

geleden zijn deuren. Goed nieuws: de albergue is weeropen. Deze 
keer met drinkbaar water.

 Montamarta ligt 18 km voorbij Zamora.
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Media, erFGoed, ConCerten, tentoonStellinGen

* San Fransisco y su tiempo loopt nog tot 28 juni in het Palacio de Xelmírez 
aan de Praza do Obradoiro. De tentoonstelling wil de cultuurhisto-
rische context duidelijk maken van de tijd waarin Franciscus en de 
eerste generatie franciscanen leefden. Dat gebeurt met schilderijen, 
beeldhouwwerk, manuscripten, edelsmeedwerk en veel meer uit de 
13de-14de eeuw. Het Palacio dateert ook uit die tijd. De tentoonstel-
ling besteedt eveneens aandacht aan de pelgrimsroute tussen Rome 
en Santiago.

* Camino. El origen loopt nog tot 13 september in het Museo Centro 
Gaiás, Cidade da Cultura. Zo’n honderdvijftig schilderijen en beeld-
houwwerken illustreren er Jakobus en de Camino door de eeuwen 
heen. Meer hierover in ¡Hola ! 57.

Reliekhouder van de martelaren van Marokko. Klooster van Santa 
María de Kirvâo, Coímbra (1290-1320). Museo Nacional Machado 
de Castro, Coímbra.

M
us

eo
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m

br
a

telgte (d), tot 6 september
Pilgerwelten …
Telgte? Dat moet je gaan zoeken in het Münsterland. Een stadje met een 
interessant, vrij nieuw museum: Religio, het Westfaalse museum voor 
religieuze cultuur.  In Religio loopt momenteel een tijdelijke tentoon-
stelling: Pilgerwelten, de pelgrimswereld. 

De tentoonstelling toont ons er vooreerst op dat bedevaarten een we-
reldgebeuren zijn in alle godsdiensten. De aandacht gaat dan naar de 

Camino. El origen
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drie grote pelgrimssteden voor de christenen: Jeru-
zalem, Rome en Compostela, naar de motieven van 
de pelgrims gisteren en vandaag en naar de pelgri-
mage als vorm van moderne spiritualiteit. 
De curatoren gebruikten historisch materiaal uit 
vele landen en religies: pelgrimsdagboeken, pel-
grimsinsignes, prentjes, jakobusbeelden, een boed-
dhistische gebedsmolen en een amulethouder maar 
ook hoed en staf, foto’s, interviews, de stapelbedden 
uit een pelgrimsherberg en natuurlijk een stempel. 
Het meest waardevolle stuk is een dagboek van Ar-
nold von Harff (1471-1505), een edelman uit het 
Rijnland. Hij reisde van 1496 tot 1499 naar Jeruza-
lem, de Sinaï, Compostela en nog een reeks bede-
vaartsoorden in Zuid-Europa en het Midden-Oos-
ten. Het dagboek komt uit de kloosterbibliotheek 
van Maria Laach.
Pilgerwelten is opgezet naar aanleiding van de ope-
ning van het laatste stuk jakobsweg in de regio, van 
Bielefeld via Telgte naar Wesel.
Behalve maandag dagelijks geopend van 11 tot 18 
uur. Wel op Pinkstermaandag. 
Toegang: € 5,60.
Bij de tentoonstelling hoort een gelijknamig boek. 
Prijs: € 14,90.
Telgte lig op ongeveer 300 km van Antwerpen.
www.museum-telgte.de 

Re
lig

io

Re
lig

io
Re

lig
io

Een Jakobus uit het Sauerland, einde 15de-eeuw, uit 
de domschat van Essen. 

Jakobusprentje, 
17de eeuw, uit 
een Antwerpse 

drukkerij.

