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Driemaandelijks – juli – augustus - september 2010 – Erkenningsnummer P702078 – Afgiftekantoor Antwerpen X – Afzender: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Kalender

18-6 tot 25-7 Jacobskerkenpad  (voor alle activiteiten 
zie www.compostelagenootschap.be en De 
Pelgrim 101 p. 6-10)

25-7 Feest van St.-Jacob, Brussel

10-9 Regio Limburg, Luik Guillemins, langs Luikse 
Jacobalia

2-10 Regio Gent, Interior pelgrimsevocatie

30 en 31-10 Pelgrimstreffen, Mechelen

20-11 Infonamiddag, Brugge
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 Ǚ Verenigingsberichten

IN MEMORIAM

Gust Lybaert, echtgenoot van Georgette De Rop, is over-
leden te Sint-Niklaas op 14 april 2010. Hij was geboren te 
Zomergem op 24 november 1925
Samen met zijn vriend André was Gust een van de pio-
niers van de Jacobspelgrimage uit het Waasland. Over 
hun tocht van 1988 schreven ze een gedetailleerd en 
bezinnend verslag.
Bij zijn terugkomst van een genootschapsbijeenkomst 
in Tongerlo werd Gust door een beroerte getroffen en hij 
werd rolstoelpatiënt. Met een ongelooflijke wilskracht 
werkte hij aan zijn revalidatie want hij wilde nog eens 
naar Santiago. Als teken hiervan deed hij iedere dag en 
als betrof het een heilig gebaar, zijn pelgrimsschelp aan.
Zijn voornemen is spijtig genoeg nooit in vervulling 
gegaan. We deden hem uitgeleide o.a. met de “Ballade 
van de weg” die wel zeer toepasselijk is want verder 
dan Compostela is pelgrim Gust nu aangekomen in het 
Hemels Jeruzalem.
Raf David

VACATURE

Einde dit jaar stoppen het echtpaar Toon Cornelis en 
Mia Lanckriet van regio Brugge met het inschrijven van 
leden voor de verschillende activiteiten van het Genoot-
schap. Zij hebben dat gedurende vijftien jaar gedaan tot 
onze grootste voldoening. In De Pelgrim 101 verscheen 
een welverdiend dankwoord (blz. 6).
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Wij zijn nu op zoek naar vervangers en hopelijk vinden 
we die.
Wat vragen wij voor de dienst “inschrijving activiteiten”:

 – Liefst een echtpaar, gezien de uitvoering van de con-
trole op de dag van de activiteiten zelf

 – Over een computer en een printer beschikken omdat 
daar het e-mailadres activiteiten@compostelagenoot-
schap.be gestationeerd wordt

 – Over een telefoonverbinding beschikken
 – Als eerste aanwezig zijn op de activiteiten van het 

Genootschap waarvoor dient ingeschreven te worden, 
behalve op de informatiedagen en op die activitei-
ten die vroeger door het genootschap werden geor-
ganiseerd maar nu ter harte worden genomen door 
een bepaalde regio.

 – Deze aanwezigheid dient om de inschrijvingen te kun-
nen controleren

 – Indien de verantwoordelijken toevallig zelf niet kun-
nen aanwezig zijn, zorgen zijzelf voor hun vervanging

 – Hulpvaardig zijn en kunnen lachen, maar dat kunnen 
wel alle pelgrims

 – Kosten: Verplaatsingen worden terugbetaald volgens 
het tarief van het openbaar vervoer.

Leden, die op die manier iets willen bijdragen tot de acti-
viteiten van ons genootschap, kunnen hun naam opge-
ven aan info@compostelagenootschap.be
Zij zullen met open armen ontvangen worden.

RECENSIE KNACK

Ter gelegenheid van het heilig jaar 2010 verschijnen er 
wekelijks even zoveel “gelegenheidsuitgaven” die er mis-
schien niet geweest waren als er toevallig geen heilig jaar 
was geweest. Zo publiceerde De Standaard in zijn week-
endbijlage van 19-20 juni een reportage van vijf bladzij-
den over de Compostelabedevaart. En Knack deed het nog 
beter: op 23 april verscheen een “Extra-Knack” over San-
tiago de Compostela.
Alle clichés van de Jacobuspelgrimage, die wij de laatste 
jaren zorgvuldig hebben getracht te ontzenuwen, werden 
weeral van stal gehaald en … als waarheid opgediend. 
De mythe van Karel de Grote, de Gids van de pelgrim als 
reisgids, de mythe van de vier wegen als middeleeuwse 
autostrades … alles komt terug in een mengeling van fei-
ten, legendes en journalistieke sensatiezucht.
Alle aspecten van de bedevaart worden blootgelegd, 
dooddoeners als “ieder zijn bedevaart” of “de reis is 
de weg” sieren de titelpagina. Hedendaagse pelgrims 
komen uitgebreid aan bod, ze mogen allen hun verhaal 
doen. De historische aspecten van de bedevaart worden 
ongegeneerd door elkaar geklutst en met hedendaagse 
begrippen te lijf gegaan…In een reportage over Brugge 

