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¡HOLA!

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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be

Kalender

Donderdag 13 december Mechelen. Naar Croagh Patrick.
Vrijdag 14 december   Nieuwrode. Pelgrimsavond en film.
Zaterdag 26 januari   Neerpelt. Infodag.
Weekend 16-17 februari Mechelen. Fiets- en Wandelbeurs.
Zaterdag 23 februari   Mechelen. Dag van de Pelgrim.
Zaterdag 16 maart   Kortenberg. Wandeling en lezing 
         Sebastien de Fooz.
Vrijdag 22 maart    Nerem. Camino-ervaringen van 
         vijf Femmavrouwen.
Zaterdag 23 maart   Algemene vergadering.

Inhoud
’t Genootschap
Activiteiten     
Werkgroepen en projecten   

regionieuws 
Leuven
Limburg
Mechelen   

Andere organisatoren

Vlaanderen, europa, el mundo  

Langs de pelgrimswegen  
(Nieuwe) pelgrimsgidsen
(Pelgrims)herbergen 

Media, erfgoed en tentoonstellingen

¡Hola! verschijnt de eerste dag van elke maand, behalve in augustus.
Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Paul De Marez, Freddy Du Seuil, 
Egfried Grauls, Riet Van Cleuvenbergen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever:  Paul De Marez, 
        Min. Vanden Peereboomlaan 74, bus 51, 8500 Kortrijk

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

 ’t Genootschap
nIeuWS, WerKGroePen, ProJeCTen

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGS de PelGrIMSWeGen

 regionieuws

San Juan de Ortega. Pelgrimswasgoed siert de kerkdeur. Hoeveel pelgrims zijn er niet die thuis nooit een handwasje deden en op weg naar Compostela 
het élke dag deden. Een vast onderdeel van een pelgrimsdag. Je moet wel, meer kleren meenemen is geen alternatief. En wat je meeneemt moet dan nog 
lichtgewicht zijn. Zo weinig mogelijk kilo’s. Eenvoudg leven. Je leert het snel. 
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neerpelt, zaterdag  26 januari
Infodag voor kandidaat-pelgrims

Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compos-
tela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht?
Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Rugzak? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?

Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan 
de kandidaat pelgrim een deugdelijk antwoord te bieden. Onze missie 
luidt immers voor een betere tocht!
Op het programma staan presentaties over het pelgrimeren naar Com-
postela en over de tocht in de praktijk (apart voor wandelaars en fiet-
sers) en een pelgrimsforum waar pelgrims met hun heel concrete vra-
gen terecht kunnen bij ervaren pelgrims. 
Tot slot kan je terecht in café De Ware Jacob. 
De ledendienst  en de pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.

Afspraak om 10.30 u. in het Provinciaal Domein Dommelhof aan de 
Toekomstlaan in Neerpelt.
Het Dommelhof ligt op wandelafstand van het station. Meer informa-
tie over de bereikbaarheid vind je op www.dommelhof.be.

Picknick meebrengen, drank verkrijgbaar. Einde rond 17 u.
Gratis deelname maar inschrijven verplicht, via regiolimburg@com-
postelagenootschap.be. 
Vermeld naam, voornaam en stapper of fietser. 

het Compostelagenootschap zoekt 

- Redacteurs 
- Eindredacteurs

Ons Genootschap besteedt veel aandacht aan goede en 
vlotte informatie. Dat moet ook ‘voor een betere tocht’!
Denk maar aan het Infopunt op zaterdag en onze drukbezochte infodagen. 

In overleg met onze infoploeg en onze webmaster willen we echter ook nog meer werk 
maken van de pelgrimsinfo op onze website: correcte, vlot leesbare, actuele informatie. 
En ook onze digitale nieuwsbrief ¡Hola! en ons diepgravend tijdschrift De Pelgrim kunnen 
nog beter!

Beschik je over een vlotte pen? Of een goed fotografisch oog? 
Voor jouw consequent  engagement zijn we heel dankbaar. Je bent erg welkom!

