
¡HOLA!

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

hola.redactie@compostelagenootschap.be
hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Driemaandelijks – april – mei – juni 2011 Erkenningsnummer P702078 – Afgiftekantoor Antwerpen X – Afzender Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Kalender

Zaterdag 9 april Neerpelt. Infonamiddag.
Zondag 10 april Blankenberge. Strand- en 

duinwandeling.
Donderdag 28 april Leuven. Startvergadering 

regio Leuven.
Zondag 1 mei Rutten. Evermarusoptocht en 

mysteriespel.
Zaterdag 7 mei Tongeren. Lente-ontmoeting.
Zaterdag 14 mei Gent. Voordracht over de Via 

de la Plata.
Van 13 tot 15 mei Pelgrimstocht Houthem-

Maaseik-Roermond.
Zaterdag 28 mei Tongeren. Pelgrimeren naar 

Maria.
Zaterdag 4 juni Hoogstraten. 

Monumentenwandeling.
Van 3 tot 9 juli Stappen langs de 

Via Limburgica. Van Thorn 
naar Namen.

Maandag 25 juli Gent. Feest van St.-Jacob.
Zaterdag 10 september Leuven. Herfstontmoeting.
Zaterdag 1 oktober Ronse-Oudenaarde. 

Dagwandeling.
Zaterdag 5 november Brugge. Infonamiddag.
Zaterdag 19 november Vaalbeek. Terugkomdag.
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 Ǚ ’t Genootschap

Zaterdag 9 april 

Infonamiddag in Neerpelt

Waarom gaan mensen naar Compostela, gelovigen en 
niet-gelovigen? Zal ik wel een bed vinden? Hoe moet 
mijn fiets thuis geraken? Hoeveel kleren moet ik meene-
men? Zal het niet te warm zijn? Welke gidsen raden jullie 
me aan? Hoeveel zal me dat kosten? 

Met deze en veel meer vragen kan je op zaterdag 9 april 
terecht op de infodag in Neerpelt, in het Provinciaal 
Domein Dommelhof. 
Een panel met ervaren pelgrims behandelt de verschil-
lende aspecten van de Compostelatocht. Daarna volgt 
een afzonderlijk programma voor wandelaars en fietsers. 
Ook de verkoop- en documentatiedienst is present. 

Aanvang om 13.30 u.
Deelname gratis. 
Verplicht inschrijven bij Ria Bruggen, 
r.bruggen@euphonynet.be of 089 86 70 97.

Het Dommelhof ligt aan de Toekomstlaan. Informatie 
over de ligging en de bereikbaarheid van het Dommelhof 
(auto, openbaar vervoer) vind je op: 
www.limburg.be/dommelhof. 
Per trein is Neerpelt goed bereikbaar vanuit Antwerpen 
of vanuit Hasselt. 

Tongeren, zaterdag 7 mei 

Lente-ontmoeting. Waar is de Graal?

Mei: hoog tijd voor onze lenteontmoeting! Deze keer in 
Tongeren-Overrepen. Welkom in Cross Mundos.
Programma
10.00 u.  Ontvangst
11.00 u. Historicus Martin Kellens speurt samen met 

Egfried Grauls en Sonja Schepers naar raakpun-
ten tussen de bedevaart naar Compostela en de 
zoektocht naar de heilige Graal, de beker waarin 
het bloed van Christus zou opgevangen zijn …

12.30 u.  Landschapswandeling door een mooi stukje 
Haspengouw. Nauurlijk ontmoet je langs de weg 
ook Jacobus. Eventueel kan ook een bezoek aan 
Tongeren of aan café De Ware Jakob.

17.00 u.  Barbecue.

Organisatie: regio Limburg, 
regiolimburg@compostelagenootschap.be. 
Deelname: € 25, alles inbegrepen, behalve drank.
Inschrijven vóór 23 april, via mail bij Mathieu Notelaers, 

Foto’s! Foto’s? Goede foto’s!
Het Genootschap zorgt ervoor dat zijn leden over nut-
tige, interessante informatie beschikt. Op de website, 
in De Pelgrim, in ¡Hola!, in eigen publicaties. 
Maar, naast het woord, is er ook het beeld. En, laten we 
eerlijk zijn, dat is niet de sterkste kant van het Genoot-
schap. Veel leden maken steengoede foto’s. Ongetwij-
feld. Maar het Genootschap heeft geen beeldarchief 
en geen lijstje van goede vrijwilligers-fotografen. 
Daarom deze oproep.

Ben je ervan overtuigd dat je goede foto’s hebt, foto’s 
gemaakt langs een van de camino’s of over onder-
werpen die voor onze publicaties belangrijk kunnen 
zijn: stel ze ons dan asjeblief ter beschikking, vrij van 
auteursrechten.

Mail ze ons door of zet ze op een cd’tje en stuur het ons, 
met opgave van de onderwerpen. Of laat ons minstens 
weten over welke onderwerpen je goede beelden in 
huis hebt. Resolutie: liefst meer dan 500.

Ons adres: hola.redactie@compostelagenootschap.be.

Nog dit: maak je goede foto’s en ben je bereid om als 
vrijwilliger beelden te maken tijdens onze activitei-
ten, laat het ons asjeblief weten!
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mathieunotelaers@hotmail.be én, tegelijk, door over-
schrijving op rekening 780-5901147-68 van Compostela-
genootschap regio Limburg. Vermeld ‘lenteontmoeting 
7 mei’. 