figureren twee beelden uit de kerk van Neeroeteren, zon-
der dat de argeloze lezer dit in de gaten heeft…
En de rest? Ja, de “Bladspiegel” van Koen Meulenaere is 
wel leuk, maar de eetgewoonten van Herwig Vanhove 
zijn al zo dikwijls opgevoerd… niet bijster origineel. 
Verder zijn er uitweidingen over de verschijningen van 
Maria in de 19de eeuw, over bedevaarten in andere gods-
diensten…
Lezenswaardig is wel het essay van Joël de Ceulaer, die de 
bedevaart naar Compostela kadert in de brede religieuze 
revival van new age en dergelijke. Hij stelt dat de grote 
godsdiensten steeds de persoonlijke vervolmaking – de 
vernietiging van het ego – koppelen aan de gulden regel: 
doe voor een ander wat je wil dat hij/zij voor jou doet. 
En hij stelt vast dat de moderne spiritualiteit wel focust 
op het eerste gegeven, de vermindering van het ego, 
zoals bv. Ekkehart Tolle zegt: “leef in het nu”, maar dat 
de betrokkenheid op de anderen, de ouderwetse naas-
tenliefde, dikwijls ontbreekt in de hedendaagse spiritu-
aliteit. En dat ook de pelgrimstocht naar Compostela in 
hetzelfde bedje ziek is. En hierin moet ik De Ceulaer wel 
gelijk geven. Of is er iemand van de werkgroep  “spiritu-
aliteit” die dit kan weerleggen?
Rest de vraag: moeten wij als genootschap blij zijn met dit 
soort initiatieven? Ondanks de hoger vermelde bezwa-
ren zou ik toch “ja” antwoorden, omdat een medium als 
Knack toch wel een grote schare lezers bereikt, die niet 
alleen de weg naar Compostela vinden, maar ook naar 
ons genootschap! En de desinformatie? Die nemen we 
er maar op de koop toe bij, indachtig het gezegde: “het 
maakt niet uit wat men over je schrijft, als men maar 
over je schrijft…”
Martin Kellens

 Ǚ Verenigingsactiviteiten

JACOBSKERKENPAD 18-6 tot 25-7-2010 

of anderhalve keer rond de wereld.

Een speciale vergadering vond plaats te Mechelen op 8 
mei voor alle etappeverantwoordelijken en hun mede-
werkers van het Jacobskerkenpad. Het werd een generale 
repetitie voor de logistiek van dit grootse project waarbij 
honderden leden van het genootschap betrokken zijn als 
medewerker of als pelgrim.
Op vrijdag 18 juni zijn verscheidene leden naar Brus-
sel gekomen om onze pelgrims uit te wuiven die op die 
dag vertrokken uit de Bijstandskerk. Na een welkomst-
koffie en een pakkende pelgrimszegen door E.H.Thieu 
Theeuws, zelf pelgrim, en na een bemoedigend woordje 
door de voorzitter ging de groep op pad voor de etappe 
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Brussel-Duisburg, de eerste van de 38 stapdagen.
De volgende dag, zaterdag 19 juni, ging de tocht van Duis-
burg naar Leuven. Daar werd aan de oude St.-Jacobskerk 
een schelp en een wegwijzer onthuld door E.H.Teugels, 
de pastoor van de St.-Jacobsparochie. Na een flinke pael-
laschotel ging de tocht verder naar Heverlee voor de 
overnachting. Op zondag 20 juni, de langste dag van het 
jaar en zomerzonnewende, stond de etappe Heverlee/
Hoegaarden op het programma. Op die weg werd door 
onze werkgroep “Spiritualiteit” de TV-mis verzorgd van-
uit de abdij van ’t Park te Heverlee. We ontvingen hier-
voor veel felicitaties, ook uit Nederland waar onze dienst 
ook op de buis kwam.
Op het ogenblik dat deze HOLA verschijnt zijn de pel-
grims waarschijnlijk halverwege hun traject van 862 km.
In totaal zijn er 244 deelnemers ingeschreven maar nog 
veel meer anderen zullen van dag tot dag meestappen op 
eigen houtje. Per etappe zijn er gemiddeld 72 ingeschre-
ven stappers. Gemiddeld zijn er 53 logiesnemers, 51 maal-
tijden, 50 ontbijten en 56 deelnames aan activiteiten.
Er wordt in het totaal in 1955 keer logies voorzien, er wor-
den 1694 maaltijden en 1757 ontbijten aangeboden en 1782 
maal wordt deelgenomen aan activiteiten. 74% van de 
stappers overnacht ook in de etappeplaats.

De gemiddelde etappelengte is 22,7 km. en allemaal 
samen lopen ze 1,5 keer de aarde rond.
Gemiddeld stapt een deelnemer 11 etappes.
Iedereen kan deelnemen aan de locale activiteiten. Alle 
inlichtingen zijn per datum en per plaats voorhanden 
op de webstek en in het laatste nummer van De Pelgrim 
(juni, nr 101) op pagina’s 6 tot 10.
Info 18kerken@compostelagenootschap.be en op de web-
stek.

SINT-JACOBSVIERING 

Brussel, 25-7-2010

Waar de Jacobskerkenstappers op 18 juni aan hun etap-
petocht begonnen, namelijk de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw-Bijstand, daar begint het Brusselse feest van 25 
juli.
Rond 10.30 uur verwachten we 105 Jacobstappers die op 
25 juli de laatste etappe, Drogenbos-Brussel, afleggen. 
Dan volgt de dankzeggingsmis in de Bijstandskerk om 
11 uur.
Nadien volgt een feestreceptie in de prachtige gotische 
zaal van het wereldberoemde stadhuis.
En daarna eens samen gezellig eten, met een gids Brussel 
en zijn Sint-Jacobsverleden verkennen, napraten....
Je wil je er bij zijn? Neem deze unieke kans te baat en 
geniet van binnenin van deze feestdag in historische 
en sfeerrijke ruimtes. Hiervoor mag je natuurlijk de 
inschrijving voor de receptie en maaltijd niet missen. 
Het inschrijvingsformulier was het adresblad van De 
Pelgrim nr 101 van juni 2010, en is tevens beschikbaar op 
de webstek.
Voor alle inlichtingen: frans_vanparijs@yahoo.fr
Voor de Jacobsviering van 25 juli te Brussel zoeken we nog enkele 
helpende handen, en dit vanaf 9.30 uur. Kan je zelfs maar een 
uurtje helpen, héél hartelijk welkom. Contact: Frans Van Parijs, 
Rendries, 10 c, 1540, Herne- 02/396 26 71 en 0495/120 650, frans_
vanparijs@yahoo.fr