Voel je je geroepen? Of wil je meer informatie: stuur snel een mailtje naar 
               

            ludo.van.lint@telenet.be (¡Hola!)

            dirk.aerts7@skynet.be (De Pelgrim)

            voorzitter@compostelagenootschap.be

   het Compostelagenootschap zoekt

   - Ervaringsdeskundigen promotie

We zijn vandaag een groot genootschap, met talrijke activiteiten, veel gevraagde 
pelgrimsinfo  en een sterk draaiende pelgrimswinkel. 
Dat  moeten we promotioneel goed ondersteunen. 
Ben je thuis in de wereld van folders en huisstijl, van vlaggen en promotiegadgets, van 
pers en toerisme? Wil je ons met jouw expertise en met een goeie dosis goesting verder 
op weg helpen? 
Stuur snel een mailtje naar 
voorzitter@compostelagenootschap.be.

reGIo leuVen

nieuwrode, vrijdag 14 december
afspraak voor 2012-pelgrims

Regio Leuven nodigt alle pelgrims van regio Leuven uit om hun pel-
grimstocht van het voorbije jaar te herbeleven tijdens een informele 
ontmoeting. Ook andere leden zijn natuurlijk ook welkom.
Daarna kan je kijken naar de pelgrimsfilm The Way.
De hoofdrolspeler is een oogarts die verneemt dat zijn zoon omgeko-
men is tussen St.-Jean-pied-de-Port en Roncevalles. Als hij zijn zoon 
gaat herkennen rijst de vraag of die gerepatrieerd moet worden dan 
wel verast. Daarbij rijpt het project om zelf naar Santiago te stappen 
mét de as van zijn zoon, zodat vader en zoon eigenlijk samen op tocht 
zijn. Dat is het gegeven. Al het andere is minder dramatisch: pelgrims 
die elkaar steunen in lief en leed, tegenvallers en meevallers, land-
schappelijk schoon, kortom al wat we ons zelf herinneren van onze 
tocht.

Afspraak om 19 u. in de parochiezaal van Nieuwrode (Holsbeek), 
Losting 47.
Deelname gratis. Je moet wel vooraf inschrijven via een mailtje aan 
regioleuven@compostelagenootschap.be.

Kortenberg, zaterdag 16 maart
Wandeling en pelgrimsverhaal

Na de wandeling krijgt Sebastien de Fooz het woord. Sebastien trok 
in 2005 te voet naar Jeruzalem. Een tocht van zes maanden door een 
dozijn landen. Hij publiceerde daarover bij Lannoo een boek, Te voet 
naar Jeruzalem.
Sebastien de Fooz is ook initiatiefnemer van het Jorsalaproject. Jorsala 
wil in 2014 met een wandeltocht van Brussel naar Istanboel bruggen 
slaan tussen mensen met verschillende culturele, religieuze en poli-
tieke achtergronden (www.jorsala.org).
Afspraak om 9.30 u. in de Oude Abdij Kortenberg aan de Abdijdreef. 
Picknick meebrengen.
Info: Jos Belmans 0476 50 55 13.

reGIo lIMBurG

nerem, vrijdag 22 maart
Stapervaring van vijf Femmavrouwen

Riet Van Cleuvenbergen vertelt over de uiteenlopende stapervarin-
gen van vijf Femmavrouwen, tussen St.-Jean-Pied-de-Port en Burgos.
Afspraak om 19.30 in de Achterstraat 3.

Info: Egfried Grauls, 0497 59 13 48.
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Pelgrim zijn is

Je zekerheden loslaten: waar zal ik slapen, wat zal 
ik eten? Je geeft je over aan wat komt en je voelt je 
basisvertrouwen groeien: je vindt altijd wel ergens 
een bed en iets om te eten. Weten dat ook in het 
leven van alledag alles zich uiteindelijk wel oplost.
Op weg gaan  naar een welomschreven doel. Com-
postela, voor mij een symbool van intense vreug-
de: vrede en rust in mezelf vinden, genieten van 
de vele kleine zegeningen op mijn weg. Dat is mijn 
doel in mijn leven. Ik heb nu de zekerheid dat ik 
dat kan bereiken en ik ken ook de weg ernaar toe. 
Ik weet nu dat ik alles kan bereiken in mijn leven, 
als ik het maar echt wil! 