Cross Mundos ligt aan de Hasseltsesteenweg 532 (weg 
Tongeren-Kortessem-Hasselt). Wie per trein komt kan 
op het Stationsplein in Tongeren bus 4 nemen naar de 
kerk van Overrepen. Cross Mundos ligt 250 m verder.

Gent, maandag 25 juli 

Feest van St.-Jacob 

Een jaar na het succesvolle Jacobskerkenpad vieren we 
ons patroonsfeest in de Gentse St-Jacobskerk. Wie vorig 
jaar niet aanwezig kon zijn bij de inzegening van de bron-
zen schelp, krijgt een herkansing op de Dag van de platte 
portemonnees, de sluitingsdag van de Gentse Feesten. 

Programma
9.30 u.  Afspraak in het St.-Barbaracollege aan de 

Savaanstraat. Aansluitend wandeling door de 
stadskern.

11.00 u. Geleid bezoek aan het oudste klooster van Gent, 
het augustijnerklooster.

12.15 u.  Feestmaaltijd in de kloosterrefter.
14.00 u.  Wandeling naar en bezoek aan de Jacobskerk 

met Marc Beyaert, archivaris van de kerk. 
15.00 u. Pelgrimsmis met Mgr. Luc Van Looy, bisschop 

van Gent en vicaris Lode Aerts. Het pelgrims-
koor Adalard van Aubrac verleent zijn mede-
werking, samen met het parochiekoor van St.-
Pieters-Buiten. 

In het volgende nummer van De Pelgrim vind je het 
inschrijvingsformulier op het adresblad. Inschrijven 
kan ook via www.compostelagenootschap.be of via 
regiogent@compostelagenootschap.be. Deelname kost 
€ 18 (drank niet inbegrepen). Inschrijven zonder feest-
maal kan ook. Dat kost € 4.

Wie met de wagen komt, parkeert best aan de rand van 
de stad (gratis) en neemt dan het openbaar vervoer.

Pelgrimskoor Adalard van Aubrac

Het pelgrimskoor Adalard van Aubrac is nog een bore-
ling, gedoopt tijdens de jongste pelgrimszegening.
Maar van waar komt die naam eigenlijk? 

Wel, Adalard van Aubrac was een Vlaamse burggraaf. 
Tijdens zijn reis naar Santiago in 1120 werd hij in de 
Aubrac overvallen. Hij riep St.-Jacob aan en beloofde iets 
te doen voor het welzijn van de pelgrims als hij de over-

val overleefde. En zo geschiedde.
Op de terugweg reisde Adalard weer door de Aubrac. 
Deze keer kwam hij in een sneeuwstorm terecht. Hij bad 
opnieuw tot Jacobus en verder onheil bleef hem bespaard. 
Nu herinnerde hij zich zijn belofte en hij stichtte in deze 
onherbergzame streek een pelgrimshospitaal: l’ Hospice 
de Notre-Dame des Pauvres. 
Bij zijn dood in 1135 telde het hospitaal twaalf hospitaal-
ridders. Ze leefden volgens de regel van St.-Augustinus 
en ontfermden zich over de pelgrims. 

In Aubrac vind je in het koor van de romaanse kerk een 
koperen plaat die herinnert aan Adalard: A la mémoire 
d’Adalard, seigneur flamand, fondateur de l’hospice d’Aubrac, 
décédé en ce lieu le 25 mai 1135.

Aubrac ligt op de Via Podiensis, de pelgrimsweg vanuit 
Le Puy, en is alle pelgrims die over GR 65 naar Ronces-
valles trokken welbekend. Talrijk zijn de pelgrims die er 
overnachtten in de gîte d’étape, ingericht in de middel-
eeuwse Tour des Anglais.

Zing je graag mee? 
Je kan aansluiten per project. Bassen, tenoren, alten en 
sopranen zijn welkom! We plannen telkens een repeti-
tie vooraf en een op de dag van het optreden. Volgende 
optreden op het patroonsfeest van Jabobus.
Mail je gegevens (adres, telefoonnummer, stemgroep en 
of je ook een instrument bespeelt) door naaar Els De Vos, 
elsdv@skynet.be.

 Terugblik: Pelgrimszegen in Tongerlo
Ongeveer 320 deelnemers, waaronder 179 pelgrims, 
waren op 26 februari present in de abdijkerk van Ton-
gerlo voor de pelgrimszegen van het Genootschap. De 
Werkgroep Spiritualiteit heeft weer het beste van zich-

Ur
ba

in
 B

lo
nd

ee
l

De jongste pelgrimszegen in Tongerlo was een feestelijk gebeu-
ren, mede dank zij het allereerste optreden van het pelgrimskoor 
Adalard van Aubrac.
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zelf gegeven en er voor iedereen een feestelijk en deugd-
doend gebeuren van gemaakt. Voor de eerste keer trad 
ook ons eigen koor op onder de bezielende leiding van 
Johan De Ridder.
Nadien werden de deelnemers in het Sporta-centrum 
vergast op een lezing van voormalig journalist Jos 
Vranckx. Vranckx had het over het belang van zorg, wel-
zijn en geloof, inbegrepen de waarde van het pelgrime-
ren, voor de gezondheid van lichaam en geest. 

’s Namiddags dreigde de regen even het bezoek aan de 
abdij en het Da Vincimuseum te verstoren, maar onze 
pelgrimsgebeden werden verhoord en het bleef gelukkig 
zo goed als droog voor acht groepen van samen 212 deel-
nemers. In het museum onderhield conservator-pater 
Ivo hen op boeiende wijze over Leonardo da Vinci en 
Het Laatste Avondmaal, de oudste replica van de bekende 
muurschildering in een Milanees klooster. Sluitstuk was 
de permanente tentoonstelling in de Tiendenschuur. De 
bezoekers konden er kennis maken met leven en spiritu-
aliteit van de norbertijnen. 
Spijtig dat, door renovatiewerken in het Sporta-centrum, 
er geen gelegenheid was om na te praten in Café De Ware 
Jacob.