PELGRIMSTREFFEN 

Mechelen, 30 en 31-10-2010

Na de uitgave van het boek ”Het eerste woord, overwe-
gingen voor Santiagogangers”, na het speciale driedub-
beldikke nummer 100 van De Pelgrim in maart, na het 
Jacobskerkenpad en de viering van Sint-Jacob op 25 juli in 
Brussel, sluiten we het feestjaar n.a.v. ons 25-jarig bestaan 
af met een tweedaags Pelgrimstreffen in Mechelen op 
zaterdag en zondag, 30 en 31 oktober.
Het programma oogt veelbelovend en laat ruim tijd voor 
ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen.
Verdere informatie volgt in De Pelgrim nr 102 van sep-

De provincie Vlaams-Brabant verraste de stappers op het Jacobs-
kerkenpad met een welkompaneel aan de Jacobskerken. 
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tember, in HOLA 16 van oktober en op de webstek.
Het inschrijvingsformulier werd verzonden met De Pel-
grim nr. 101 van juni 2010 en is tevens beschikbaar op de 
webstek. Na betaling van de deelnemingsbijdrage wordt 
de inschrijving definitief.
Voor de inhoudelijke aspecten zorgt een werkgroep o.l.v. 
Dirk Aerts. De logistiek van het geheel is in handen van 
Koen De Witte. Voor de praktische aanpak en voor alle 
elementen van logistieke aard zoekt het Genootschap 
enkele vrijwilligers. Het gaat o.m. over de organisatie 
van en de contacten i.v.m. de randactiviteiten, hulp bij 
de catering, administratie, communicatie, zaalvoorbe-
reiding enz.
Een briefing met de hele werkgroep zal plaatshebben te 
Mechelen.
Zegt het je iets? Gauw een mailtje naar pelgrimstreffen@
compostelagenootschap.be. Alvast bedankt!

 Ǚ Regionale activiteiten

REGIO GENT

Een stem in de wereld 
INTERIOR - Camino de Santiago 
Totaalprogramma met poëzie, muziek, theater, dans en 
zang volgens een concept van Thomas Rubico & Co op 
zaterdag 2 oktober om 20 uur in de Muzenzaal van het 
Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33, 9000 Gent
Interior. Que está dentro. Binnenste. Aan de binnenkant. Inner-
lijk. Lucha interior. Tweestrijd. Interioridad. Intimiteit= Open 
staan voor de ander…
Je kan “interior” op veel manieren interpreteren. In 
het geval van, de camino de Santiago zou je dit kunnen 
omzetten in een “buitenwaartse” ( zichtbare ) voettocht 
van 2750 km door helse hitte en kille koude naar een 
“binnenwaartse” ( = bezinningstocht) naar elkaar.
In oktober 2006 werd dit programma opgevoerd in het 

CC De Stroming te Sleidinge en later nog een paar keer, 
zij het in een kleinere, meer intieme versie, o.a. in Lede 
ter gelegenheid van de terugkomdag van de pelgrims. 
Interior was toen een liefdesverhaal waarbij de camino-
tocht van 2005 de rode draad was.
De liefde is zeker nog niet veranderd, hoewel er sinds die 
tocht alweer vijf jaren voorbijgevaren zijn. De pelgrims-
evocatie van 2010 wordt een mix van het oude en van een 
nieuw programma. Het accent ligt voor een stuk ook op 
de innerlijke weg en dat zal te horen zijn aan de liederen. 
Toch zal het toegankelijk blijven voor een breder publiek. 
Ook voor niet-pelgrims dus.
De bezetting is ook aangepast. Geen tango-dansers, 
maar wel een heuse Galicische dansgroep, Luz da Lua 
van het casa de Galicia in Brussel. El grupo de baile y la 
contrabanda de música. In hun typische klederdracht 
brengen zij dansen en liederen en begeleiden zichzelf 
op de pandereta.
In plaats van het Don Quijote-theaterstukje komt er een 
Cruz de Ferroscène met kinderen in de hoofdrol.
De verdere bezetting bestaat uit: Martine De Craene, 
sopraan, Kristof Tessore, piano, Alex De Backer, accor-
deon, Jos Genbrugge, gitaar en mondharmonica, Pas-
caline Van Haelst, viool, Martine Van Hoorebeke, 
woord, Francine Baetens, woord (Spaanse poëzie), 
Nicole Ledegen, woord en spel, en Els Arnaut, woord 
en spel. Thomas Rubico zelf schreef de teksten: hij staat 
in voor het scenario en is tevens de verteller. Zijn vrouw 
Trees Heye toont beelden van de camino en Freddy 
Claeys neemt weer de algemene regie op zich. Chris 
Heye en hospitaleras Christine Claeys en Miet Deb-
baut zitten mee in de organisatie samen met het team 
van de regiogroep Gent onder leiding van  Johan De 
Ridder.
Het aantal plaatsen in de Muzenzaal van het college is 
beperkt tot 300, reserveren is dus absoluut noodzake-
lijk. De reservatie is definitief na het ontvangen van 
uw storting op rekening van het Compostelagenoot-
schap regio Gent 890-4341902-19 met vermelding van 
naam en adres en het aantal personen.
De toegangsprijs bedraagt 12 euro (incl. één drank-
bonnetje per persoon).
Inschrijvingen kunnen gemeld worden via e-mail: 
regiogent@compostelagenootschap.be
De laatste loodjes:
De weg vergrijst nu
van de zeer trage stappen,
de sterren wenken.
Thomas Rubico
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REGIO LIMBURG

