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Kalender

26-1 persvoorstelling Via Limburgica

1-2 Regio Noorderkempen, lichtmispannenkoe-
ken

5-2 Infonamiddag Mechelen

10 tot 13-2 Werkgroep Spiritualiteit 
Wandeldagen Bergeijk

12-2 Gent, repetitie Jacobskoor

26-2 Pelgrimszegen

3-3 Regio Limburg lezing Riet Van Cleuvenbergen

26-3 Algemene vergadering, Mechelen

2-4 Regio Antwerpen, wandeling in Klein-Brabant

5-4 Regio Noorderkempen, Daniël Dierckx over 
de Vía de la Plata

9-4 Infonamiddag Neerpelt

10-4 Regio Brugge, droomwandeling met barbecue

1-5 Regio Limburg, Evermarusoptocht en -myste-
riespel in Rutten

7-5 Lenteontmoeting in Sint-Truiden

8-5 Regio Limburg, jaarlijkse pelgrimstocht naar 
Tongeren

14-5 Regio Gent, lezing Freddy du Seuil

28-5 Regio Limburg pelgrimstocht Kortenberg-
Tongeren

3 tot 10-7 Regio Limburg – Via Limburgica Thorn-
Namen

25-7 Feest van Sint-Jacob, Gent

10-9 Herfstontmoeting

1-10 Regio Gent dagwandeltocht

5-11 Infonamiddag Brugge

19-11 Terugkomdag
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 Ǚ Verenigingsberichten

WIE ZINGT MET ONS MEE? 

“Zingen is een bijzonder mooie vorm van gelukkig zijn.”

Stel, je krijgt de volgende ingrediënten voorgeschoteld:
een paar mooie melodieën, eeuwenoude teksten op 
muziek, twee of meer bereidwillige muzikanten, enkele 
begeleidende instrumenten, een bekwame dirigent, een 
ondersteunende manager maar vooral .... een groep vro-
lijke en enthousiaste zangers!
We hebben het allemaal in huis! Daarmee start je toch 
een pelgrimskoor op? Want wat is er nu leuker dan deel 
uitmaken van een enthousiaste groep mensen die graag 
zingen?

Concreet:
•	 Een repetitie op zaterdag 12 februari 2011 in het Sint-

Barbaracollege in Gent, van 11.00 tot 15.00 uur (in een 
broodjesmaaltijd wordt voorzien). Dirigent Johan De 
Ridder leert ons enkele liederen aan.

•	 een eerste optreden op het pelgrimstreffen in Tongerlo 
op zaterdag 26 februari 2011, voorafgegaan door een 
uur repetitie ter plekke

•	 Zing je graag mee? Mail je gegevens (adres, telefoon-
nummer, stemgroep en of je ook een instrument 
bespeelt) dan door aan Els De Vos, elsdv@skynet.be 
vóór 5 februari 2011

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering  van 2011 zal plaats-
hebben op zaterdag 26 maart in het DPC, Varkensstraat 
6, Mechelen. 
De algemene vergadering bestaat uit een honderdtal 
“effectieve” leden. Zij ontvangen nog tijdig een per-
soonlijke uitnodiging met de volledige agenda. Effec-
tieve leden geven uitdrukkelijk te kennen zich voor het 
genootschap te willen inzetten. Kandidaten voor effec-

tief lidmaatschap moeten zich tegen uiterlijk 1 maart 
2011 schriftelijk melden bij de Raad van Bestuur, van 
het Vlaams Compostelagenootschap, Varkensstraat 6, 
2800 Mechelen. Ze kunnen ook mailen naar raymond.
dehaes@skynet.be 

COMPOSTELAS IN 2010

Een “Compostela” is een document dat op het bede-
vaartssecretariaat in Santiago de Compostela wordt uit-
gereikt aan al wie ten minste 100 km stappend of 300 km 
fietsend naar de apostelstad heeft afgelegd, met een reli-
gieuze motivering. Leden van het Vlaams Genootschap 
kunnen naar het secretariaat van het Vlaams Compos-
telagenootschap, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, een 
kopie van hun Compostela sturen, die in de archieven 
wordt bewaard. Hieronder publiceren we een lijst van 
wie ons een dergelijke kopie voor 2010 bezorgden. Som-
migen voegden daar ook nog een of meer kopieën van 
vroegere jaren bij. Die zijn uiteraard welkom voor het 
archief maar de lijst hieronder slaat enkel op tochten tij-
dens het (heilig) jaar 2010.

Fietsers (36)
Jan ANTHONISSEN, Kortenberg
Jozef ARIEN, Wommelgem
Johan BEUCKELS, Oud-Heverlee
Eliane BEUTELS, Wommelgem
Guido BOLLÉ, Hemiksem
Paul DECOSTER, Avelgem
Nele DECOSTER, Avelgem
Carine De CUBBER, Herzele
Paul DE DECKER, Borgerhout
Ernie DEKENS, Wondelgem
Pieter DE LILLE, Maldegem
Willy DE MEESTER, Wommelgem
Herman DE RIDDER, Hofstade
Karl DEROOVER, Peutie-Vilvoorde
Mathias DOUMEN, Lubbeek
Johan DUPREZ, Herzele
Peter HELSEN, Mortsel
Jozef HENS, Schoten
Jan JACOBS, Wuustwezel
Harmen LECOK, Neeroeteren
Roger LECOK, Neeroeteren
L.H. MEIJER, Fontenoille-Florenville
Maria NICOLAÏ, Wuustwezel
Jan PEETERS, Hulshout
Patrick REMES, Antwerpen
Herman VAN BROECK, Kruibeke
Dirk VANDENBERGHE, Merelbeke
Katrien VANDENBERGHE, Avelgem
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Gerrit VANDENBROUCKE, Meulebeke
Marc VAN DEN HECKE, Steenokkerzeel 
André VAN GOETHEM, Tielrode-Temse
Ludo VAN IMMERSEELS, Antwerpen
John VAN LAER, Nijlen
Chris VAN WYNGENE, Brugge
Bert VERCRUYSSE, Adegem
Eric VERVAEKE, Izegem

Stappers (138)
Ludo ADRIAENSSENS, Broechem-Ranst
Liesbeth ALEN, Genk
Judith ANAF, Wijgmaal
Jan ANNE, Steendorp
Loukas AZAS, Edegem
Christian BEHAREZ, Ertvelde
Martin BEMELMANS, Kontich
Ward BIJNENS, Genk
Marc BILLIET, Mechelen
Roos BOSSUYT, Sint-Andries-Brugge
Sofie BRAECKMAN, Destelbergen
Bart BURMAN, Edegem
Marguerite CLAUS, Gent
Chantal COPPENS, Genk
Filip CORNELISSEN, Genk
Isabelle CORTVRIENDT, Genk
Giel DAAMEN, Genk
Aintzane DE AGUIRRE, Schaarbeek
Christiane DE BOOSERIE, Waregem
Linda DEGEEST, Meerhout
Jean-Pierre DEGLOIRE, Beveren-Leie
Ernie DEKENS, Wondelgem
Margareta DE KINDEREN, Nieuwpoort
Renée DELARUE, Schoten
Jean-Pierre DELOOSE, Zwevegem
Paul DE MAREZ, Kortrijk
Troet DEMEY, Goetsenhoven
Geert DENYS, Gavere
Roland DEPREUX, Assebroek
Jef DE WANDEL, Roeselare
Koen DE WITTE, Brugge
Pieter-Jan DIRKX, Genk
Danny DOBBELAERE, Gent
Mannu DOX, Meerhout
Freddy DU SEUIL, Gent
Lise EERDEKENS, Genk
Marina FIDDELAERS, Maaseik
Bernardina FOLLON, Neerpelt
Jozef GEENTJENS, Poederlee
Trees GEERAERTS, Goetsenhoven
Koen GERITS, Leuven