Raymond De Haes

 Ǚ Regionieuws

REGIO BRUGGE

Blankenberge, zondag 10 april 

Kustwandeling

Wandeling door de duinen, langs het strand en door de 
stad. Wie pas om 14 u. komt kan nog deelnemen aan de 
stadswandeling.

Afspraak om 10 u. of om 14 u. in zaal Forum, Kerkstraat 
66. Afstand: 15 km. Picknick meebrengen.
Inschrijven: tot 4 april bij Toon en Mia Cornelis, 050 31 48 
80 of via regiobrugge@compostelagenootslchap.be. Tege-
lijk stort je € 3 (zonder barbecue) of € 15 (met barbecue) op 
rekening 979-4262807-87 van regio Brugge. 

REGIO GENT

Gent, zaterdag 14 mei 

Voordracht: Via de la Plata

Regio Gent organiseert voor de eerste keer een lezing 
over een Compostelaroute. Freddy du Seuil brengt met 
recent beeldmateriaal een originele getuigenis over de 
Via de la Plata, de Zilverroute. 
Deze pelgrimsweg loopt van Sevilla langs de oostgrens 
van Portugal naar Galicië. Langs de route liggen histori-
sche pareltjes als Mérida, Cáceres en Salamanca. 
Didier Coppens zorgt voor een authentieke sangria. 

Afspraak om 15 u. in de Muzenzaal van het St.-Barbara-
college, Savaanstraat 33 in Gent. Bereikbaar met tram 1 of 
3 (300, 500 m). Parkeren kan op de speelplaats. 
Deelname: donativo, vrije bijdrage. 
Inschrijven vóór 14 mei via regiogent@compostelage-
nootschap.be of 09 324 65 49. 

REGIO LEUVEN

Donderdag 28 april 

Nu ook regiowerking in Leuven!

Enkele enthousiaste leden namen het initiatief om offi-
cieel van start te gaan met een regiowerking in Leuven. 
Regio Leuven wil in de eerste plaats een ontmoetings-
plaats bieden voor (vroegere of toekomstige) pelgrims, 
hun partners en familie, maar ook voor al wie begaan is 
met de kunsthistorische, culturele, spirituele of andere 
aspecten van de tocht naar Santiago de Compostela.

Programma
•	 Inleiding door Rik Vertongen, ondervoorzitter van het 

Genootschap.
•	 Mogelijke activiteiten: we praten over onze en uw 

voorstellen!
•	 Samenstelling van het regioteam.
•	 Toelichting bij de eerste regioactiviteit, de herfstont-

moeting op 10 september in Leuven.
Natuurlijk is er ook tijd om na te praten!
Alle leden ontvangen nog een uitnodiging via –mail of 
de post. 

Afspraak op donderdag 28 april vanaf 18.30 u. in het 
Maria-Theresiacollege, St.-Michielsstraat 6 in Leuven.
Contact: regioleuven@compostelagenootschap.be of
Jos Belmans, Begijnenblokstraat 1, 3320 Hoegaarden 
(Meldert); 016 76 56 64, 0476 50 55 13.
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REGIO LIMBURG

Rutten, zondag 1 mei 

Het unieke Evermarusspel

Al meer dan duizend jaar herdenkt Rutten, deelge-
meente van Tongeren, op 1 mei de marteldood van de 
heilige Evermarus. In de voormiddag gaat de proces-
sie uit, met alle deelnemers aan het mysteriespel in vol 
ornaat. ‘s Namiddags staat het mysteriespel met de wilde 
achtervolging op het programma. Het Evermarusspel 
verhaalt de pelgrimage van de heilige Evermarus naar 
Compostela en de brutale moordpartij door bendeleider 
Hacco op Evermarus en zijn gezellen. 
Het Compostelagenootschap stapt mee op in de proces-
sie. Als je komt, hang dan je pelgrimsschelp om! 
http://fotoalbum.seniorennet.be/riet/evermarusspel_
in_rutten. 
Programma: 9 u. mis, 10.30 u. processie, 14 u. mysterie-
spel. Alles is gratis.

Van 13 tot 15 mei 

Van Houthem via Maaseik naar Roermond

De buren van regio Limburg, de Broederschap va de Hei-
lige Jacobus de Meerdere in Roermond, pelgrimeren half 
mei van Houthem-St.-Gerlach naar Roermond. Onder-
weg doen ze onder meer Sittard aan, Millen, Susteren, 
Maaseik en Thorn. 
Deelnemen kost 120 €, over te schrijven op rekening 
NL92RABO 018 41 48 146 van de Broederschap.
Meer informatie bij de Broederschap, 00 31 475 56 32 60, 
benbrader@hetnet.nl,  
www.broederschapheiligejacobus.nl. 

Tongeren, zondag 28 mei 

Pelgrimeren naar Maria

Deze pelgrimstocht knoopt aan bij 
een oude traditie. Toen trokken pro-
cessies van een vijftigtal omliggende 
dorpen elk jaar in mei naar de O.-L.-
Vrouwebasiliek in Tongeren.
Op 28 mei komt dat pelgrimeren weer tot leven.