Wandeling langs Luikse Jacobalia, 10-9-2010
In De Pelgrim 100 beschrijft Martin Kellens de Luikse 
bezienswaardigheden in verband met Jacobus. Naar 
aanleiding van dit artikel heeft Max Schiavoni een mooi 
parcours uitgetekend vanuit het nieuwe station Guillem-
ins, dat we op vrijdag 10 september 2010 zullen lopen. 
De gidsen Martin en Max heten u alvast welkom!

REGIO NOORDERKEMPEN

Pelgrimsavonden
Elke eerste dinsdag van de pare maanden om 20.00 uur 
samenkomst voor leden en kandidaat-leden in de Oude 
Pastorij te Kapellen. Steeds zijn er fijne ervaringen en 
getuigenissen te horen en steken kandidaat-pelgrims 
heel wat informatie op. Voor inlichtingen: regionoor-
derkempen@compostelagenootschap.be, Annemie Van-
derschoot, tel. 03 605 60 09

 Ǚ Terugblik

VERNISSAGE “HET EERSTE WOORD”

De klok klepte parmantig acht uur ’s avonds toen sche-
pen Dirk van Sina, op 28 april, de talrijk opgekomen 
vrienden van de auteur welkom heette in de prachtige 
inkomhal van het Leuvense stadhuis. Spreker wees op de 
affiniteit van de Leuvense inwoners met de auteur en het 
genootschap en alludeerde fijntjes op de laatste twee let-
tergrepen van Compostela.
Daarna nam onze voorzitter het woord. Op zijn beurt 
dankte hij de stad en haar Schepen voor hun gastvrijheid 
en hun medewerking aan het Jacobskerkenpad. Tege-
lijkertijd begroette hij de pastoor van de Leuvense Sint-
Jacobsparochie, de aanwezige vrienden en de pers.
Waarna hij Antoon Van Tuijl voorstelde, de man die het 
boek op uiterst fijne wijze had verlucht. Na hem in de 
bloemetjes gezet te hebben, overhandigde Hugo hem een 
geschenk.
De auteur van het boek voorstellen was zoveel als een 
open deur intrappen daarom was het logisch dat Hugo 
hemzelf het woord verleende.
Dirk Aerts, onze oud-voorzitter, deed dat, in zijn eigen 
stijl, door drie bepaalde facetten van zijn boek nader toe 
te lichten, wat door de aanwezigen uiterst werd gesmaakt.
Waarop ook hij door Rosine in de bloemetjes werd 
gezet en waarna iedereen, met een fijne babbel, nog kon 
nagenieten van deze aangename avond. Zeker ik, toen 
iemand mij vertelde dat dit de eerste activiteit was van 
een nakend ontluiken van regio Leuven!
RV

HEILIG-BLOEDPROCESSIE

Het Genootschap had er, bij de Edele Confrérie voor 
gezorgd, dat op “Brugge’s mooiste dag”, voor de eerste 
maal in zijn geschiedenis, pelgrims op weg naar Com-
postela meeliepen in de processie. Reeds ’s morgens, om 
10.37 uur, bij het kleppen van de triomfklok, stapte een 
deel van de raad van bestuur, herkenbaar aan de Sint-
Jacobsschelp die ze droegen, op in de overbracht van de 
relikwie vanuit de basiliek naar de overvolle kathedraal 
waar zij, op voorbehouden plaatsen, meevierden in de 
plechtige eucharistieviering.
In de namiddag vervoegden zich bij ons de Jaken uit Sint-
Lenaarts, in traditionele kledij en samen met zestien 
modern geklede pelgrims uit heel Vlaanderen, stapten zij 
op in deze door de UNESCO als werelderfgoed erkende 
processie. En dat ze applaus kregen hoeft geen betoog.
Een hoogdag voor ons genootschap dat hier, vijfentwin-
tig jaar geleden, het levenslicht zag!
En dertigduizend toeschouwers zagen dat het inderdaad 
goed was.
RV