Ervaren dat alles begint met de eerste stap. Santi-
ago de Compostela  bereik je ‘step by step’. Ik heb 
ervaren dat je alles kan bereiken als je in stapjes 
werkt, dat genieten van het onderweg zijn al een 
doel op zich is.

Steeds vooruitgaan, nooit teruggaan. Op de Cami-
no ga je nooit terug, want dan geraak je er niet. Als 
ik in mijn leven blijf hangen in de pijn en ontgoo-
chelingen uit het verleden, verlies ik mijn kostbare 
energie die ik nodig heb op mijn weg naar het ge-
luk in mijn korte verblijf hier op aarde.
  
Jeannine Van Dijck

Pelgrim zijn is

Is niet alleen maar op jezelf, maar ook op de an-
der durven vertrouwen.  Ik leerde op een weg met 
weinig gele pijlen  vertrouwen op de ander. Ik leer-
de mijn controle loslaten.  

Ervaren dat het leven een pak gemakkelijker wordt 
als je je rugzak niet te zwaar laadt. Ik heb letterlijk 
een hoop ballast die ik niet echt nodig had thuisge-
laten zodat mijn rugzak niet te zwaar was op mijn 
weg. Ik vroeg mij onderweg dikwijls af waarom 
ik zoveel kasten thuis had, terwijl ik het met zo 
weinig kan doen. Ook symbolisch heb ik veel ach-
tergelaten: de moeilijkheden het afgelopen jaar, 
de onzekere toekomst. Als ik daarenboven ook de 
ballast die ik soms meesleur aan kwetsuren en pijn 
uit het verleden  achter me laat zal dat mijn leven 
daadwerkelijk een stuk lichter en comfortabeler 
maken.

Dingen en mensen die je toch niet kan veranderen 
laten zijn zoals ze zijn. Er zijn nu eenmaal snurkers 
in de refugio, er zijn nu eenmaal mensen die van 
cultuur of natuur uit rumoeriger zijn dan anderen, 
er is nu eenmaal die vreselijke modder die met 
kilo’s aan je schoenen blijft plakken, maar waar je 
toch door moet als je verder wil geraken. Je moet 
ze laten voor wat ze zijn. Ook in het dagelijkse le-
ven is er maar 1 optie : loslaten wat ik toch niet kan 
veranderen.
  
Jeannine Van Dijck

Mechelen, weekend 16-17 februari
Fiets- en Wandelbeurs

De eerste Fiets- en Wandelbeurs begin dit  jaar in de Mechelse Nek-
kerhal was een groot succes: veertienduizend bezoekers. En dus is er 
in februari opnieuw een Fiets- en Wandelbeurs. Opnieuw met een 
pelgrimspaviljoen. Voor de organisatie van dat paviljoen tekent het 
Compostelagenootschap.
 Op beide dagen zijn er telkens drie presentaties voor pelgrims: een 
algemene, een voor fietsers en een voor stappers.  

Daarnaast zorgen vooral organisaties als de Grote Routepaden en  de 
Vakantiefietser voor uitgebreide fiets- en wandelinformatie. 
Je kan er tientallen ervaren fietsers en wandelaars om advies vragen, 
nieuw wandel- en fietsmateriaal uittesten, tal van reportages bekijken 
en beluisteren, nieuwe vakantieplannen maken ...

Alle leden krijgen een kortingkaart van € 2 voor twee personen! (zie 
bijlage, meegestuurd met dit nummer van De Pelgrim).
Meer informatie op www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be.

Mechelen,  zaterdag 23 februari
dag van de Pelgrim

De Terugkomdag, het Feest van Sint-Jakob én de Dag van de Pelgrim, 
met pelgrimszegen) zijn hoogtepunten in onze werking.