Julie GEUKENS, Genk
Erik GEUSENS, Genk
Adriën GILIS, Lummen
Maria Esther GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Gent
Theophiel GOOSSENS, Veurne
Jan GOSSELIN, Sint-Michiels-Brugge
Egfried GRAULS, Genk
Andrea GROOTAERS, Berlaar
Paul HAMERYCKX, Aalst
Ann HOOGMARTENS, Genk
Guy JAENEN, Aalst
Sebastiaan KELLENS, Genk
Marcel LAEREMANS, Neerpelt
Jan-Matthijs LANTMEETERS, Genk
Annette LANTSOGHT, Assebroek
Eric LEBER, Brugge
Katrien LEFEVER, Oud-Turnhout
Lucien LEYNEN, Zomergem
Rick LIPKENS, Maasmechelen
Roger LOMBRE, Wulpen
Eddy LUTS, Linkhout
Lea MARIS, Schepdaal
José MILLECAM, Dendermonde
Jean-Pierre MISSORTEN, Keerbergen
Wout MONNENS, Genk
Hub MOOREN, Bergen-op-Zoom (NL)
Emiel MUES, Diest
Dirk NACHTERGAELE, Gent
Lydie NIESTEN, Bertem
Mathieu NOTELAERS, Zutendaal
Jean Marie OMEY, Waregem
Olivier OOSTERBOSCH, Genk
Willy REMANS, Hasselt
Rita PERSYN, Edegem
Lore REYSKENS, Genk
Roland RONDOU, Nieuwpoort
Yves ROSSEEL, Ledeberg
Jan ROTSAERT, Bonheiden
Gilda SCHAERLAECKENS, Kortrijk
Sonja SCHEPERS, Tongeren
Andre SCHIETGAT, Kuurne
Valerie SCHREURS, Genk
Jules SCIOT, Molenstede
Claire SEYNAEVE, Kuurne
Jozef SOLIE, Itegem
Freddy SPEYBROUCK, Zaventem
Ann SPIESSENS, Halen
Roza STEEGEN, Bilzen
Rita STEENWINKELS, Zoutleeuw
Julie STROOBANTS, Genk
Elisabeth STULENS, Eigenbilzen
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Roland TAYMANS, Assebroek
Simon TELEN, Genk
Brigitte TEMMERMAN, Waasmunster
Tine THIJS, Veltem-Beisem
Marie-Claire THONNON, Houthalen-Helchteren
Ine TOLLENAERS, Genk
Peter VAN ANTWERPEN, Genk
Maarten VAN BAELEN, Kortrijk
Rafael VANBEKBERGEN, Duras
Erik VAN DAELE, Mechelen
Marcel VANDEBEECK, Hasselt
Aimé VAN DEN BERGHE, Ertvelde
Kristiaan VAN DEN BOSSCHE, Mechelen
Erik VAN DEN BOGAERT, Bredene
Gerard VAN DEN BROEK, Neerpelt
Helga VAN DEN STEEN, Denderleeuw
André VANDERELST, Alsemberg
Eddy VANDER ELST, Leuven
Ielko VAN DER HOEK, Schagen
Cisse VANGENEUGDEN, Genk
Banny VAN GUCHT,Waasmunster
Antoinetta VAN HAM, Broechem-Ranst
Herlinde VAN HECKE, Brugge
Simone VAN HERZELE,Destelbergen
Anny VAN HOYWEGHEN, Steendorp
Mathieu VANLAAR, Kinrooi
Louis VAN LOOVEREN, Neerpelt
Maria VAN MULLEM, Deurne
Monica VANLEKE, Antwerpen
Helga VAN NOTEN, Bevel
Lily VAN OVERBEEK, Diest
Juliana VAN SCHEPDAEL, Mechelen
Marc VANSTEENKISTE, Nieuwpoort
Ria VAN STRAATEN-FOKKER, Tuitjenhorn
Lise VANVINCKENROYE, Hasselt
Erik VAN WESEMAEL, Affligem
Thomas VERBRAKEN, Sint-Truiden
Irenee VERHAERT, Nieuwpoort
Guy VERHELST, Zelzate
Jean-Pierre VICTOR, Kuurne
Bert WASTYN,  Sint-Martens-Lierde
Jeroom WELLEMANS, Schepdaal
Frans WENSING,  Oud-Beijerland (NL)
Bram WEYTJENS, Genk
Martijn WILLEMS, Genk
Selin YESÎLSERIT, Genk

OVERLIJDEN

Het genootschap nam afscheid van Willy Smet, Kallobaan 
96, 9120 Beveren. Hij is op 8 september 2010 op 70-jarige 
leeftijd overleden. Willy stapte driemaal naar Compos-

tela, een keer vanuit Haasdonk en tweemaal vanuit 
Lourdes. Aan zijn weduwe, familie en vrienden bieden 
we ons rouwbeklag aan. 

 Ǚ Genootschapsactiviteiten

INFONAMIDDAG 

Mechelen, 5-2-2011

Op zaterdag 5 februari 2011 om 14.00 uur heeft in het 
Diocesaan en Pastoraal Centrum (DPC) te Mechelen 
waar ons secretariaat gevestigd is, de eerste infona-
middag van het werkjaar 2011 plaats. Ten behoeve van 
nieuwe pelgrims behandelt een ervaren panel verschil-
lende aspecten van de pelgrimstocht naar Compostela en 
antwoordt op vragen. Er is een afzonderlijke zitting voor 
stappers en voor fietsers. Tevens is onze documentatie- 
en verkoopdienst aanwezig.

Praktisch
 – Aanvang om 14.00 uur, einde rond 17.00 uur
 – DPC, Secretariaat van het Vlaams Genootschap, 

Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
 – De toegang is gratis
 – Vooraf aanmelden bij Raymond De Haes, Bleek-

straat 6 bus 012, 2800 Mechelen of via raymond.
dehaes@skynet.be.

Bereikbaarheid met de trein
 – Station Mechelen-Centraal en vandaar lijnbus naar 

de Veemarkt of een kwartier te voet via Graaf van 
Egmontstraat, Bruul, Grote Markt, Veemarkt

 – Station Mechelen-Nekkerspoel en enkele minuten te 
voet (Keizerstraat, Veemarkt, Varkensstraat)

Met eigen vervoer
Op zaterdag gratis parkeren op de randparking Zand-
poortvest (ring) en vandaar te voet Zandpoortvest, Kei-
zerstraat, Veemarkt of in de ondergrondse betaalparking 
van het Sint-Maartenziekenhuis - Campus Dodoens 
(eveneens op de ring) en te voet Veemarkt, Varkens-
straat. In de onmiddellijke nabijheid van het DPC is er 
een betaalparking onder de Veemarkt en onder de Grote 
Markt, maar vooral deze laatste is op zaterdag vaak vol-
zet.

Met de bus
De meeste lijnbussen stoppen op de Veemarkt op korte 
afstand van het DPC.
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PELGRIMSZEGEN 2011 

Tongerlo, 26-2-2011

Op zaterdag 26 februari 2011 vindt te Tongerlo de jaar-
lijkse pelgrimszegen plaats. We krijgen bij die gelegen-
heid een primeur: het optreden van ons eigen koor onder 
bezielende leiding van Johan De Ridder en Els De Vos. 
Voor ons genootschap is de pelgrimszegen telkens 
opnieuw een feestelijk gebeuren en voor alle aanwezigen 
een ontroerend moment. De pelgrims onder ons die in 
de loop van 2011 op tocht vertrekken, worden tijdens een 
verzorgde religieuze viering in de abdijkerk van Tongerlo 
op weg gezonden: ‘ga nu en bid voor ons in Compostela’. 
Na de viering gaat het naar het nabijgelegen 
Sportacentrum waar een warme maaltijd wacht. In 
de namiddag bezoeken wij de abdijsite en het Da 
Vincimuseum onder leiding van een gids. 

Programma 
 – 08.45 uur (vanaf) verwelkoming en koffie 
 – 10.00 uur pelgrimszegen in de abdijkerk 
 – 10.45 uur naar het Sportacentrum 
 – 11.15 uur lezing door Jos Vranckx: “Het vergeten ver-

band? Gezondheid, genezing, geloof.” (zie hiernaast)
 – 12.30 uur middagmaal 
 – 14.00 uur gegidst bezoek aan de abdij en het Da Vin-

cimuseum 
 – 16.00 uur afscheid in Café De ware Jacob

 
Praktisch 
Deelname aan de pelgrimszegen is gratis. De warme 
maaltijd ’s middags kost € 14,00, het gegidst bezoek in de 
namiddag € 3,00 per persoon.
Tijdig inschrijven is noodzakelijk (zie formulier achter-
aan). Om organisatorische redenen worden de inschrij-
vingen definitief afgesloten op 14 februari 2011.