Er zijn twee mogelijkheden. Een oostelijke route vanuit 
Voeren (50 km) of Maastricht (35 km). Of een westelijke 
route met de St.-Jacobskerk in St.-Truiden (25 km) als ver-
trekpunt.
We stappen in groep, tot 15 km van de basiliek. De laat-
ste 15 km is er bewegwijzering en kan iedereen zijn eigen 
ritme lopen.
Alle tochten beginnen met een korte bezinning en een 
pelgrimszegen. Op het einde kan je broodjes verkrijgen 
(vooraf bestellen). Rond 18 u. stappen we samen naar de 
basiliek voor de eucharistieviering. Je kunt er een stem-
pel krijgen.

Er is busvervoer van Tongeren (VIIO-Humaniora, St.-
Truidersteenweg 17) naar de vertrekplaatsen. Maximum 
vijftig personen per vertrekplaats. Prijs: € 2 of € 3.

Vertrek naar Voeren om 6 u., naar Maastricht om 8.30 u., 
naar St.-Truiden om 10.15 u. Je moet hiervoor inschrij-
ven. Als je bij aankomst broodjes wil, vermeld je dat bij 
inschrijving.
Inschrijven kan tot 8 mei, telefonisch bij Roger Stassen 
012 23 02 85 of via riet.vancleuvenbergen@telenet.be. 
Vermeld de startplaats en eventueel ‘broodjes’.

In Tongeren is er een jeugdherberg en in de gids Via Lim-
burgica vind je logeeradressen in de omgeving. 
Een infofolder kan je aanvragen bij jos.bovie@euphony-
net.be. Eventuele wijzigingen vind je op www.composte-
lagenootschap.be.

Organisatie: Kroningscomité, decanaat en het Compos-
telagenootschap, regio Limburg.

Vakantietip: wandelen van Thorn naar Namen

Regio Limburg nodigt je uit om, van 3 tot 9 juli, kennis te 
maken met de Via Limburgica, van Thorn naar Namen. 
148 km in zeven etappes van 20 tot 24 km.

1. Thorn-Neeroeteren
We starten met een pelgrimszegen aan de Jacobskapel in 
Thorn, daarna trekken we langs de Maas en via Maaseik 
naar Neeroeteren. 
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T O N G E R E N

Maria, Oorzaak onzer Blijdschap 

Het unieke mysteriespel herdenkt al eeuwen lang de moord op de 
latere heilige Evermarus bij zijn terugkeer uit Compostela.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be
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Terugblik: succes voor Compostela in Tongeren

De Camino naar Santiago de Compostela is ‘in’, schreef 
het Davidsfonds in de aankondiging. Dat was te merken 
aan het aantal aanwezigen dat op 3 maart de zaal vulde 
in het Gallo-Romeins Museum: over de honderd!
Wie vroeg arriveerde, kon rustig de tijd nemen om per-
soonlijk uitleg te vragen aan Riet Van Cleuvenbergen, de 
uitgelezen gids door de vele kilometers Santiagotochten 
die ze ondernam. Ook aan de stand van het Composte-
lagenootschap was daartoe gelegenheid. Mathieu ont-
popte er zich als een echte pr-man van de Camino en Ria 
stelde al snel vast dat ze te weinig Via Limburgica-boekjes 
bij zich had: de vraag was zo groot.
Het thema van de ‘lezing’ was stappen naar Compos-
tela, gefocust op de vraag: Is dat iets voor mij? Riet bracht 
een boeiend verhaal dat ze stoffeerde met kennis over de 
achtergronden, eigen ervaringen, verhaaltjes en tips in 
overvloed. Tips over de voorbereiding, de rugzak, het al 
dan niet alleen stappen, de overnachtingsmogelijkhe-
den, pelgrimseten, de geloofsbrief. En er was aandacht 
voor afscheid nemen en voor de thuisblijvers. Foto’s van 
weidse panorama’s wisselden af met kerken en monu-
menten, met ontmoetingen en vriendschappen onder-
weg, een bezinningsmoment, het aanschuiven aan tafel. 
Alle aspecten van de pelgrimsweg kwamen aan bod.
Deze avond zal ongetwijfeld mensen inspireren om 
op tocht te gaan, zeiden we, wat Mathieu de laconieke 
opmerking ontlokte: stop maar, Riet, meer volk kan de 
camino binnenkort niet meer aan, het wordt te druk.
Ik dacht altijd dat de leesmicrobe de enige microbe was 
waar je niet ziek van wordt. De caminomicrobe lijkt er 
ook zo een. 
Ria Bruggen

REGIO NOORDERKEMPEN

Zaterdag 4 juni 
Monumentenwandeling in Hoogstraten
Op het Deken Lauweryspad maken we kennis met het 
rijke culturele verleden van de stad en met het landschap 
errond. De route loopt onder meer langs het begijnhof 
(met stedelijk museum), een paar molens, het Gemelslot 
en natuurlijk de 105 m hoge, laatgotische St.-Katharina-
kerk. Afstand: 6,5 km, rolstoelvriendelijk.

Afspraak aan het stadhuis om 14 u. Deelname: € 5 (gids).
Inschrijven vóór 30 mei via regionoorderkempen@com-
postelagenootschap.be 
of bij Annemie Vanderschoot, 03 605 60 09.

2. Neeroeteren-Wiemesmeer (Zutendaal)
Door de prachtige Bosbeekvallei en door het Nationale 
Park Hoge Kempen naar Zutendaal.

3. Wiemesmeer-Alden Biesen
Via het Demerstadje Bilzen naar de Landcommanderij 
van Alden Biesen. 

4. Alden Biesen-Rutten
We laten ons imponeren door de weidse velden van 
Droog Haspengouw. Door Tongeren gaat het dan naar 
Rutten.