Het genootschap ziet het als zijn primaire taak de vertrekkende pel-
grim maximaal te ondersteunen bij de voorbereiding van zijn of haar 
uitzonderlijke tocht.
Het wil alle mogelijkheden scheppen voor een betere tocht. Daarvoor 
steken vele vrijwilligers hun energie in de ‘infostroom’: onze info-
dagen,  ons infopunt op zaterdag in het secretariaat, onze webstek, 
¡Hola!, De Pelgrim, onze bibliotheek, onze winkel en veel meer.

Een tocht naar Compostela is niet enkel een lichamelijk zware tocht. 
Een pelgrim is vooral op weg met zichzelf,  in het kader van een meer 
dan duizend jaar oude traditie. Daarom vragen we aandacht voor het 
spirituele, aandacht voor onze tochtgenoten, aandacht ook voor het 
cultuurhistorische aspect van de Camino.
Al deze ‘pelgrimswaarden’ komen samen in de Dag van de pelgrim’, 
een ontmoetingsdag voor pelgrims en zielsverwanten.
Het genootschap wil die dag aan alle vertrekkende pelgrims zijn zegen 
geven voor een Buen Camino.

Programma
9.30 u.:     welkomstkoffie in Salons Van Dijck, 
       de Merodestraat 33. 
10.30 u.:    pelgrimszegen in de kathedraal, verzorgd door de  

      werkgroep spiritualiteit met medewerking van ons 
       pelgrimskoor Adelard van Aubrac.
11.45 tot 13.45 u.: pelgrimsmarkt met feestelijke broodjeslunch, 
       sfeerbeelden van de camino, ontmoeting met 
       pelgrims, informatiemarkt en pelgrimswinkel.
14 tot 16 u.:    pelgrimsforum met onder meer een lezing van
        Freddy du Seuil over de kathedralen langs de 
       Camino Francés.

Deelnameprijs: € 18 (inclusief feestelijke broodjeslunch en drankje).
 Enkel deelnemen aan de pelgrimszegen is gratis.
Inschrijven vóór 15 februari via www.compostelagenootschap.be of 
¡Hola!. 

Voor veel pelgrims is de zegen aan kracht gevend, belangrijk ritueel 
voor het begin van dé tocht.
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Zing je graag mee? 

Altijd welkom, ook als je maar kan meewerken aan één activiteit!
Mail  je gegevens (adres, telefoonnummer, stemgroep en of je ook een 
instrument bespeelt) dan door aan Els De Vos, elsdv@skynet.be.

Zaterdag 23 maart
algemene vergadering voor  effectieve leden

De jaarlijkse algemene vergadering van het Genootschap heeft plaats 
op zaterdag 23 maart in het DPC, Varkensstraat 6 in Mechelen.
De algemene vergadering bestaat uit een honderdtal ‘effectieve leden’. 
Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Effectieve leden geven 
uitdrukkelijk te kennen zich voor het Genootschap te willen inzetten. 
Kandidaten voor een effectief lidmaatschap kunnen zich tot 1 maart 
schriftelijk melden bij het Vlaams Compostelagenootschap, bij voor-
keur via raymond.dehaes@skynet.be. 

herinneringstegels: gratis!

Al jaren laat het Compostelagenootschap jaarlijks herinneringstegels 
maken. Wie naar de terugkomdag komt krijgt er eentje gratis mee als 
herinnering aan zijn pelgrimstocht.
Blijkbaar zijn die tegels wel wat minder populair dan vroeger. Er is 
nog een voorraadje tegels van de voorbije jaren. 
Op zaterdag kan je, tussen 10 en 16 u., een of meer tegels meenemen 
op het secretariaat in Mechelen. 

Van wie is dat verslag?

Bibliothecaris Freddy Du Seuil is een ijverig man. De bibliotheek staat 
bijna op punt en zelfs de verhalen van leden zijn gecatalogiseerd. 
Helaas zijn er enkele documenten zonder (volledige) naam.
  Met z’n tienen van Barcelos (Portugal) naar Santiago 2001. 
  Auteur?  Woonplaats?
  A Santiago … zomer 2009 (fotoboek). Auteur:  Bert? Woonplaats?
  Biarritz-Santiago 1996: fietsbelevenissen. 
  Auteurs: Marie-Josée en Marie-Claire? Woonplaats?
  Pelgrimstocht naar Santiago 1986. 
  Auteur: Van Stappen? Woonplaats?