Reisweg vanuit Antwerpen:
 – E 313 afrit 22
 – N152 via Olen, Voortkapel
 – voorbij Carrefour LINKS Tongerlo
 – wegwijzers “Abdij Tongerlo” 

Reisweg vanuit de richting Hasselt 
 – E313 afrit 23
 – N19 naar Westerlo
 – aan grote dancing (na ongeveer 1 km) rechtsaf naar 

Tongerlo
 – wegwijzers abdij Tongerlo. 

Vanuit de andere richtingen
 – E314 afrit 22 (Aarschot)
 – N19 over Herselt naar Westerlo
 – wegwijzers abdij Tongerlo.

Met het openbaar vervoer
 – Vanuit Antwerpen-Centraal trein bestemming Neer-

pelt (via Berchem, Lier) op het uur +19 tot Herentals of 
trein bestemming Herentals op het uur +24

 – In Herentals: bus De Lijn 540 naar Westerlo met ver-
trek op het uur +52.  

 – Afstappen te Tongerlo Dreef abdij.
Dienstregelingen onder voorbehoud van wijziging. 

HET VERGETEN VERBAND: 

GEZONDHEID, GENEZING, GELOOF.

Gezondheid lijkt vandaag belangrijker dan ooit, de 
gezondheids- en wellness-sectoren groeien als kool. 
Massa’s mensen jakkeren zich af om er gezond, slank 
en fit uit te zien. De lichaamscultus viert hoogtij. Tege-
lijk hebben we ons nog nooit zo ongezond en onzeker 
gevoeld. De medische consumptie neemt almaar toe 
en wordt onbetaalbaar. Intussen duiken er nieuwe, 
onverklaarde ziekten en syndromen op.
De moderne geneeskunde, met zijn gerichtheid op 
farmaceutica en technologie, boekt enorme succes-
sen maar stuit ook op grenzen. Tegen de epidemie 
van depressie en stressziekten, ook steeds meer bij 
kinderen, staan artsen vaak machteloos. Steeds meer 
mensen worden getroffen door moeilijk te behande-
len chronische ziekten, van allergieën tot prikkelbare 
darm.
Een van de oorzaken is dat lichaam en geest uit elkaar 
zijn getrokken. Ze worden  als aparte entiteiten 
beschouwd terwijl ze in werkelijkheid permanent op 
elkaar inwerken. Nieuwe ontwikkelingen in neurolo-
gie en psychologie tonen spijkerhard aan dat emoties, 
psychosociale factoren en denkpatronen een veel gro-
tere impact hebben op het lichaam dan gedacht, vooral 
op het immuunsysteem of de natuurlijke afweer.
In zijn lezing geeft Jos Vranckx een overzicht van het 
recente wetenschappelijk onderzoek dat een nieuw 
licht werpt op het belang van zorg, verbondenheid en 
vertrouwen, van ‘geloof’ in alle betekenissen van het 
woord, inbegrepen de waarde van pelgrimeren voor 
de gezondheid naar lichaam en geest
Jos Vranckx was van 1971 tot 2007 journalist bij Gazet 
van Antwerpen, verantwoordelijk voor de bericht-
geving over geneeskunde, welzijn en zingeving. Hij 
is laureaat van de Sarah-persprijs voor psychosociale 
gezondheid (2006) en medeoprichter van het week-
blad Tertio. Hij is o.m. auteur van “‘Geloof als genees-
middel. De vergeten factor X?” uitgegeven door het 
Davidsfonds in 2008. 
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naar Tongeren waarbij het Compostelagenootschap 
zich aansluit. Initiatiefnemer ‘Werkgroep Pelgrime-
ren naar Maria’

 – 3 tot 10 juli 2011, we stappen de Via Limburgica van 
Thorn tot Namen. Informatie volgt later.

 – In de herfst vertel- en ontmoetingsavonden

REGIO NOORDERKEMPEN 

Pelgrimsavond in het teken van Lichtmis

Maria Lichtmis valt op woensdag 2 februari. Dinsdag-
avond 1 februari is dus de vooravond van dit feest. Licht-
mis, is in het kerkelijk jaar de herdenking van het zuive-
ringsoffer dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus 
moest brengen.
Deze dag werd traditioneel gevierd door kaarsen te wij-
den en een kaarsenprocessie te houden maar een nog 
beter bekende traditie is op die avond samen pannen-
koeken eten: met Lichtmis is geen vrouwtje zo arm of ze 
maakt haar pannetje warm
In 2010 knoopten we daarbij aan met een pannenkoeken-
avond en dat werd zo’n succes dat we deze traditie ook vol-
gend jaar willen voortzetten. Om organisatorische rede-
nen gelieve voor 25 januari 2011 in te schrijven via e-mail 
regionoorderkempen@compostelagenootschap.be of 
annemievanderschoot@hotmail.com of nog telefonisch 
bij Annemie Vanderschoot:03/ 605 60 09

Praktisch:
 – Plaats: De Schelp, Oude Kerkstraat 4, 2950 Kapellen 

(naast de Jacobuskerk) dus NIET in het Kaartenhuisje.
 – Wanneer: dinsdag 1 februari 2011 om 19.30 uur

Pelgrimsavond 5 april 2011

Ons lid Daniel Dierckx komt ons een avond vertellen 
over zijn tocht op de via de la Plata.
Hij heeft in april 2009 te Kalmthout over het eerste deel 
van zijn tocht verteld; het was een mooie en succesvolle 
avond. Daniel komt op dinsdag 5 april 2011 spreken over 
het tweede en laatste deel van zijn camino. Hij begeleidt 
zijn verhaal met boeiende beelden. 

Praktisch:
Plaats: “de Schelp” Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Wanneer: 5 april 2011 om 19.30 uur
Inschrijven via e-mail: 
regionoorderkempen@compostelagenootschap.be of 
annemievandersvhoot@hotmail.com 
of ook of telefonisch bij Annemie Vanderschoot:  
03/ 605 60 09 

 Ǚ Regionale werking

REGIO ANTWERPEN 

Wandeling Klein-Brabant

Op zaterdag 2 april 2011 organiseert de regio Antwerpen 
een wandeling te Hingene-Bornem.
Samenkomst om 12.00 uur op de parking van het café 
“De Messinc” E. Vleminckstraat .31, 2880 Bornem (nabij 
het kasteel van Ursel). Parkeergelegenheid aldaar.
We wandelen door Bornem met een bezoek aan “de 
krocht”. Verder staan ook de “Reek” (huizen van de 
wereldtentoonstelling + mandenvlechters) en het park/
kasteel d’Ursel op het programma. We sluiten af met een 
bezoek aan de Sint-Stefanuskerk.
Einde omstreeks 17.30 uur.
Er is ’s middags gelegenheid om de boterhammetjes op te 
eten in café “De Marnix”. ’s Avonds kan er nagekaart en 
eventueel gegeten worden in “De Messinc”.
De prijs voor dit alles bedraagt € 5. Voor verdere inlich-
tingen kun je terecht bij Tonny Segers, tel. 03 216 90 55. 
Opgelet! We werken met inschrijvingen vooraf. Graag 
€ 5 overschrijven op rekening nr. 833-5705870-06 t.n.v. 
Compostelagenootschap en dit vóór 13 maart 2011. Graag 
naam en aantal deelnemers opgeven.

REGIO GENT 

Noteer alvast

 – Zaterdag 14 mei 2011 om 15.00 uur: Lezing door Freddy 
du Seuil over de Vía de la Plata

 – Zaterdag 1 oktober om 10.00 uur: dagwandeltocht 
Ronse-Melden-Oudenaarde met bezoek aan de 
Sint-Jacobskapel van Melden en het altaar van de 
Jacobsbroederschap in de Sint-Walburgakerk van 
Oudenaarde

REGIO LIMBURG 

Komende activiteiten

 – 26 januari 2011, 15.00 uur, persvoorstelling van de gids 
Via Limburgica in Alden Biesen -.