EUROPA – COMPOSTELA 2010

Naar aanleiding van het heilig jaar werd, naar analogie 
met het jaar 2004, door de Franse Compostelagenoot-
schappen een internationaal project opgezet. Vanuit 
diverse Europese landen worden een palster (“bour-
don”) en een gulden boek overgebracht en doorgege-
ven. Ze zullen medio september Compostela bereiken. 
Op zaterdag 5 juni 2010 vond aan de Jacobssite te Kalm-
thout de plechtige overdracht plaats van de palster en 
het gulden boek, die vanuit Utrecht vertrokken waren. 
Een afvaardiging van het Nederlands Jacobsgenootschap 
arriveerde stipt om 15.00 uur. In aanwezigheid van Lucas 
Jacobs, burgemeester, mevrouw Clarisse Derydt, schepen 
van Toerisme, Hugo Morael, voorzitter van het Vlaams 
Compostelagenootschap en een schare belangstellen-
den werd de gemeentelijke vlag samen met de vlag van 
het Vlaams genootschap gehesen. Ze zullen vanaf nu de 
Jacobssite markeren.
Speciaal voor deze gelegenheid werd een nieuwe stempel 
ontworpen, met als afbeelding het kunstwerk dat deze 
site siert. 
Na enkele toespraken, een glaasje en een hapje trokken 
drie Vlaamse stappers: Tonny Segers, Francis Peeters, Luc 
Vermoesen en Hugo Morael richting Kapellen waar ze 
bleven overnachten.
De dagen nadien werden de palster en het gulden boek 
overgebracht via Antwerpen, Lier, Mechelen, Grimber-
gen, Brussel, Beersel en Halle.
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Al stappend genoten we van de grote verbondenheid en 
de solidariteit tussen pelgrims, de mensen waar we te 
gast waren en veel geïnteresseerden die ons onderweg 
aanspraken.
Op enkele plaatsen werden we door de plaatselijke over-
heid ontvangen.
Op zaterdag 12 juni 2010, omstreeks 14 uur, bereikten wij 
ons doel gehuld in een spiksplinternieuwe Compostela-
polo.  Een trotse voorzitter stond ons, samen met enkele 
sympathisanten, op het marktplein reeds op te wachten. 
Onze Franstalige  vrienden van het Compostelagenoot-
schap, in hoofde van Francis Hiffe, namen van ons de 
palster en het gulden boek in ontvangst. Na het uitwisse-
len van onze schitterende ervaringen en een kort bezoek 
aan de St.-Martinusbasiliek onder leiding van de deken, 
hield ons avontuur op en we hopen op een verder goed 
verloop van dit mooie internationale project dat mensen 
dichter bij elkaar brengt.

OPEN KERKEN
Op 18 mei verleende ons genootschap samen met het 
Waalse genootschap zijn medewerking aan de perscon-
ferentie van Open Kerken vzw. Deze organisatie ijvert 
ervoor om opnieuw meer kerken geopend te zien, in de 
meeste gevallen als markantste gebouw van de plaats, 
maar vooral om ze weer hun functie van oord van rust 
en bezinning te kunnen geven. Sinds verschillende jaren 
ijvert deze organisatie op onze vraag speciaal voor het 
openhouden van de Jacobskerken in Vlaanderen.
De voorzitters van het Vlaamse en het Waalse Jacobsge-

Europa-Compostela, Kalmthout 5 juni - Joost Bol, voorzitter van 
het Nederlands genootschap overhandigt de palster aan Hugo 
Morael, voorzitter van het Vlaams Compostelagenootschap

Bij de doortocht in Antwerpen werden de stappers ontvangen op 
het stadhuis door Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en Phi-
lip Heylen, schepen van Cultuur

Europa-Compostela – 12 juni 2010 – Opdracht volbracht: Luc Ver-
moesen, Tony Segers en Francis Peeters overhandigen te Halle de 
palster aan het Waals genootschap
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nootschap voerden het woord en gezien de viering van 
ons jubileum viel er over ons genootschap heel wat te 
vertellen aan de aanwezige pers.

VROUWEN OP DE CAMINO
Op donderdag 21 mei gaf Ils Van den Weygaert op de 
zolder van de oude pastorij van Sint-Jacobs te Kapellen 
een boeiende voordracht over “Vrouwen op de camino”. 
Voor het inhoudelijke aspect verwijzen we naar het arti-
kel in De Pelgrim 101 p. 30-36.
Naast het verhaal en de grote opkomst was er ook de 
opbrengst. De luisteraars werden uitgenodigd om via een 
“donativo” een bijdrage te leveren aan het bootproject 
van Asmodee. Asmodee is een organisatie die vrouwe-
lijke slachtoffers van mensenhandel opvangt en ze een 
menswaardig bestaan tracht te geven. De avond bracht 
€ 170 op en daardoor kunnen via Asmodee drie vrouwen 
heerlijk genieten van een dagje op het water.
Boeiend was ongetwijfeld ook het levendige napraten, 
waarbij de wijn van Irache de tongen misschien wat los-
ser maakte. “Het was alsof we opnieuw op weg waren”, 
zegt Ils Van den Weygaert. En ze besluit: “Bent u promo-
tor van een boeiend project? Wilt u graag aan fondsen-
werving doen maar bent u de 100ste pannenkoekendag 
een beetje beu? Voor een “goed” doel kom ik graag bij u 
spreken”
Contact ils.vdw@scarlet.be

REGIO’S ANTWERPEN EN NOORDERKEMPEN

Een veertigtal leden bezochten de St.-Jacobskerk te Ant-
werpen met als gids de dynamische Rudi Mannaerts, 
pastoor van de St.-Andriesparochie en historicus. Gedu-
rende meer dan 2 uur wist hij zijn publiek te boeien en al 
snel werd duidelijk dat er nog heel wat meer te vertellen 
en te bewonderen valt. Dat kan voor de liefhebbers via de 
didactische syllabus van Toerismepastoraal Antwerpen, 
waarvoor deze uitstekende gids een cursus schreef met 
de nogal lange titel: “De sleutel ter openbaring van de 
Sint-Jacobskerk te Antwerpen, eertijds de vermaarde col-
legiale”. Deze uitgave (D/2008/8716/1) is te verkrijgen bij 
Toerismepastoraal Antwerpen vzw, Heilige-Geeststraat 
23, 2000 Antwerpen, tel.03 227 14 34 – info@topa.be
Het gezelschap zakte nadien af voor uitgebreide tapas 
naar het restaurant “El toro loco” op het Antwerpse Zuid 
waar schrijver dezes na 50 (!) jaar een jeugdvriendin ont-
moette, en bovendien met de naam Bieke
HM.