Ken je toevallig een van de auteurs? 
Mail naar freddy.duseuil@skynet.be.
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reGIo MeChelen

Mechelen, donderdag 13 december
Naar Croagh Patrick, pelgrimeren in Ierland 

Op de laatste zondag van juli trekken duizenden Ieren op pelgrims-
tocht naar Croagh Patrick, de heilige berg van Ierland, genoemd naar 
de patroonheilige van het  land. Patricius zou begin vijfde eeuw het 
hele eiland bekeerd hebben. 

Een groepje oud-scouts van Sint-Rombouts Mechelen beklom ook de 
berg. Vijf dagen wandelden ze door het prachtige, maar soms zom-
pige, Connemara, van Galway richting noordwest. Op de slotdag 
beklommen ze de 764 meter hoge, maar deels erg steile, pittige berg. 
St.-Patrick trakteerde de oud-scouts bovendien op felle wind en regen. 
Zijn kapel op de top bleek gesloten maar de pub aan de voet van de 
berg was gelukkig open. Daar dronken ze, tot slot, één Guiness. 
Francis Jannes komt ons zijn verhaal vertellen, in woord een beeld.  
Aanvang om 20 u. in Brasserie t’ Park, het tennischalet in het Vrij-
broekpark.
Deelname is gratis maar we waarderen een donativo.
Inschrijven is noodzakelijk via regiomechelen@compostelagenoot-
schap.be. Vermeld naam en aantal personen. 

‘Maar’ 764 meter, maar je begint wel op vrijwel 0 meter en deels zijn de hellingen wel héél pittig! Als dan nog flink waait en regent ....

andere orGanISaToren

herk-de-Stad, donderdag 13 december
een avond vol pelgrimservaring
Op uitnodiging van het Davidsfonds spreekt Riet Van Cleuvenbergen 
over haar pelgrimservaringen in zaal Markthallen aan de Markt in 
Herk. 
Aanvang om 20 u.
Riet Van Cleuvenbergen is onder meer actief in de Werkgroep 
Pelgrimspaden, Regio Limburg en Femma.
Info: Regio Limburg, 0497 59 13 48.

Femma-dames op de Camino, onder leiding van Riet Van Cleuvenber-
gen (links op de foto).
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813-2013
In 813, zo vertelt de legende, vond en identificeerde Theodomirus, 
bisschop van Iria Flavia, het graf van Jakobus de Meerdere in een Ro-
meins mausoleum: Locus Beati Jacobi. Daarmee kreeg, na Rome, ook 
het Iberisch schiereiland een apostolische traditie. 
Jakobus zou in Spanje gepreekt hebben, teruggekeerd zijn naar Pales-
tina en daar de marteldood gestorven. Daarna volgden legendarische 
verhalen waarbij zijn lichaam in een bootje gelegd werd. Door een en-
gel geleid kwam dat bootje in Galicië terecht.
De christelijke gemeenschap rond het graf van de apostel verdween 
tijdens de vervolgingen van keizer Diocletianus. Het graf werd verge-
ten onder het dichte struikgewas ...Tot in 813. Meteen liet de koning 
een eerste kerkje bouwen, het prille begin van een voor Europa be-
langrijk bedevaartsoord.
Ongetwijfeld krijgt de twaalfhonderdste verjaardag de nodige aan-
dacht in tal van publicaties en evenementen.

Iacobi, Spanje, zevende eeuw

Mérida, aan de Via de la Plata en de Camino Mozárabe, was ooit een 
belangrijke Romeinse stad. In de Visigotische tijd (na de Romeinen, 
tot 711) was Mérida de belangrijkste bisschopszetel in zuidelijk Span-
je. Veel heiligen werden er vereerd waaronder de lokale martelares 
Eulalie én onder meer ook Jacobus de Meerdere. Dat bewijst een re-
cente archeologische vondst, gedateerd tussen 607 en 648, twee eeu-
wen vóór de ‘herontdekking’ van het graf van Jacobus in 813. Het gaat 
om de eerste archeologische Jakobusvondst van vóór 813.