 – 3 maart 2011 om 20.00 uur in het Gallo-Romeins 
museum van Tongeren, lezing door Riet Van Cleuven-
bergen over pelgrimeren en Compostela. Organisatie 
Davidsfonds en Markant

 – 9 april 2011, 14.00 uur, Dommelhof Neerpelt, info-
namiddag

 – 1 mei 2011, Evermarusoptocht en -mysteriespel in Rut-
ten - afvaardiging Compostelagenootschap

 – 7 mei 2011, voorjaarsontmoeting in Sint-Truiden
 – 28 mei 2011, jaarlijks pelgrimeren vanuit Kortenbos 
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 Ǚ Terugblik

REGIO GENT 

Interior-camino de Santiago 

Een schitterende afsluiter van het werkjaar 2010

Maar liefst 180 betalenden woonden de voorstelling op 
zaterdag 2 oktober 2010 bij en ze staken hun appreciatie 
niet onder stoelen of banken. Het St.-Barbaracollege in 
Gent beleefde alweer (cfr. St-Jacobskerkenpad 8 juli) een 
caminofeest!
Voorzitter Johan De Ridder en de bestuursleden van de 
regio Gent hadden geen moeite gespaard: een mooie affi-
che die in Gent en omgeving werd verspreid, de muzen-
zaal van het college met een uitstekende akoestiek, een 
homogene bezetting die er mocht zijn.  Lyrische sopraan 
Martine De Craene maakte een zeer gevarieerde muziek-
keuze en tekende ook mee voor het concept 2010: van 
Vlaamse mystiek Gezelle op muziek van Herberigs tot 
het wondermooie Chove de Santiago, Spaans-Galici-
sche muziek op poëzie van niemand minder dan Fede-
rico García Lorca. De muzikanten, Marc Callant aan de 
piano, Alex De Backer op accordeon, Jos Genbrugge op 
akoestische gitaar en mondharmonica en Pascaline Van 
Haelst op viool overtroffen zichzelf, meer zelfs ze speel-
den met liefde voor de muziek en uit pure vreugde. Jean 
Vermeulen zorgde op didgeridoo voor het exotisch tintje.  
Het gedeelte woord werd dan vertolkt door Nicole Lede-
gen, Martine Van Hoorebeke en Francine Baetens, drie 
dames die zelf ook poëzie schrijven, maar voor Interior 
de poëzie van Thomas Rubico brachten. Deze laatste 
had ook zijn bloedeigen kleinkinderen met vriendjes 
en vriendinnetjes in het stuk betrokken. Zij waren de 
acteurs en actrices in “ De schat van de camino”, een 
nieuw sprookje met een heel duidelijke boodschap van 
vrede en vriendschap in plaats van al dat klatergoud van 
deze wereld. Actrice, Els Arnaut, deed het alweer uit-
stekend en trok uiteraard het spelniveau naar omhoog. 
Thomas Rubico zelf kroop net zoals in 2006 (CC. De Stro-

ming in Sleidinge) in de rol van de verteller-pelgrim, die 
toch wel een bijzondere relatie met Jacobus heeft. Of die 
laatste nu echt voor mirakels zorgde op de pelgrimstocht 
van vrouwtje Trees en de verteller zelf (van Stoepe naar 
Santiago-2005), blijft voorlopig een raadsel. Maar vertel-
len, dat kan de dichter uit Ertvelde blijkbaar niet laten. 
De dia’s van de pelgrimstocht, gemaakt en gebracht door 
Trees Heye waren de visuele bekroning.
De kers op de taart was natuurlijk het optreden van de 
dansgroep Luz da Lúa en el grupo de contrabanda de 
música van het Casa de Galicia de Bruselas.  Uiteraard een 
meerwaarde voor Interior. De groep was nog nooit op die 
manier in een programma. Het was voor iedereen een 
beetje wennen, maar uiteindelijk kwam het dankzij de 
sterke regie van Gentenaar en theaterbeest Freddy Claeys 
en zijn technische equipe (Chris Heye licht en Johan 
zelf voor het geluid) tot een gesmaakte voorstelling die 
iedereen kon bekoren. Een dynamisch programma met 
de typisch verrassende wendingen waardoor het publiek 
de kans niet kreeg om in te dommelen. Maar wat het 
publiek nog het meest bekoorde , was de eenvoud waar-
mee muzikanten, dansers en woordkunstenaars  het pro-
gramma van Thomas Rubico brachten. De camino kent 
geen kapsones, maar is eenvoudigweg “echt”.
Eén schaduwzijde misschien: al dat werk, al die voorbe-
reiding en slechts één keer opvoeren! Een opmerking die 
bij de receptie achteraf wel eens gemaakt werd. Misschien 
werd die in 2006 in Sleidinge ook gemaakt. “Natuurlijk 
staan we open voor suggesties,” zei Thomas Rubico zelf 
en regisseur  Freddy Claeys  en de zangeres Martine De 
Craene knikten beamend. Uiteraard heeft alles zijn prijs. 
Maar laten we vooral deze afsluiter onthouden en de 
unieke activiteiten die we in dit Heilig Jaar mochten orga-
niseren. Wie meer info wil: willy.genbrugge@telenet.be

REGIO LIMBURG

Week van de Smaak Limburg 

Verhalen van onderweg … El Camino 

Dinsdag, 16 november 2010

Altas Torres in de mist die avond. Zelfs hoge torens zou-
den onzichtbaar geweest zijn. Maar de kleine feestzaal 
in Hoevenzavel Genk werd in de Spaanse kleuren gezet 
voor het Compostelaverhaal van de leerlingen en enkele 
van hun leerkrachten-begeleiders uit het Lyceum in 
Genk.
Tijdens de Allerheiligenvakantie stapten ze een ruime 
100 km naar Santiago de Compostela. Leerlingen begelei-
den op weg naar zelfontwikkeling, hoe kun je dat beter 
dan door daadwerkelijk op weg te gaan, vroeg een van de 
begeleiders zich af.
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Met een Old Irish Blessing en in hun uniforme T-shirts 
togen ze op pad (een werkwoord overigens dat kans 
maakt in het ‘Modern verdwijnwoordenboek’ van ver-
dwenen woorden te worden opgenomen, maar dat de 
ernst van het ‘zich begeven naar’ inhoudt).
De busreis duurde tot voor Sarria en dan werd het terug-
vallen op de basiselementen in het leven, op elkaar en op 
zichzelf. Met heel veel enthousiasme en voldoening ver-
telden ze over nieuwe en oude schoenen, over blaren en 
compeed, over het stappen in groepjes en soms individu-
eel, over het eten, de slaapplaatsen, over hoe gesprekken 
diepgaander werden met het vorderen van de kilometers, 
over het samen een einddoel bereiken (want niemand 
spurtte zich tot koning op Monte del Gozo) … Heel hun 
tocht werd herschikt in een fotoreportage met tekst en 
muziek. Door een regelmatige microfoonwissel met hun 
leerkrachten hoorden we van de doelstellingen, de voor-
bereiding, de verwachtingen en de bekommernis voor 
het begeleiden (lees: loslaten) van leerlingen. 
Pauze: heerlijke tapas en een Spaans wijntje, aangeboden 
door de stad Genk Dienst Cultuur en Altas Torres.
Deel twee had het over de besluiten die leerlingen en 
begeleiders trokken uit deze gezamenlijke onderneming. 
Er ontstond het besef dat je weinig nodig hebt, dat een 
rugzak goed dragen een kunst is en een goed bed een luxe 
kan zijn, dat groepsvorming belangrijk is en elke aan-
komst een overwinning, dat de weg een lint is waarop 
veel wordt ‘afgelegd’, dat de uitzichten, de landschappen, 
je brengen tot inzichten, dat je een kijk krijgt op het cul-
tuurkatholicisme van vandaag, dat je spirituele momen-
ten toelaat in je leven …
Tussendoor blogden de leerlingen zich met anekdotes 
naar het thuisfront. De echte verhalen kwamen thuis. 
Goede herinneringen dragen warmte met zich mee. Zo 
ook deze avond. De mist was helemaal opgetrokken bij 
het naar huis gaan. 