REGIO LIMBURG

Zondag 25 april 2010 werd het in Tongeren, de oudste stad 
van dit land en sinds lang een pelgrimsoord, een hoog-
dag voor het Vlaams Compsotelagenootschap:

 – Er werden schelpen onthuld te Tongeren en in de deel-
gemeente Rutten

 – De Via Limburgica was bewegzijzerd
 – Het Evermaruspad, gemarkeerd met de schelp en 

genoemd naar een pelgrim die hier zou vermoord zijn, 
werd ”ingelopen”

 – Het plein bij het oude Jacobshospitaal heet vanaf nu 
het Compostelaplein

Hier past zeker een woord van dank aan Riet Van Cleu-
venbergen, de stuwende kracht achter dit hele gebeuren 
en achter de Via Limburgica, aan het stadsbestuur van 
Tongeren en aan de medewerkers achter de schermen en 
de grote groep aanwezige pelgrims.

 Ǚ Werkgroepen

VERKOOPDIENST

Geen verkoopdienst in juli en augustus
Vanaf dit jaar zal de Verkoopdienst, net zoals onze dienst 
Permanentie, in de Varkensstraat te Mechelen, de deu-
ren sluiten tijdens de vakantiemaanden juli en augustus. 
Mailbestellingen zullen een automatisch antwoord krij-
gen tijdens die periode, met daarin het verzoek de bestel-
ling te herhalen vanaf 1 september.

Herman en Mia Merckx-Beullens waren op Witte Donderdag 
met onze verkoopdienst opvallend aanwezig in het Sint-Julia-
nusgasthuis te Antwerpen naar aanleiding van de Pelgrims-
tafel. Het was eerder koud en omdat Witte Donderdag buiten 
de paasvakantie viel, daagde er minder volk op dan gewoonlijk 
maar Herman en Mia verloren er hun goed humeur niet bij.  
(Foto Dineke Fontijne)
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Op weg naar de Via Lemovicensis: 

Rocroi–Reims–Vézelay.

De vereniging RP51 (Randonneurs et Pèlerins 51) heeft 
zich als doel gesteld de aanlooproute naar Vézelay door-
heen Champagne Ardenne te vergemakkelijken voor de 
pelgrims.
Ze heeft een brochuurtje klaar dat de weg beschrijft van 
Rocroi tot Reims, aangevuld met kaartjes en mogelijke 
overnachtingsplaatsen. Deze brochure is beschikbaar 
in het Frans, het Nederlands en het Duits. Zij kan gratis 
gedownload worden op van www.randonneurs-pelerins.
fr/rocroi-r.html .
In de kathedraal van Reims worden de pelgrims alle 
dagen van de week ontvangen tussen 14 en 17 uur, dit van 
maart tot en met september. Daar kunnen zij ook een lijst 
met overnachtingen van Reims tot Vézelay krijgen.

Vraag van de bib

De werkgroep bibliotheek draait op volle toeren. Naast 
het werk aan de eigenlijke boeken, tracht de werkgroep 
ook orde te scheppen in de vele pelgrimstijdschriften die 
ons genootschap rijk is.
Zo willen wij de verschillende jaargangen van “Le Pec-
ten” en “de Jacobsstaf” laten bundelen, maar van het 
tijdschrift “Le Pecten” ontbreken er heel wat (vooral 
oude) nummers. Het Waals genootschap kan ons hier 
niet bij helpen. Zij hebben geen voorraad van oude num-
mers.
Is er iemand onder onze leden die ons wel zou kunnen 
voorthelpen? De ontbrekende nummers zijn: 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 39, 84, 86, 88, 91, 92, 93 en 94.
wgbib@compostelagenootschap.be

TIJDSCHRIFTENNIEUWS

 “Le Pecten” is het “Bulletin de l’Association Belge des 
Amis de Saint Jacques de Compostelle”, kortom het tijd-
schrift van onze Waalse pelgrimbroeders.
“de Jacobsstaf” is een uitgave van het “Nederlands 
Genootschap van Sint Jacob”, dus het tijdschrift van onze 
noorderburen.
Beide tijdschriften verschijnen tijdens dezelfde maan-
den als onze “De Pelgrim”. Zij liggen in ons secretariaat 
(Varkensstraat 6, 2800 Mechelen) en kunnen daar tijdens 
de zaterdagpermanentie ingekeken en gelezen worden.
Een grote greep uit hun inhoud:

Le Pecten – juin 2010 – nr. 96:
 – J’aime la rondonnée pèlerine. De auteur somt op en 

beschrijft waarom hij graag als pelgrim onderweg is.
 – Lettre à un ami. Ook voor de fietser is de Camino een 

initiatieweg.
 – Sur le chemin de Compostelle, à la rencontre du monde. Ont-Ont-

moeting in El Acebo met joodse Indiërs.
 – Rencontres inopinées. Bijzondere ontmoetingen op de 

Camino.
 – Mes réflexions et mes conclusions autour du Colloque Inter-

national consacré à “L’encadrement des pèlerins du XIIe 
siècle à nos jours”. Verslag van + bedenkingen over het 
symposium.