Heilige jaren

Een heilig jaar in Compostela is een jaar waarin 25 juli,  het feest van 
Jakobus, op een zondag valt. Dat was zo in 2004 en 2010. Een volgend 
heilig jaar komt er pas in 2021. 
Voor de toeristische sector is een tussenperiode van elf jaar niet mak-
kelijk te verteren. Zo’n heilig jaar, en de pelgrimage in het algemeen, 
heeft immers ook belangrijke economische aspecten. 
Pogingen van Galicische organisaties om eerder een extra heilig jaar in 
te voeren zijn door het aartsbisdom en het Vaticaan streng afgewezen. 
Extra heilige jaren waren er in het verleden in 1885 om de echtheids-
verklaring van de relieken te vieren en in 1938. Dat heeft dan weer te 
maken met de Spaanse burgeroorlog.
De Xunta heeft dan toch iets extra gevonden: in 2014 is het 800 jaar 
geleden dat Franciscus van Assisi op bedevaart ging naar Compostela. 
En dat moet gevierd worden, met bedevaarten, concerten e.a., onder 
meer ook fiscale voordelen voor de toeristische sector. 

PelGrIMSGIdSen

Via Francigena: drie nieuwe gidsen!

Na Compostela loop je natuurlijk naar Rome, en daarna naar Jeruza-
lem.  Voor de tocht naar Rome verschenen recent drie nieuwe gidsen. 
Of ze verschijnen binnenkort: een Franse, een Duitse en vooral een 
Nederlandstalige gids.

De Franse verscheen bij Editions Lepère, in samenwerking met de 
Association Internationale Via Francigena. Traject: Grand Saint-Ber-
nard-Rome. Prijs: € 19,95.
De Duitse is een uitgave van Rother Bergverlag. 
Handig formaat 11,5 x 16,5 cm. Traject: Lausanne-Rome. Ca. € 20.
De Nederlandstalige uitgave tenslotte is een drieledig project van Ben 
Teunissen. 
Deel drie verscheen al eerder: De Weg van de Franken III, een gids 
voor het traject van Lucca naar Rome. ISBN 9 789048 421053. Prijs: € 
19.95.
Recent verscheen : De Weg van de Franken II, een gids voor het traject 
Grand Saint-Bernard-Lucca. ISBN 9 789048 426430. Prijs: € 24.95.
www.chemin-compostelle.fr
www.rother.de
www.dewegvandefranken.nl 

Nieuwe gidsen voor Compostelalopers

- Editions Lepère brengt na Nieuwjaar een gids uit voor de Voie du 
Piémont Pyrénéen. Die loopt van Montpellier naar St.-Jean-Pied-de-
Port, via Béziers, Carcassonne, Lourdes en Oloron. Prijs: € 20, tot 
1 februari ca. € 13. Waarschijnlijk is hij binnenkort ook te koop in 
onze pelgrimswinkel. 

- Bij Conrad Stein Verlag verschijnt in februari de zoveelste editie van 
Küstenweg, de Camino del Norte. De gidsen van Stein (en ook die 
van Rother) zijn handig door het kleine 11,5 x 16,5-formaat maar 
zijn ook inhoudelijk uitstekend.  Prijs: ca. € 17.

- Nog bij Stein verschijnt in februari een nieuwe, Duitstalige, gids voor 
de Via Regia, de Jakobsweg van Görlitz aan de Pools-Duitse grens via 
Bautzen, Leipzig en Erfurt naar Eisanach. Prijs: ca. € 13.

PelGrIMSherBerGen

Camino Catalán: nieuwe albergue
In Alcoletge, tien kilometer van Lleida, opende het gemeentebestuur 
een nieuwe albergue in het gebouw van het Centro de Interpretación 
de la Guerra Civil, Calle Major 19. Een overnachting kost € 8.
De Camino loopt van de abdij van Montserrat, nabij Barcelona, via 
Zaragoza naar Logroño.
Opgelet: er zijn meerdere Caminos Catalanes. Zie www.gronze.com.  