Ria Bruggen

Jacobskerkenpad Limburg, dankjewelavond 

Cross Mundos, Tongeren 

Vrijdag 26 november 2010 

‘Cross your fingers’, zeggen de Engelsen. Dat is een wens 
als een belofte voor een goede afloop. Zonder de plaat-
selijke vrijwilligers en uiteraard de plannenmakers zou 
het nooit zo prima gelukt zijn, het Jacobskerkenpad in 
Vlaanderen.
Negen etappes liepen heel of gedeeltelijk over Limburgs 
grondgebied, van Attenhoven tot Betekom (etappes 5-13). 
Hiervoor was er een meervoud aan organisatoren en 
medewerkers. Zij combineerden bestaande wandelrou-
tes, stippelden nieuwe slome wegen uit, googleden zich 
naar bezienswaardigheden en overnachtingsplaatsen of 
diepten ze op uit hun eigen kennis van de streek, telden 
de kilometers met zoveel vindingrijkheid en enthousi-
asme dat het nog warm nazindert.
Op vrijdagavond 26 november liep er voor hen één weg 
naar Cross Mundos, een centrum voor vorming en 
mondiale cultuurbeleving in Overrepen-Tongeren, één 
route naar een dankjewel van jewelste. Het Composte-
lagenootschap Limburg had het plezierige genoegen de 
Limburgse medewerkers van de juni- en julidagen 2010 
er welkom te heten en zo zijn waardering uit te drukken 
voor al het werk dat geleverd werd. In de lekkere warmte 
van Sonja’s houtkachel hebben en werden ze genoten aan 
wisselende tafels, kwamen ze op verhaal en deden ze ver-
halen op, anekdotes, bevindingen …
Mozart, Beethoven, Bartok, Verdi. Wie hoort niet in het 
rijtje?
Wij horen voor altijd in het rijtje van de JKP-medewer-
kers, ook al zouden we er doof voor zijn. Proficiat!
Egfried zorgde voor een goede Spaanse ‘Irache’, Mathieu, 
met de hulp van Riet, voor de ‘bocadillos’ en de koffie, 
Ria voor de ‘tapas’ en Hugo voor het beeldmateriaal - ons 
werk, onze deelname.
Toen de begroeting en de gesprekken al een eindje opge-
schoven waren, nam Egfried, als voorzitter van regio 
Limburg, het dankwoord en plooide de plannen open 
voor de Limburgse activiteiten in 2011. Verheug je op o.a. 
de uitgave en presentatie van de Via Limburgica in Alden 
Biesen en het stappen ervan in juli, de infodag in Neer-
pelt, de voorjaarsontmoeting, een eventuele barbecue … 
en gezellige ontmoetingen.
“Je zou van elke dag iets moeten overhouden,” ging 
Myriam Van hee mij vooraf.
“Het geluk jullie weer te zien, jullie gesprekken te horen, 
het mee te maken hoe je binnenste groeit als iemand zegt 
dat het goed zou zijn ‘hier’ terug te komen”* - misschien, 
dacht ik, bijwijlen, somwijlen … voor het Via Limburgi-
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capad in het voorjaar, … of voor het permanente JKP-pad.
En later, toen het vuur in de avond ging liggen, vertrok-
ken als Emmaüsgangers de gasten, wat wil zeggen: we 
zijn in goed gezelschap geweest.
“Wij kijken hen na,
  wij horen hun stemmen, nu stappen zij in,
  wij horen de autoportieren, wij blijven
  staan aan de rand van de nacht”
- dankbaar -
“nu steken zij lichten aan, zij (ver)trekken” *
huiswaarts, met het kromstafje van een snoepjacobus en 
tekstjes, waarvan we hieronder enkele bundelen.
 * Naar Myriam Van hee in ‘Buitenland’ (2007), een bundel 
poëzie over onderweg zijn, ontheemd zijn, de zin van wandelen, 
zoekend in landschappen naar geborgenheid …

Wandelaar, je sporen
zijn de weg, en zij alleen.

Antonio Machado

Alle waarheid van de wereld bevindt zich daar
en laat zich kennen in die grote, weidse panorama’s.

Danièle Sallennave

het geheim van de wereld is het zichtbare
niet het onzichtbare

Rutger Kopland (Pessoa)

Landschappen - 
je hebt plotseling de pijn van het hart van een reiziger 
geheeld.

Chang Gang-sheng

Iedere pelgrimstocht die de moeite waard is, brengt 
ons thuis,
en ook iedere verre reis ter wille van liefde.

Donald Mast

REGIO NOORDERKEMPEN 

Wijnen langs de camino

Een flinke groep leden uit de regio was op de klassieke 
“eerste dinsdag van de pare maanden” afgezakt naar de 
zaal met de meer dan toepasselijke naam “De Schelp” in 
Kapellen. De nieuwsgierigheid was groot om te zien hoe 
de spreker zijn titel “Wijnen langs de Camino” zou waar-
maken. Het werd een succes.

In een mum van tijd kregen we een wijncursus alvorens 
het echte programma aan te vatten: keuren, beoordelen, 
proeven. Clem van Royen en zijn dame Liliane Belder-
bosch beheersen de materie zo goed dat er geen einde 
kwam aan de stroom nuttige info waarin elke liefheb-
ber belangstelt en die het genieten van een goed glaasje 
alleen maar verhoogt. En met de kaart van Noord-Spanje 
erbij was het alweer een herbeleven van de tocht.
In het dankwoord werd terecht verwezen naar de uit-
spraak van Descartes die meer dan normaal op de spre-
ker van die avond toepasselijk is: “Ce qui se conçoit bien, 
s’énonce clairement, et les idèes viennent aisément”.
Voor de liefhebbers hierna een overzicht van het “reis-
programma”:
1.  Las Campanas, 2009, Navarra,rosé garnacha, € 4,29 - 

Delhaize
2.  Castillo Irache, 2008, Navarra, rood tempranillo,  € 3,95 

- Colruyt
3.  Vina Collada, 2008, Rioja, rood, € 6,95 - El Valenciano 

(Antwerpen)
4.  Sembro, 2009, Duero, rood tempranillo, € 10,55 - El 

Valenciano
5.  Museum Crianza, 2005, Cigales, rood tinto del país, 

€ 7,95 - Colruyt
6.  Sueño de Reyes, Castilla y León, wit verdejo, € 3,60 - El  

Valenciano
7. Vegas, 2008, Castilla y León, rood, € 5,49 - Delhaize
8.  Burgans Albarino, 2008, Rias Baixas, wit, € 12,30 - El 

Valenciano.

 Ǚ Werkgroepen

SPIRITUALITEIT 

Wandeldagen: Spiritualiteit na de pelgrimstocht

Kom jij terug van een pelgrimstocht en werd je ziel 
onderweg geraakt? Raak jij je verhaal niet kwijt of kan 
je die ervaring moeilijk handen en voeten geven in het 
dagelijkse leven? Dan is dit initiatief misschien iets voor 
jou!
Van donderdag 10 tot zondag 13 februari 2011 worden 
wandeldagen voor pelgrims georganiseerd door het 
Vlaamse Compostelagenootschap. Deelname staat ook 
open voor leden van het Nederlandse genootschap.
De dagen richten zich op pelgrims die onlangs hun eerste 
voettocht naar Santiago maakten en die onderweg een 
ervaring van “zich aangeraakt weten” hadden, een erva-
ring op zielsniveau. Voor wie er moeite mee heeft om die 
ervaring in de dagelijkse dag te vertalen, proberen we 
een opstapje te geven naar verdere verdieping. Dit vooral 
via stil worden, luisteren, tot jezelf komen.
Tijdens deze dagen wordt vooral gewandeld; we geloven 
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immers sterk in de meditatieve kracht van wandelen. 
Daarnaast is er een workshop rond “verlangen” waarin 
verder ingegaan wordt op het verlangen om het zich 
aangeraakt weten verder uit te werken. Er zijn stiltewan-
delingen, een meditatieve wandeling en een dagwande-
ling. Tijdens deze dagen is er ook ruim gelegenheid voor 
gesprek met elkaar. Uitgebreide informatie over het 
programma kan je vinden op onze website  (www.com-
postelagenootschap.be menu: nieuws→ activiteitenka-
lender). Daar vind je ook het nodige om je als deelnemer 
aan te melden.
De deelname is beperkt tot 10 personen. We zijn te gast 
in een spiritueel kader bij de oecumenische leefgemeen-
schap “De Hooge Berkt” in Bergeijk, Nederland (vlak 
over de grens, bij Lommel). We starten donderdag om 
11.00 uur en eindigen zondag omstreeks 16.30 uur. De 
kostprijs bedraagt € 160, alles inbegrepen.