5. Rutten-Geer
Langs de Jeker wandel je door stille dorpen naar Geer.

6. Geer-Eghezée
Vandaag staan de bronnen van de Jeker en het pittoreske 
Lens-Saint-Remy op het programma. Via de Romeinse 
heirbaan en de RAVeL-fietsroute bereik je Eghezée.

7. Eghezée-Namen
De laatste etappe eindigt aan de St.-Jacobskerk in Namen. 
Samen met onze Waalse vrienden zorgen we voor een 
gezellige afsluiter. 

Tijdens de hele tocht bieden we ’s morgens een krachtig 
ontbijt en ’s avonds een pelgrimsmaaltijd aan. Al dan 
niet vegetarisch. Overnachting op je eigen matje in een 
gemeenschappelijke ruimte. Je draagt je eigen rugzak. 

Prijs: € 210. Limburgse gastvrijheid en verrassingen inbe-
grepen. 

Inschrijven via regiolimburg@compostelagenootschap.
be met vermelding van naam, lidnummer, adres, gsm-
nummer en eventueel of je vegetariër bent.
Tegelijk stort je € 210 op rekening 780-5901147-68 van het 
Vlaams Compostelagenootschap Regio Limburg.

Via Limburgica-foto- en schrijfwedstrijd

We zoeken de mooiste foto en het mooiste verhaal 
over de Via Limburgica – al dan niet gemaakt tijdens 
de Via Limburgica-vakantie.
Inzenden vóór 31 augustus via regiolimburg@com-
postelagenootschap. 

mailto:regionoorderkempen@compostelagenootschap.be
mailto:regionoorderkempen@compostelagenootschap.be
mailto:regiolimburg@compostelagenootschap.be
mailto:regiolimburg@compostelagenootschap.be
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 Ǚ Vlaanderen, Europa, el mundo

LANGS DE PELGRIMSWEGEN

Onthaal in Reims

Tot einde september verzorgen vrijwillligers van Ran-
donneurs et Pèlerins 51 opnieuw het pelgrimsonthaal in de 
kathedraal van Reims. Je kan er terecht voor uitgebreide 
logiesinformatie en natuurlijk ook voor een stempel. In 
het lokaal van de vereniging, 3 rue Guillaume de Mar-
chault (vlakbij de kathedraal) kan je gidsen en kaarten 
raadplegen. 
Aan de onthaalbalie in de kathedraal telde men in 2007 
163 pelgrims. Verleden jaar waren dat er 343. Dertig pro-
cent komt uit België, veertig procent uit Nederland.

Korter van Reims naar Vézelay

Randonneurs et Pèlerins 51 realiseerde enkele jaren geleden 
een kortere route van Rocroi naar Reims, dertig kilome-
ter korter dan de GR 654. De beschrijving, kaarten en 
logieslijsten vind je op www.randonneurs-pelerins.fr. Je 
kan dit gewoon downloaden. 
De vereniging pakt nu ook uit met een kortere route van 
Reims naar Vézelay. Een brochure (36 blz.) voor de eerste 
150 km, Reims-Sézanne-Troyes verscheen recent. Je kan ze 
kopen in de kathedraal in Reims. Je kan ze ook bestellen. 
Hoe? Dat lees je op de website. Prijs: € 10 plus portkosten. 
Een brochure voor het traject Troyes-Vézelay verschijnt 
waarschijnlijk volgend jaar. Een voorlopige routebe-
schrijving en logieslijst krijg je toegestuurd samen met 
het boekje voor het traject Reims-Troyes.

Van Hongarije naar Compostela

Dezer dagen nemen de Hongaren een 420 km lange, 
bedevaartweg in gebruik van de bisschopsstad Esztergom 
naar het bedevaartsoord Mariagyüd aan de Kroatische 
grens. Twee à drie weken stappen. Het traject loopt voor 
een groot deel door natuurgebied en langs de oevers van 
de Donau. De nieuwe pelgrimsweg is tegelijk een stuk 
van de route naar Compostela én ook de aanzet voor een 
nieuwe internationale bedevaartweg van Częstochowa 
in Polen naar Medjugorje in Bosnië-Herzogovina. Jaar-
lijks trekken zo’n duizend Hongaarse pelgrims op bede-
vaart naar Compostela.

Er zijn in Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa de jong-
ste jaren nog veel meer bedevaartwegen beschreven. 
Recent bv. ook een van Csíksomloyó in Roemenië via 
Hongarije naar Mariazell in Oostenrijk. Je hebt er onge-
veer twee maanden voor nodig. 
Er is stilaan nood aan een bedevaartwegenencyclopedie.

Pelgrimszegen in Sevilla

Als start voor een tocht langs de Via de la Plata kan je 
sinds kort dagelijks de zegen krijgen in de kathedraal. 
Afspraak voor het beeld van de Virgen de los Reyes in de 
mis van 8.30 u.

(Ver)nieuwde gidsen

•	 Bij de Editions Lepère verschenen recent nieuwe edities 
van La Via de la Plata en Le Chemin Portugais. Beide gid-
sen kan je kopen bij de Verkoopdienst van het Vlaams 
genootschap via www.compostelagenootschap.be of 
tijdens de permanentiedagen op het secretariaat. 

•	 Bij ACIR Compostelle verscheen Le Chemin par Rocama-
dour. De Figeac à Romieu par Agen. Een gidsje van 36 blz. 
Prijs: € 6 plus portkosten. 

 www.chemins-compostelle.com
•	 Bij het Duitse Conrad Stein Verlag verscheen een 

nieuwe editie van Via de la Plata. In mei volgt een 
nieuwe editie van Caminho Portugês en in juni een 
nieuwe editie van Via Francigena, de pelgrimsroute 
naar Rome. 