Een Vera Icon, het 
pelgrimsinsigne van 

de Romepelgrims. 
13de-14de-eeuw, 
lood-tinlegering.
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6 en 7 juni: open kerken!
De Stichting Open Kerken is aan zijn achtste editie toe van de Open 
Kerkendagen. Honderden gebedshuizen kan je dat weekend bezoeken. 
Thema is dit jaar Clair-Obscur. Kerken zetten verborgen schatten in de 
kijkers of laten licht schijnen op vergeten verhalen en belevenissen. 
Meer informatie over dat weekend – en veel meer – 
op www.openkerken.be 

lezerSBrieVen

Geen tempelberg maar Compostela
Zes jaar geleden maakten we een tandemtocht van ruim 5000 km naar 
Burkina Faso. Dank zij een gulle sponsoring € 30 250 konden twee wa-
terpompen gebouwd worden in de omgeving van Ouagadougou. Na 
onze thuiskomst groeide plan om na onze pensionering opnieuw te 
vertrekken. We droomden van een tocht voor ‘vrede en vriendschap’ 
naar de Tempelberg in Jeruzalem. Helaas maken de politieke ont-
wikkelingen in het Midden-Oosten deze reis onmogeliljk. We kozen 
Compostela als nieuw doel. Opnieuw rijden we voor het goede doel. 
We kozen voor de vzw Think out-of-the-box, een vriendenhis voor 
andersvaliden. De kosten van de tocht betalen we zelf. 
Meer info over het project op www.thinkoutofthebox.be. 
Meer info over onze tocht op http://voorstroom.skynetblogs.be. 

Frank en Myriam Van der Mussele-Fierens
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dees Kris naar Compostela voor haïti
Op zondag 17 mei vertrekken wij vanuit Hever-
lee per fiets naar Compostela, via Lourdes.  Wij, 
dat zijn Kris en Dees Van Caeyzeele, een tweeling 
van 65 jaar die opnieuw een mooie droom willen 
realiseren. We willen naar Compostela fietsen 
uit dankbaarheid om alle goede dingen in ons le-
ven. Naast persoonlijke motieven kiezen we er 
ook voor om een goed doel te ondersteunen. Het 
wordt een sponsortocht voor kwetsbare jongeren 
in de Don Boscohuizen in Haïti. Info vind je op 
onze blog. 
Het huidig driejarenprogramma van VIA Don 
Bosco beoogt een duurzame verbetering voor de 
meest kansarme jongeren in vijf centra voor be-
roeps- en technisch onderwijs.
Kris woont in Herenthout, is gehuwd en vader en 
opa. Dees, priester van Don Bosco was actief in de 
jeugdhulp en werkt sinds zijn (brug)pensioen in 
het Don Boscovormingshuis in Heverlee. 
Je kan via onze blog ons vergezellen op onze tocht 
en mee genieten van onze droom. 
www.bloggen.be/compostela2015krisendees
www.viadonbosco.org 

Dees en Kris

Dees en Kris.  Dees engageert zich ook in het Genootschap als lid van de werkgroep spiritualiteit.
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CorreCtieS en aanVUllinGen
Secretariaat en Financies
In de vorige ¡Hola! bedankten we ‘Jos en Luc voor hun jarenlang en-
gagement’. Dat moest natuurlijk Jos en Raymond zijn, Jos Van Mont-
fort en Raymond De Haes.  
Overigens namen we op de laatste algemene vergadering ook afscheid 
van Rik Vertongen, jarenlang ondervoorzitter van het Genootschap. 
Natuurlijk ook veel dank, heel veel dank aan Rik. 

Dürer en Jakobus

Dürer schilderde Jakobus niet in 1615. Hij was toen al bijna negentig 
jaar dood. Wel in 1516. 

toeMaatJe
amis de St. Jacques de Compostelle
Manneke Pis heeft al een bijzonder uitgebreide kleerkast. De belang-
rijke Brusselse burger heeft er nochtans duidelijk geen behoefte aan. 
Toch bezorgt ons Franstalig zustergenootschap op 2 mei – morgen 
dus – een nieuw kostuum aan het Brusselse stadsbestuur: een middel-
eeuws pelgrimskostuum met pelgrimsstaf, ransel en kalebas. 