TIJDSCHRIFTENNIEUWS

“Le Pecten” is het “Bulletin de l’Association belge des 
Amis de Saint Jacques de Compostelle” kortom het tijd-
schrijft 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 - septembre 2010 - nr. 97:
 – Un trés beau site à visiter. http://gallery.me.com/

dominiquedehaan#100301 
 – Projet de “rencontres spirituelles”. Wie wil er mee 

nadenken en overleggen in een werkgroep “spiritua-
liteit”?

 – Les deux disciples d’Emmaüs. Ook zij waren te voet 
onderweg en ontmoetten Jezus.

 – Le “Camino Portugues”! Quelle riche “révélation” 
pour l’âme humane. Algemene beschouwingen over 
deze Camino.

 – Que décrouvrir sur le Chemin Portugais? De landwe-
gen, de steden, de kerken en andere monumenten, …

 – Rencontres sur le Chemin Portugais. Pelgrims en Por-
tugezen onderweg.

 – À propos du livre “Compostelle. La mort d’un mythe?” 
de Suzanne Dubois et André Linard. Boekbespreking.

 – Cologne – Maastricht: un pèlerinage “en amont” de 
chez nous. Relaas over dit stuk Camino.

 – La marche Afghane. Marcher sans fatigue. Technie-

ken van de Afghaanse kamelendrijvers die tot 60 km 
per dag afleggen.

 – Le chemin des coquilles: Namur. De Camino door 
deze stad. 2 mogelijke routes: de Via Mosana of ver-
trekkend aan het station + kaart.

 – Verenigingsnieuws:
•	 Dernière minute: fête de Saint-Jacques le 25 juillet.
•	 Appel à candidature. On recherche un chef baliseur 

et responsable des topoguides. De vereniging zoekt 
iemand om Philippe Massin te vervangen.

•	 Procession Saint-Jacques 2010. Verslag van deze pro-
cessie + haar geschiedenis + de connectie met  “Le 
Centro Gallego de Bruscelas”.

•	 Voyage culturel Jacquaire 2011. De reis volgt de Via 
Turonensis langs de Loire. Van 30 april tot 7 mei 
2011.

•	 Europa Compostela 2010. Kort verslag van de 
doortocht van de palsters doorheen Wallonië, 
op weg naar SdC.

De Jacobsstaf - oktober 2010 - nr. 87 - jaargang 22:
 – Pelgrim met en zonder God. Leo Jacobs gaat een stapje 

verder dan Herman Vuijsje in zijn boek “Pelgrim zon-
der God” en vindt een antwoord op het “meer” dat de 
Camino volgens hem te bieden heeft.

 – Overweging. Poëzie over de pelgrim.
 – Een voorraad engelen. Het vraagt enkele stapdagen 

voor het “pelgrimsgevoel” opkomt.
 – Improviseren op de Via Aurelia. Een nieuw traject van 

Menton naar Arles (GR 653A).
 – Zin en onzin. Beschouwingen van Arno Cuppen, de 

herbergier van “L’esprit du Chemin” in Saint-Jean-
Pied-de-Port.

 – Veelzeggende flintertjes. Ook in de Middeleeuwen 
kochten rijke en geletterde pelgrims metalen herin-
neringsplaatjes.

 – Wielen op Weg (4). Met een dochtertje van één jaar 
oud met de fiets op weg naar Santiago.

 – Een Fransman in Dongen. Hoe de Camino iemands 
leven ingrijpend kan veranderen.

 – Vlaams drieluik. 3 boekbesprekingen:
•	 Het eerste woord. Overwegingen voor Santiago-

gangers. D. Aerts.
•	 Op de Jacobsweg. Pelgrimeren op oneindig. S. Kuij-

ken & M. Thiers.
•	 Afspraak met Jacobus. Mijmerijen langs de weg 

naar Santiago de Compostela. C. Cantré.
 – Autopelgrims welkom. De Ermitá de San Nicolás aan 

de Puente de Itero.
 – Verenigingsnieuws:
•	 De werkgroep Spiritualiteit zoekt uitbreiding.
•	 Pelgrimeren op TV en radio. In dit heilig jaar is er 
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ook op de Nederlandse televisie veel aandacht voor 
de bedevaart naar Santiago.

•	 Onderweg. De voorzitter aan het woord.
•	 Europa Camino 2010 in Nederland. Verslag over de 

pelgrimsestafetten.
•	 Jakobskerkenpad in Vlaanderen. Verslag door de 

voorzitter.
•	 Hospitaleros in Roncesvalles in 2011. Oproep.
•	 Nieuw informatiecentrum in Sint-Jacobiparochie.
•	 Stimuleringsfonds Pelgrimsinitiatieven. Nieuw 

ingesteld fonds.

Herman Merckx

VERKOOPDIENST

Op de raad van bestuur van 25 september 2010 werd 
beslist geen onderscheid meer te maken tussen leden 
en niet-leden bij de aankoop van producten van de 
Verkoopdienst

Nieuwe boeken te verkrijgen bij onze verkoopdienst

Pelgrimeren. Onderweg naar Santiago de Compostela. Een 
inspiratieboek.
Auteurs: Karin Snoep & Nelleke Bos. Het boek bevat vele 

afzonderlijke teksten, gedichten, citaten, foto’s … Een 
uitvoerige bespreking lees je in “De Pelgrim” nr. 103, blz. 
19. Code op onze Verkooplijst: AB 006. Prijs: € 19,95.

Onderweg naar Santiago. Een Camino van kunst, cultuur, 
legenden en verhalen. 
Auteur: Mireille Madou. De Camino Francés is zeer rijk 
bezaaid met kunstwerken, legenden en mirakelverha-
len. Elke plaats langs de Camino verdient een eigen ver-
haal. Alleen Mireille Madou kan die zo goed vertellen. 
Code op onze Verkooplijst: AK 006. Prijs: € 29,95.

Logboek voor pelgrims. 
Auteurs: Karin Snoep & Nelleke Bos. Een stevig nota-
boekje (formaat: 17 x 12,4 cm). Naast de teksten, gedich-
ten en foto’s is er veel plaats om zelf overpeinzingen, 
praktische zaken, een dagboekje, … neer te schrijven. Zie 
de vermelding in “De Pelgrim” nr. 103, blz. 22. Code op 
onze Verkooplijst: Vtvf 016. Prijs: € 12,95.

Andere en nieuwe producten te verkrijgen bij onze 
Verkoopdienst:

 – Een blauwe draagtas met logo, voorzien van een 
brede schouderriem. Code op onze Verkooplijst: Vtvf 
017. Prijs: € 2,00.

 – Een balpen met opdruk (“Vlaams Compostelage-
nootschap”), blauwe inkt. Code op onze Verkooplijst: 
Vtvf 018. Prijs: € 0,50.

 – Een geel sjaaltje (type “foulard”) met logo. Code op 
onze Verkooplijst: Vtvf 019. Prijs: € 4,00.

 – Een lichtgewicht paraplu, gemakkelijk weg te steken 
in de rugzak. Code op onze Verkooplijst: Vtvf 020. 
Prijs: € 6,00.

De pins van ons Genootschap (code Vtvf 014) zijn uitver-
kocht.

Tijdens opruimwerkzaamheden in ons secretariaat in 
Mechelen hebben we 6 exemplaren van de grote wand-
kaart van de Camino Francés terug gevonden (370 x 60 
cm). Zij zijn te verkrijgen bij onze Verkoopdienst tegen de 
oude prijs van € 12,00 (de wandkaart staat niet meer op 
de bestellijst, de code was Itvf 003).

Herman Merckx

 Ǚ Mededelingen

270 000 PELGRIMS IN COMPOSTELA

Het heilig jaar 2010 werd in Santiago de Compostela afge-
sloten met een feestelijke eucharistie. Tijdens dat jaar 
legden 270 000 erkende pelgrims (die een “Compostela” 
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kregen) de pelgrimstocht af, ruim 90 000 meer dan in het 
vorige recordjaar 2004. 
Aartsbisschop Barrio Barrio blikt tevreden terug op het 
voorbije bedevaartjaar, ook al omdat paus Benedictus 
XVI door zijn pelgrimage naar het Spaanse bedevaarts-
oord een uitzonderlijk geloofsgetuigenis aflegde. “Dag na 
dag kwamen ontelbare mensen naar deze plaats om de 
uitzonderlijke ervaring van het Heilig Jaar mee te bele-
ven, ondanks de religieuze onverschilligheid, de morele 
onzekerheid en het verlies van het gevoel voor het trans-
cendente.”