Gratis gidsen 

Onze collega’s van The Confraternity of St. James zijn al 
een tijdje bezig met het ter beschikking stellen van gratis, 
te downloaden, gidsjes. Het zijn er ondertussen al negen. 
Dit is het lijstje: 
Camino Inglés (2011), Finisterre (2009), The Tunnel Route 
(2010), Camino Portugués Part 1, Lisbon to Porto (2009), Camino 

Lu
do

 V
an

 Li
nt

De overbekende lachende engel in het hoofdportaal van de kathe-
draal in Reims. Net als de kathedraal van Compostela viert de 
kathedraal van Reims volgend jaar haar achtste eeuwfeest. 

http://www.randonneurs-pelerins.fr
http://www.vlaamsgenootschap.be
http://www.chemins-compostelle.com
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Portugués Part 2, Porto to Santiago (2009), Camino del Salvador 
(2010), Madrid to Sahagún (2010), Camino de Invierno (een 
alternatief van Ponferrada via Lalín naar Santiago, 2010), 
The Voie Littorale: Soulac to Hendaye (2010). 
www.csj.or.uk 

Sarkozy in Le Puy

Op 3 maart bezocht Nicolas Sarkozy Le Puy-en-Velay. De 
Franse president hield er een toespraak waarin hij nog 
eens onderlijnde dat Frankrijk geworteld is in de christe-
lijke cultuur. Daarbij kwam ook meer dan eens Santiago 
de Compostela ter sprake. 
De medewerker van de president had zijn baas alleen een 
toespraak bezorgd met nogal wat fouten. Een historica-
onderzoekster van de Fondation David Parou Saint-Jac-
ques diende de president ondertussen van antwoord. 
Ze onderlijnt onder meer dat Le Puy pas de jongste halve 
eeuw een echt vertrekpunt is voor bedevaarders naar 
Compostela, dat bedevaarders er eeuwen geleden vooral 
kwamen voor de zwarte Madonna, dat gastvrijheid geen 
exclusieve christelijke deugd is, dat het Hôtel-Dieu in Le 
Puy helemaal niet gebouwd is als gasthuis voor Compos-
telapelgrims … Haar brief kan je lezen op 
www.saint-jacques-compostelle.info.
Volgend jaar zijn het in Frankrijk presidentsverkiezin-
gen.

Santiago de Compostela: achthonderd jaar kathedraal

Na het Heilig Jaar heeft Santiago de Compostela opnieuw 
wat te vieren. Dit jaar is dat het achtste eeuwfeest van de 
kathedraal. 
Hoogtepunt is de misviering in de kathedraal op zater-
dag 7 mei om 12 u. 
Op het programma staan een hele reeks tentoonstellin-
gen, studiedagen, concerten en andere manifestaties. 
Een greep daaruit.
In het Pazo de Fonseca loopt vanaf april Domus Iacobi, een 
tentoonstelling die de historische sleutels wil aanreiken 
om beter de kunst in de kathedraal te begrijpen.
Van 18 tot 23 april is er een Festival de Mùsica Contemplati-
vas, het hele jaar door zijn er orgelconcerten, in juni is er 
een Festival medieval en el templo de Santiago en van 26 tot 30 
juli is het weer tijd voor een audiovisueel spektakel op de 
Plaza del Obradoiro. 
In oktober opent het vernieuwde Museo das Peregrina-
cións e de Santiago zijn deuren in de voormalige Banco 
de España aan de Praza de Praterías.
Noteer dat ook Reims het achtste eeuwfeest viert van zijn 
kathedraal. 
www.catedralsantiago800.com 

Santiago de Compostela: 272.135 pelgrims

Tijdens het Heilig Jaar 2010 steeg het aantal pelgrims in 
Santiago de Compostela tot 272.135, de helft meer dan het 
vorige Heilige Jaar in 2004 (179.944). In 2009 waren er 
‘maar’ 145.878 pelgrims.
Het enorme aantal pelgrims in het Heilig Jaar is vooral 
een Spaans fenomeen. In 2009 noteerde men 79.007 
Spaanse pelgrims, in 2010 188.089.
Uit België kwamen verleden jaar 1507 pelgrims (plus 97), 
ongeveer een halve procent van het totale aantal pel-
grims.
Een jaar is heilig als de feestdag van Jacobus (25 juli) op 
een zondag valt. Voor een volgend heilig jaar moet je 
wachten tot 2021.

Over Compostela, de Mozesberg en de vrede

Raf David had ooit een droom: Compostela. Raf David 
had een tweede droom: de Mozesberg bestijgen naar aan-
leiding van zijn vijftigjarig priesterschap. Dat was een 
zware opgave, maar het lukte. Hij vertrok aan het St.-
Catharinaklooster in de Sinaïwoestijn en zag boven op 
de berg de zon opgaan. 
Raf, actief bij de Werkgroep Spiritualiteit van het 
Genootschap, besloot er een boek over te schrijven. Een 
boek, óók over de Mozesberg, maar vooral een vredes-
boek. Een boek over zijn allergrootste droom, de afbraak 
van de muren tussen joden, moslims en christenen …
Het boek verschijnt bij Abimo in St.-Niklaas. Iedereen 
is welkom op de voorstelling, met woord en muziek, op 
zaterdag 11 juni, om 14.30 u. in de O.-L.-V.-van-de-Vrede-
kerk, Malemstraat in Gent. Je moet wel vooraf inschrij-
ven via devos.marnix@skynet.be of 0497 18 88 05.