 – Mémoires d’un monastère Franciscain. Ervaringen als 
hospitalero in de refugio van Saint-Palais.

 – Topoguide Via Gallia Belgica – Additif 2010 – Mise à jour – 
Janvier 2010. Aanvullingen en verbeteringen aan de 
gids.

 – Randonneurs et pèlerins 51. Bericht van deze vereniging 
over de weg Rocro-Reims-Vézelay (zie uitgebreider 
bericht hierboven).

 – Randopélé. Allerlei mogelijkheden om zich voor te 
bereiden op de pelgrimstocht, te voet of met de fiets.

 – “Guide spirituel des Chemins de Saint-Jacques”. Boekbe-Boekbe-
spreking.

 – Etre hospitalier sur la Voie de Vézelay. De “Association des 
Amis et Pèlerins de la Voie de Vézelay” is nog op zoek 
naar enkele hospitaleros.

 – Le chemin des coquilles: Andenne-Sclayn. De pelgrimsweg 
doorheen Andenne, aangegeven met schelpen.

 – Exposition Diego Gelmírez. Bespreking van een tentoon-
stelling in Parijs over deze belangrijke bisschop van 
Santiago.

 – Verenigingsnieuws:
 – Souper du XXIVème anniversaire de l’association: 

zaterdag 23 oktober 2010.
 – Week-end de sorties Jacquaires jumelées entre cyclistes 

et marcheurs.
 – Sorties vélos.
 – Sorties pédestres Jacquaires 2010.

De Jacobsstaf – mei 2010 – nr. 86 – jaargang 22:

 – Dezelfde geest? Is er – wat spiritualiteit betreft – verschil 
tussen de 3 grote pelgrimages: Santiago – Rome – Jeru-
zalem?

 – Nou, hebben jullie even? Ontmoeting met een Japanse 
fietspelgrim in de gîte van Oloron.

 – Reis naar het morgenland. Verslag van een bezinnings-
tocht van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Turijn.

 – Een beginnende caminoverslaving. Onderweg van Porto 
naar Santiago – enkele ervaringen.

 – De pelgrim. Poëzie.
 – Pelgrimeren – een ontmoetingsdag. Verslag van de jaar-

lijkse ontmoetingsdag (Haarlem 13 februari 2010).
 – Ik heb een groter hart gekregen. Over de taal van de liefde, 
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het alleengaan en het feest van het pelgrimeren.
 – Wielen op Weg (3). Met een dochtertje van één jaar oud 

met de fiets op weg naar Santiago.
 – Olifantje. Op pelgrimstocht met een pony, verteld van 

uit de ervaringen van het dier.
 – Een kordate non en een trotse burgemeester. Overnachten 

bij zuster Baptista in Borlo en in de gemeentelijke gîte 
van Saint-Rémy-en-Bouzemont-et-Genet-et-Isson.

 – Verenigingsnieuws:
Resultaat lezersonderzoek “de Jacobsstaf”.
Jacobsviering in Utrecht op 25 juli.
Jacobswegen in Nederland: nieuws van de werkgroep.
Nieuwe gids Pelgrimspad gepresenteerd: Pelgrimspad 
deel 1 (of: LAW 7-1).
Pelgrimsweekenden in Vessem: in 2010 en 2011.
Haiku’s op de achterpagina: nieuw vanaf dit nummer.

Herman Merckx

 Ǚ Mededelingen

CAMINO DES PAYS BAS … IN NOORD- EN ZUID-HOLLAND

Ons Nederlands zustergenootschap heeft een Jacobsroute 
in Noord- en Zuid-Holland uitgewerkt. Deze 120 km 
lange route loopt van Haarlem naar Schiedam met een 
extra rondje in het Westland (Den Haag – Delft). Ze 
werd de “camino des Pays-Bas” gedoopt (jawel zo heet ze, 
spreek uit pee-ie baa). Info op www.caminodespaysbas.
nl

CONCERTEN OP DE CAMINO

Frederick (Federico) Sheppard is een Amerikaan die 
opgroeide in Mexico stad en er de gitaren leerde kennen 
die al sedert de 16de eeuw in het Mexicaanse Paracho wor-
den gebouwd. Na lange omzwervingen vestigde hij zich 
in Green Bay (Wisconsin, VSA) en begon daar zelf een 
eigen huis voor gitarenbouw onder de naam “Paracho 
del Norte”. (Zie Google “Paracho del Norte”).
Hij liet zich o.m. inspireren door de camino de Santiago 
wat concrete gestalte vond in de bouw van zijn gitaar “El 
peregrino”.
In het heilig jaar 2010 neemt hij een boeiend initiatief. 
Hij organiseert ten behoeve van de pelgrims in Carrión 
de los Condes, Villalcázar de Sirga en Frómista concerten 
voor klassieke gitaar al dan niet in combinatie met zang, 
cello, fluit of viool. De uitvoerders zijn muzikanten met 
een mastergraad. Deze concerten sluiten aan bij de dien-
sten in de kerk. De start werd gegeven op 27 mei maar de 
cyclus loopt nog tot 28 augustus. De precieze tijden van 
optreden liggen niet vast maar het schema ziet eruit als 
volgt:

 – Carrión dinsdag/vrijdag
 – Villalcázar woensdag/zaterdag
 – Frómista donderdag/zondag.