Bron: Kerknet

CAMI DE SANT JAUME

In de 13de eeuw ging ook in Catalonië een pelgrimsbe-
weging naar Sint-Jacob van Compostela van start. Mede 
door de politieke onzekerheid gaf dat geen aanleiding 
tot het ontstaan van één weg zoals de camino francés. 
Pelgrims die over Catalonië kwamen, volgden tal van 
wegen, vooral een van de volgende:
1.  Narbonne, Perpignan, La Junquera, Gerona, Sant 

Cugat del Vallès, Montserrat, Cervera en Lérida; het 
eerste gedeelte daarvan was een flink stuk van de 
Romeinse vía Augusta.

2.  Narbonne, Perpignan, Camprodon, y vandaar Ripoll, 
Vic, Sant Cugat del Vallès, Montserrat, Cervera  en 
Lérida.

3.  Narbonne, Perpignan, Camprodon, Besalú en Gerona 
waar deze weg aansloot op 1

4.  Narbonne, Foix, la Seu d’Urgell en Lérida (loop van 
de Segre).

5. Narbonne, Saint Gaudens, Vielha, Huesca, Jaca.

Narbonne en Perpignan het lijkt een beetje vreemd, 
maar ook dat was ooit Catalonië en Perpignan is in vele 
opzichten nog steeds een typisch Catalaanse stad. 
De twee eerstgenoemde wegen werden het meest 
gebruikt, de vijfde het minst. De “Amics de Sant Jaume” 
hebben nu 140 km Catalaanse Jacobsweg bebakend van 
Montserrat naar Alcarrás via Igualada, Sant Genís, Pal-
lerols, Cervera, Tárrega, Anglesola en Lleida of Lérida). 
Natuurlijk werd ook uitgebreid aandacht besteed aan 
het religieus erfgoed onderweg. Tot nu toe is het nog een 
stille weg die volop gelegenheid biedt tot kennismaking 
met typische dorpjes en hun bewoners.
Een speciale trekpleister is uiteraard de abdij van 
Montserrat met de Zwarte Madonna, patrones van 
Catalonië.
Bron: Kerk en Leven en www.camidesantjaume.cat – 
www.visitmontserrat.com - www.abadíamontserrat.cat 

EUCHARISTIEVIERINGEN OP ÉÉN

Op 13 maart, 11 september en 18 december 2011 wordt op 
TV één een eucharistieviering uitgezonden vanuit de ons 
bekende Goede-Bijstandskerk te Brussel 

LEZING SANTIAGO TE RAVELS

Op 18 februari 2011 geeft Christina Bloem voor het 
Davidsfonds afdeling Ravels een voordracht over Santi-
ago. Plaats: Cultuurcentrum van Ravels, Kloosterstraat 
4. Contactpersoon: Cyriel Wagemans, Lindendreef 2, 
2380 Ravels, tel. 014 655 795, e-mail cyriel.wagemans@
skynet.be

NIEUW PELGRIMSCHALET IN NUITS-SAINT-GEORGES

Nuits-Saint-Georges is een naam die klinkt als een klok 
in de wereld van de wijn. Dit stadje ligt in Bourgondië, 
een 25-tal km bezuiden Dijon, op de weg Arles-Toulouse.
In maart 2011 wordt daar een fraai nieuw chalet geopend. 
Het biedt plaats aan drie pelgrims en het bestaat uit een 
ruimte van 14m², een keuken van 5m² en een douche en 
toilet. “Le chalet du pèlerin” ligt in een afgesloten privé 
tuin dicht bij het centrum van de stad. Toch kun je er 
in alle rust en stilte overnachten. Voor verdere info bel 
Pierre Mostacci 0033 670 068 763 of mail pierre.mostacci@
orange.fr

PILGRIMAGE IN PLURALIST EUROPE TODAY 

Religion, politics and heritage

Onder de bovenstaande titel vindt op 19 en 20 mei 2011 
een congres plaats in Antwerpen georganiseerd door 
UCSIA, het University Centre Saint-Ignatius Antwerp 
(www.ucsia.org).
Ter voorbereiding hierop vond op 25 november een 
Nederlands/Engelse dubbellezing plaats door Peter Jan 
Margry, etnoloog en historicus aan het Departement 
Etnologie van het Meertens Instituut te Amsterdam 
en Cristina Sánchez-Carretero, stafonderzoeker bij het 
Erfgoedlaboratorium van de Spaanse Nationale Onder-
zoeksraad in Santiago de Compostela.
Deze samenkomst was gepland in de kapel van de Grauw-
zusters maar moest wegens een te groot aantal inschrij-
vingen verplaatst worden naar een aula van de univer-
siteit. Dat had veel te maken met het feit dat de regio 
Antwerpen de gegevens van deze avond had doorgeseind 
aan zijn leden. Onder de meer dan honderd aanwezigen, 
(ook studenten die gretig de folder van het genootschap 
meenamen), telden we ook een zestigtal van onze leden. 
Te vrezen valt dat er bijna evenveel ontgoocheld waren 
na deze avond.
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De afstand tussen de academici die de heropleving van de 
pelgrimstocht naar Santiago als fenomeen bestuderen, 
hoe verdienstelijk ook, en de pelgrims van de moderne 
tijd die de tocht effectief ondernemen, is gigantisch en 
vrijwel onoverbrugbaar. Elke pelgrim blijft, als één van 
de sterkste ervaringen op zijn tocht, de eenvoud bij die 
het pelgrimsleven ons leert: hoe je zo rijk, in alle bete-
kenissen van dat woord, kunt leven met zo weinig. En 
zonder veel woorden, en zeker geen moeilijke.
Een aanwezige fluisterde: “grau, mein lieber Freund, ist 
alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum”.
Wie graag meewerkt aan dit project dat specifiek 
het gedeelte Santiago naar Finisterra/Muxia wil 
bestuderen, kan de vragenlijst beantwoorden die 
te vinden is op www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
onderzoeksprojecten-etnomenu-339 of www.iegps.csic.es

Hugo Morael

PELGRIMSAMPUL OPGEGRAVEN IN MECHELEN

(Bouw)werken op een historische site waardoor het 
bodemarchief kan worden aangetast, moeten worden 
voorafgegaan door een archeologisch onderzoek.
Dit is ondermeer het geval voor het Hof van Busleyden 
in Mechelen, dat op een goede honderd meter van het 
DPC ligt. Keldermuren en beerputten werden blootge-
legd maar voorlopig spant de vondst van een zeer goed 
bewaarde pelgrimsampul de kroon. Op basis van de 
vorm en de versiering wordt deze ampul gedateerd in de 
periode 1350-1450. 
Een pelgrimsampul is een klein loodtinnen of glazen 
flesje met een product uit een bedevaartsoord. Dat kan 
een vloeistof zijn (water, lampolie…) maar ook was van 
een kaars, een stukje stof van het gewaad van de heilige 
enz. 
Een ampul werd rond de hals gedragen en kon worden 
gebruikt om zich kenbaar te maken als pelgrim, een 
soort van geloofsbrief dus. Naast als herkenningsteken 
kon het ook dienst doen als reissouvenir of amulet. Het 
insigne behield immers thuis zijn kracht en straalde die 
uit over het huis, de familie, de vrienden, het vee, de 
oogst…

Bron info Stad Mechelen

PELGRIMSTOCHTEN MET BUSBEGELEIDING

Stephane Verelst, autocarist, organiseert op de Sint-
Jacobswegen in Duitsland, Frankrijk en Portugal in 
samenwerking met reisagent (verg. A 1439) voettochten 
met busbegeleiding en logies in hotel/pension.
Geplande tochten:

 – Saarland : Sint-Jacobsweg van Hornbach naar Metz – 
18 t.e.m. 23 april 2011.