PELGRIMSHERBERGEN

Nos Repos bestaat tien jaar 

In 2001 openden René en Hanny Heinrichs uit Ossen-
drecht de pelgrimsrefuge Nos Repos in Augy-sur-Aubois 
(Cher). Ze verbouwden een aftands boerderijtje tot een 
comfortabele pelgrimsherberg met plaats voor vijftien 
gasten.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de herberg elk 
jaar open van de vroege lente tot diep in de herfst. 
Pelgrims kunnen ook zelf iets klaar maken in de refugio. 
In het gastenboek staan tal van dankbetuigingen. Pel-
grims zijn over het algemeen dankbare mensen: dank-
baar voor de lekkere maaltijd en de warme ontvangst, 
maar ook voor bv. de mooie zonsondergang.
Op zaterdag 2 juli is er een jubileumviering in Augy-sur-
Aubois. Op het programma staan een plechtige misvie-

http://www.csj.or.uk
http://www.saint-jacques-compostelle.info
http://www.catedralsantiago800.com
mailto:devos.marnix@skynet.be
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ring in het romaanse kerkje, een receptie en een feest-
maal. 
Meer info op www.pelgrims.nl. 

Logeerde je ooit zelf in Nos Repos en heb je misschien nog 
enkele interessante foto’s? Het zou het ons veel plezier 
doen als je die zou doormailen naar reneheinrichs@hot-
mail.com. Het is de bedoeling om een DVD te maken 
over de voorbije tien jaar.
Een vrijwillige bijdrage voor de deelname aan de feeste-
lijkheden en voor de instandhouding van de pelgrimsop-
vang, aanvaarden we in dank. 

Opmars van de bedwants gestuit?

Het zijn verschrikkelijke rotbeestjes. De vleugelloze 
insecten van vier tot zes millimeter zijn venijnige bijters 
en ze zorgen voor enorme jeukoverlast. Bijna waren ze 
verdwenen maar ze duiken vandaag opnieuw in grote 
aantallen op in allerlei logementen: hotels, pensions, 
jeugdherbergen én refugio’s. Verschijnen ze, dan gaat 
meestal de zaak een paar dagen dicht en rukt een firma 
voor ongediertebestrijding uit met grote middelen. Maar 
er is goed nieuws. Amerikaanse wetenschappers hebben 
de genetische code van de bloedzuigende bedwants ont-
rafeld! 

Na het nemen van een bloedmaaltijd trekken bedwant-
sen zich terug in allerlei kieren en spleten. Achter het 
behang, tussen de vloerplanken, in slaapzakken en rug-
zakken. Om elkaar op te zoeken gebruiken ze aggregatie-
feromonen, stoffen die voor soortgenoten de boodschap 
dragen: ‘hier zitten we, kom er maar bij’. Deze stoffen 
geven bij hevige bedwantsbesmetting een typisch luchtje 
aan de slaapkamer. Door het veelvuldige en wereldwijde 
gebruik van DDT en andere insecticiden zijn bedwant-
sen resistent geworden tegen vrijwel alle chemische 
middelen. Als antwoord op de groeiende ongerustheid 
onder de bevolking organiseerden de Amerikanen zelfs 
onlangs een heuse Bed Bug Summit in Washington. Nu 
de genetische code bekend is, is resistentie tegen insec-
ticiden in de genen af te lezen. Zo kan men nagaan waar 
resistentie voorkomt in bedwantspopulaties en hoe snel 
die zich verspreidt. Dat wil wel nog niet zeggen dat mor-
gen aan deze bedmiserie een definitief einde komt. 
Tot slot: bedwantsen kunnen geen ziektes overdragen 
zoals bv. muggen en teken dat wel doen.

TRANSPORT EN REISAANBOD

Naar Compostela met KAV

KAV wandelt van 10 tot 19 mei naar Santiago de Com-
postela. Dit jaar gaat het eerst met de TGV en de autocar 
naar de Somportpas. Elke dag wandelen de vrouwen 20 à 
25 km, met tussenin busvervoer. Terugreis met het vlieg-
tuig. Meer informatie op www.kav.be. 
Ook andere verenigingen hebben Compostela in hun 
reisprogramma. Info over het Compostelaprogramma 
van KWB vind je op www.govaka.be, over dat van 
OKRA op www.okra.be …
Compostela ontbreekt ook niet in de programma’s van 
tal van autocarondernemingen en reisorganisaties als 
Anders Reizen e. a. 

ERFGOED EN TENTOONSTELLINGEN

Open kerken

De vzw Open Kerken organiseert op zondag 5 juni voor 
de vierde keer zijn Dag van de Open Kerken. Tientallen 
kerken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië houden dan 
open deur en organiseren soms evenementen. Maar ook 
een groot deel van het jaar, vooral in de zomermaanden, 
zorgen steeds meer vrijwilligers ervoor dat kerken vele 
dagen per week open blijven. 
Het programma van de Dag van de Open Kerken en infor-
matie over de kerken vind je op www.openkerken.be.