De uitvoerders zijn:
 – In juli Ignacio Barcía uit Uruguay op, gitaarsolo
 – Vanaf juli tot en met 21 augustus Manuel Rubio en 

Yohualli Rosas uit Mexico, gitaarduet.
 – Vanaf 21 augustus Peter Blanchette (VSA), 13-snarige 

gitaar (soort gitaar-luit).
Het gaat hier om een proefproject dat kan uitgroeien tot 
een vaste waarde op de camino. Voor deelneming vol-
staat een “donativo” en concerten sponsoren kan ook.

DPCM VERNIEUWD OP INTERNET

Zoals bekend is ons verenigingssecretariaat gevestigd 
in het Diocesaan en Pastoraal Centrum van Mechelen. 
De voorstelling van het DPCM op internet steekt in een 
nieuw en we mogen wel zeggen erg geslaagd kleedje. 
Alleszins een bezoekje waard: http://www.dpcm.be

FONDATION DAVID PAROU

De “Fondation David Parou Saint-Jacques” (via Google) 
bestudeert vooral de historische, culturele en religieuze 
achtergrond van pelgrimstochten van de Middeleeu-
wen tot op heden, speciaal van de Jacobsbedevaart. Er 
zijn bijv. studies over het politieke gebruik van de bede-
vaart en waarom de in onbruik geraakte pelgrimstocht 
opnieuw tot leven kwam.

INTERESSANT OP INTERNET

Website van Willem Wylin over pelgrimages in de mid-
deleeuwen:
http://www.bedevaarten-middeleeuwen.be
http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=60977
Nieuwe Spaanse gids voor de camino de Madrid (kan 
worden gedownload) via:
http://www.turismocastillayleon.com/cm/ Info in het 
Spaans ook op
http://www.demadridalcamino.org
Tekenend naar Santiago:
http://judithsantiago.blogspot.com/
Informatie (waarom pelgrimeren? De weg en het doel…) 
pelgrimspaden, boekbesprekingen, dagboeken) www.
tweevoeter.nl/pelgrimspaden.php



Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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KALMTHOUTSE PELGRIMSSTEMPEL

Vlakbij het arboretum van Kalmthout ligt de gereno-
veerde Sint-Jacobssite, de eerste Belgische stopplaats op 
de route van de Compostelapelgrims naar het Zuiden.
Pelgrims die de speciale Kalmthoutstempel willen ont-
vangen kunnen iedere dag van 10 tot 17 uur in het Arbo-
retum terecht.

MET EEN WANDELKAR OP WEG

De broers Roger en Staf Copmans stapten van Grob-
bendonk naar Compostela. Omdat Roger geen zware 
rugzak mocht dragen en ze kampeergerief wensten mee 
te nemen, deden ze een beroep op wandelkarretjes waar-
mee ze resp. 18 en 25 kg bagage vervoerden. Tot Ronces-
valles  waren ze met die wandelkarren op stap. Omdat de 
voetweg van dan af niet meer doenbaar is voor wandel-
karretjes, hebben ze van daaruit met een vervoerdienst 
gewerkt die de karretjes voor € 7 per stuk een dag verder 
bracht.
Het experiment is zeer meegevallen. Wie geïnteresseerd 
is kan zich wenden tot staf.copmans@telenet.be
Voor de fabrikant van de kar zie https://www.radical-
design.nl/nl/producten/wandelkarren/wheelie-iii. Ze 
kochten bij Bever Zwerfsport; Leenderweg 202, N5644 
AB Eindhoven www.bever.nl

PELGRIMS OP TOCHT

Op 2 mei 2010 vertrokken Marcel Van den Eeckhout en 
Guido Pletinck voor een fietstocht naar Santiago. Ze kre-
gen de pelgrimszegen op een ongewone plaats: onder de 
brug van Temse, vluchtend voor de gietende regen. Ze 
vatten hun pelgrimage op als een sponsortocht voor het 
brandwondencentrum Oscare uit Antwerpen. Ze had-
den zelf rechtstreeks of onrechtstreeks met het brand-
wondencentrum te maken en wilden hun dank uitdruk-
ken voor de opvang en de verzorging. Alle steun is wel-
kom op rekening 755-4708170-32

Fons Mees, een gedreven verdediger van Doel, fietste in 
2007 naar Compostela en onderneemt naar aanleiding 
van het 25-jarig bestaan van het Vlaams genootschap een 
zelf ontworpen 25 dagen durende tocht via Sint-Jacobs-
kerken. Op 9 mei 2010 ontving hij de pelgrimszegen van 
zijn vriend Maarten Koch priester en vriend van Chili. 
Een interview met deze laatste verscheen in “Kerk en 
Leven” van 12 mei 2010.
(Medegedeeld door Raf David)

ZOEKERTJES

Gilbert Hellemans stapte dit jaar van de col du Somport 
naar Santiago (camino aragonés en camino francés) en 
vervolgde de route tot Fisterra en Luxia. Hij wil in mei 
2011 de camino primitivo lopen en zoekt info daarover. 
Contact via e-post hellemans.koehler@gmx.de of globe-
trotter1147@hotmail.com
Guido Paeschen, Aug. Robijnsstraat 11, 3404 Landen, tel. 
011/885649, e-mail guido.paeschen@telenet.be, wil in 
mei/juni 2011 naar Compostela fietsen via Dinant, Givet, 
Parijs en Vézelay. Hij denkt aan een dagafstand van 
80-100 km en kijkt uit naar een fietspartner.
Gabriel Vansteelant, uit Lichtervelde, wil in mei van 2011 
met de fiets naar Compostela en hij zoek een paar mede-
fietsers. Contact gabriel.vansteelant@belgacom.net

Met de wandelkar op stap: verdiende rust na gedane dagtaak