 – Sint-Jacobsweg van Rothenburg ob der Tauber naar 
Rottenburg am Neckar – 7 t.e.m. 15 juni 2011.

 – Caminho Portugués van Porto tot Santiago de Com-
postela – 3 t.e.m. 18 augustus 2011

 – Route Saint-Jacques van Le Puy-en-Velay tot Conques 
– van .4 t.e.m. 16 september 2011

Wie op al deze voettochten eens een halve dag wenst 
te rusten, kan in de voor- of namiddag met de bus mee. 
Meer info op e-mailadres autocars@stephaneverelst.be 
of telefonisch 015 75 58 90.

NIEUWE TOEKOMST VOOR JACOBSKAPEL VAN TONGEREN

De Vlaamse Gemeenschap heeft € 500 000 uitgetrokken 
voor de restauratie van de kapel van het Sint-Jacobsgast-
huis te Tongeren, dat vermoedelijk werd opgericht in de 
12de eeuw ten behoeve van de Compostelapelgrims. Het 
huidige gebouw is een rechthoekig bakstenen zandkerkje 
met kalk- en mergelsteen afwerking uit 1660. Sedert 2000 
staat het op de lijst van de beschermde monumenten.
In het interieur valt vooral het barokke grafmonument 
van gravin Elisabeth de Berchem (†1697) op, dat wordt 
toegeschreven aan de Luikse beeldhouwer Delcour. 
Voorts zijn een classicistisch altaar en een eiken biecht-
stoel voorbeelden van Luikse kunst.
Om de toekomst van een gerestaureerd gebouw veilig te 
stellen is herbestemming noodzakelijk. De voormalige 
Jacobskapel zal worden ingericht als toeristisch infokan-
toor.
Bron: Belang van Limburg 15-12-2010

VIA LIMBURGICA

Doorheen Limburg en Waals Haspengouw op weg naar 
Santiago de Compostela.
Een prachtige, nieuwe wandelroute. Een pelgrimsroute, 
de Via Limburgica. De vierde van de Via’s noord-zuid 
door Vlaanderen.
In 2007 startte de Werkgroep Wandelpaden van het 
Vlaams Compostelagenootschap met het invullen van 
ideeën om oude pelgrimswegen naar Compostela in 
Vlaanderen in eer te herstellen en nieuwe stukken toe te 
voegen. 
De Via Limburgica groeide niet enkel naar Jacobus en 
jacobalia toe, maar eveneens naar historische plekken 
met bezienswaardigheden, bedevaartsoorden, lieflijke 
stads- en dorpshoekjes en aandoenlijke landschappen. 
Hij vertrekt in Thorn en gaat via Maaseik, het Nationaal 
Park Hoge Kempen, Alden Biesen, Tongeren-Rutten en 
een reeks dorpjes in Waals Haspengouw naar Eghezée, 
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waar hij aansluit op de Via Monastica. Hij loopt voorna-
melijk langs slome wegen. Onderweg toont de Via Lim-
burgica je het sociaal-economische leven van vroeger en 
nu, scherpt je aandacht voor ecologische en agrarische 
bijzonderheden, stipt streekproducten en plaatselijke 
gebruiken aan, heeft aandacht voor natuurbeleven en 
ankerpunten als kapelletjes, monumentjes … en brengt 
je op verschillende plaatsen thuis bij Jacobus.
Stoffeer je weg met legenden uit dit boekje. Doe stof 
opwaaien bij het stappen. Proef ondertussen van een 
knapkoek, bosbessentaart, caëderkoek … Nip aan een 
Haccobiertje, een Evermarus, een Botteresse …
Gedetailleerde kaarten ondersteunen de tekst. Logies-
plaatsen zijn er in overvloed.
Dankzij het werk van vele vrijwilligers kwam ook deze 
vierde Via tot stand.
Van 3 tot 9 juli wordt de Via Limburgica officieel ingelo-
pen.

Ria Bruggen

ZOEKERTJES

Theo De Geest (68j.) en Martine Vandevelde (62j.) wil-
len eind augustus, begin september van dit jaar (2011) de 
camino doen, met als vertrekpunt Saint-Jean-Pied-de-
Port. Heeft er iemand zin om met hen mee te stappen?  
Contactadressen theo.de.geest@telenet.be tel. 09 367 
7645 of martinevdvelde@skynet.be tel. 053 625 240

Luc Lenaerts van Zemst is 60 en wenst in vanaf half 
augustus naar Compsotela te fietsen met een daggemid-
delde van 80 km en zoekt een gezel. Een deel van de 
bagage kan misschien met een motorhome worden ver-
voerd. Contact: lenaerts.luc@base.be 



 INSCHRIJVINGSFORMULIER  
PELGRIMSZEGEN OP 26 FEBRUARI 2011 

IN DE ABDIJ VAN TONGERLO

CONTACTGEGEVENS

Vul hierna de gegevens in van de gezinsleden, die inschrijven voor één of meer activiteiten van de Pelgrimszegen.

Hoofdlid Gezinslid 2 Gezinslid 3 Gezinslid 4

Naam

Voornaam

E-mail

Mobiel

Lidnummer

Telefoon

Straat & nummer

Postcode

Woonplaats

KEUZE UIT DE ACTIVITEITEN

Geef per gekozen activiteit met een [X] aan welke gezinsleden eraan deelnemen.

Activiteit

Ho
of

dl
id

Ge
zin

sli
d 2

Ge
zin

sli
d 3

Ge
zin

sli
d 4

Aa
nt

al
pe

rso
ne

n

Bi
jd

ra
ge

 pe
r

pe
rso

on

To
ta

le 
be

dr
ag

Wil aanwezig zijn op de pelgrimszegen

Wenst de pelgrimszegen te ontvangen

Neemt het middagmaal bestaande uit 
soep, hoofdgerecht, dessert en koffie

€ 14

Wenst deel te nemen aan het gegidst 
abdijbezoek én het bezoek aan het Da 
Vincimuseum

€  3

Totaal

BELANGRIJK! De inschrijvingen worden afgesloten op 14 februari 2011. Bij voorkeur ontvangen we dit inschrijvingsfor-
mulier aangehecht aan een e-mail aan raymond.dehaes@skynet.be. Je kan het ook per post sturen aan Raymond De 

Haes, Bleekstraat 6 bus 012, 2800 Mechelen. Gelieve het totaalbedrag ten laatste op 14 februari 2011 over te schrijven op 

bankrekeningnummer IBAN: BE06 2800 5620 0322, BIC : GEBABEBB van het Vlaams Compostelagenootschap, met de 

vermelding van je naam, je voornaam en je lidnummer.

GELOOFSBRIEF EN STEMPELBOEKJE. Wanneer je van plan bent om in 2011 de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 

aan te vatten en bijgevolg een persoonlijke geloofsbrief en stempelboekje wenst te ontvangen tijdens de pelgrimszegen, 
maak dan gebruik van het aanvraagformulier op de keerzijde.



AANVRAAGFORMULIER  
GELOOFSBRIEF EN STEMPELBOEKJE

CONTACTGEGEVENS

Vul hierna de gegevens in van de gezinsleden, die een geloofsbrief en stempelboekje voor de pelgrimstocht wensen te 
ontvangen.
 

Hoofdlid Gezinslid 2 Gezinslid 3 Gezinslid 4

Naam

Voornaam

Geboortedatum

E-mail

Mobiel

Lidnummer

Telefoon

Straat & nummer

Postcode

Woonplaats

OP WELKE WIJZE DE PELGRIMSTOCHT ONDERNEMEN

Geef met een [X] aan hoe elk gezinslid de pelgrimstocht wenst te ondernemen, alsook waar en wanneer men wenst te 
vertrekken.

Ho
of

dl
id

Ge
zin

sli
d 2

Ge
zin

sli
d 3

Ge
zin

sli
d 4 Plaats van vertrek Datum van vertrek

Te voet

Per fiets

Te paard

Andere

BELANGRIJK! Bij voorkeur ontvangen we dit aanvraagformulier, samen met het inschrijvingsformulier voor de pel-
grimszegen,  aangehecht aan een e-mail aan raymond.dehaes@skynet.be. Je kan het ook per post sturen aan Raymond 
De Haes, Bleekstraat 6 bus 012, 2800 Mechelen.