Uden, van 14 mei tot 9 oktober 

Sterren in het Museum voor Religieuze Kunst

Veel aandacht voor Compostela bij onze noorderburen. 
Dat heeft alles te maken met het vijfde lustrum van onze 
Nederlandse zusterorganisatie. 
In het Noord-Brabantse Uden opent half mei in het 
Museum voor Religieuze Kunst de tentoonstelling Een 
weg van sterren …pelgrimage & Santiago. 
Het beeld van de pelgrim als een reiziger naar een bijzon-
der doel vormt de leidraad van de tentoonstelling, zowel 
van het historische als het actuele onderdeel. De bezoe-
ker wordt meegenomen op tocht met behulp van beel-
den, relieken, insignes, foto’s en films, maar ook ánders, 
dank zij de inzet van … stappentellers en loopbanden. 
Door het gebruik van stappentellers lopen de bezoekers 
samen virtueel de weg naar Compostela. Op loopbanden 
kan je extra meters maken. 
De tentoonstelling begint bij de heilige Birgitta van Zwe-
den. Niet toevallig, want een deel van het gebouwencom-
plex is nog altijd een abdij van de birgittinessen. Birgitta, 
een markante vrouw uit de veertiende eeuw, pelgri-

http://www.pelgrims.nl
http://www.kav.be
http://www.govaka.be
http://www.okra.be
http://www.openkerken.be
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meerde te voet naar Rome en Compostela.
Een fototentoonstelling biedt tegengewicht voor het 
geromantiseerde beeld van de pelgrims. Wiesje Peels 
fotografeerde wandelaars die afzien, bijzondere ontmoe-
tingen, overvolle refugio’s, het graf van een pelgrim …
Voorafgaand aan de tentoonstelling kan je tot 25 april 
nog de foto’s bekijken die Marie Bot halfweg de jaren 
zeventig maakte over bedevaartwegen in Europa. 
Overigens is het museum ook zonder Compostelaten-
toonstelling zéér de moeite.
Meer over de sterren in Uden lees je in een volgende 
¡Hola! of in De Pelgrim. 

Op Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en maandagen na, 
dagelijks open van 10 tot 17 u.. Weekends vanaf 13 u.
www.wegvansterren.nl,  
www.museumvoorreligieuzekunst.nl 

Utrecht, van 14 oktober tot 26 februari 

Compostela in het Catharijneconvent

In oktober neemt Utrecht de fakkel over van Uden. De 
grote cultuurhistorische tentoonstelling is mede georga-
niseerd door onze Nederlandse zusterorganisatie.
Opzet van het museum is de bezoeker in de voetsporen 
te laten treden van een pelgrim. De route naar Santi-
ago wordt vanuit historische, religieuze, spirituele en 
culturele hoek belicht met spectaculaire bruiklenen uit 
binnen- en buitenland, plus voorwerpen uit de eigen col-
lectie.
In de aanloop naar de tentoonstelling opent het museum 
een nieuwe website, www.pelgrimsverhalen.nl. Deze 
virtuele pelgrimstocht  wil een  ontmoetingsplek zijn 
waar pelgrims verhalen, foto’s en video’s kunnen delen 
met  anderen. Door locaties op de Camino via Google 
Maps te laden met herinneringen ontstaat in woord en 
beeld een doorlopend verhaal van Nederland tot San-
tiago de Compostela. Met een persoonlijk profiel is het 
mogelijk om elkaar terug te vinden en contact te houden. 
Pelgrims onderweg kunnen de site gebruiken als weblog.
Uiteraard komen we later op deze tentoonstelling terug. 

Oproep!
Wil je ook jouw verhaal vertellen op de tentoonstel-
ling en je uitrusting, dagboek of bijzondere souvenir 
tonen? Stuur dan jouw bijdrage(n), met naam en adres 
naar info@catharijneconvent.nl. Vermeld ‘pelgrimsver-
halen’. 
Op de maandagen na dagelijks open van 10 tot 17 u. 
Weekends vanaf 11 u.
www.catharijneconvent.nl

 Ǚ Zoekertjes

Wandelmaat gezocht

Op 30 april vertrek ik per trein naar Saint-Jean-Pied-de-
Port. Van daar wandel ik naar Santiago de Compostela. 
Heeft er iemand zin om me te vergezellen?
Patrick Stoop, Boskouter 7, 2070 Burcht; 0474 67 19 53. 

Logies tussen Sebourg en Reims

Ik wil begin juni vanuit Geluwe vertrekken naar Santi-
ago en zoek nog overnachtingsmogelijkheden langs de 
GR 122 van Sebourg (Valenciennes) naar Wassigny (GR 
654) en verder via Château-Porcien naar Reims. 
Eric Dierynck, Lourdesstraat 23, 8940 Wervik-Geluwe; 
eric.dierynck@scarlet.be.

Fietsmaat gezocht

Ik ben Wies Daems uit Emblem, 64 jaar en wil dit jaar 
naar Compostela fietsen, liefst langs Vezelay. Wie wil er 
met mij mee?
In 2001 deed ik de tocht langs de westelijke route (Poi-
tiers). 
Afstanden: 80 à 100 km per dag. Overnachting in hotel-
letjes of desnoods op campings. 
alois.daems@telenet.be

Langs Tours en de Camino del Norte

Wij, Freddy en Chris uit Duffel, plannen een tocht naar 
Compostela in april 2012. We willen langs Parijs,Tours, 
Bordeaux en de Camino del Norte naar Santiago en zou-
den graag horen wat de ervaringen zijn van andere pel-
grims. 
Alle inlichtingen zijn zeer welkom bij 
christiana.peeters@telenet.be, 0495 78 37 84. 
Alvast bedankt!

http://www.wegvansterren.nl
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl
http://www.pelgrimsverhalen.nl/
mailto:m.denood@catharijneconvent
http://www.catharijneconvent.nl
mailto:eric.dierynck@scarlet.be
mailto:alois.daems@telenet.be
mailto:christiana.peeters@telenet.be