Waarschoot, zondag 9 december
Tien eeuwen Jakobusliederen 
Pandora² en Ultreya brengen in Waarschoot opnieuw een selektie uit 
het enorme aanbod aan Jakobusliederen in heel Europa. Soms ondeu-
gend, dan weer strijdvaardig of strijdend religieus. Muziek en liederen 
uit Spanje, Engeland, Vlaanderen en zelfs de Faeröereilanden.
Eric Boone, Jan Dhondt, Martina Diessner, Marcel Ketels, Bart Roose, 
Ludwig Van Gijseghem en Peter Van Wonterghem gebruiken een on-
gemeen divers en historisch verantwoord instrumentarium: doedel-
zak, luit  en schalmei maar bv. ook een vihuela, een kromhoorn en 
een psalter. 
Aanvang om 15 u. in de kapel van WZC De Linde aan de Schoolstraat.
Info en kaarten: 09 250 59 54, jeugd.cultuur@waarschoot.be. 

Jakobus, de CD van Pandora² en Ultreya kan je (via de website) ook 
nog altijd kopen in de winkel van het Compostelagenootschap.

lezersbrieven

Pelgrim zijn is ...
Ik genoot weerom van ¡Hola!. Ik dacht, misschien moet ik mijn intense 
beleving van de Camino, die ik neerpende in een document Pelgrim 
zijn, maar eens doorsturen. 
Wij stapten van Saint-Jean-Pied-De-Port naar Compostela van 22 april 
tot 25 mei 2012. 
Het heeft een maand geduurd voor ik met de foto’s aan de slag kon zon-
der emotioneel te worden. Het was moeilijk om die ervaring een plaats 
te geven. Ik heb dikwijls gedacht: er zou zo’n praatcafé moeten zijn waar 
pelgrims bij hun thuiskomst hun verhaal kunnen doen aan mensen die 
het ook meemaakten, die ook zo’n ervaring hebben gehad …
Het schrijven van bijgevoegde tekst heeft mij geholpen. Het is onder-
tussen mijn leidraad in het leven van elke dag. Als mensen mij zeggen: 
jij bent zo veranderd, jij straalt veel meer, wat is er met jou gebeurd, dan 
weet ik: de Camino heeft zijn plaats gekregen in mijn leven!

Jeannine Van Dijck

N.v.d.r.Uittreksels van de prachtige tekst van Jeannine plaatsten we hoger bij de aankondi-
gingen van de volgende Infodag en van de Dag van de Pelgrim. 
De volledige tekst vind je in bijlage.

Sebastien de Fooz

Ultreia Pandora

Op mijn manier heb ik naar God gezocht,
Mijn hele leven.
Stille of verre nabijheid,
Zoete rust is Jezus, steeds mijn bron.

Pelgrimerend langs hoofd en zijwegen,
Soms ook dwaalwegen,
Ongebreideld op weg naar ultieme vrijheid.

Strevend naar harmonie
In doen, beleven en trotseren.

Ik heb gezocht naar waarheid,
Schoonheid en goedheid,
Mijn hele leven lang.

Zoekertje
Bagage voor Brasschaat

Op 21 juli 2012 was ik als hospitalera werkzaam in de herberg in Ron-
cesvalles. Daar trof ik een Belgisch koppel uit Brasschaat. 
Zij hadden enorm zware rugzakken en besloten een deel van hun ba-
gage achter te laten in Roncesvalles.  
Ik heb aangeboden hun spullen mee te nemen naar Nederland. Zij 
hebben wel een adres achtergelaten maar dat is tot op heden onvind-
baar.  Kan iemand me helpen? Veel dank.

Clariet Goedhart 
cmgoedhart@ziggo.nl

de laatste tocht van Frans
Frans Van Parijs, gedreven pelgrim, dynamisch lid van ons genoot-
schap, bezieler en gangmaker voor het Compostelagenootschap in het 

Brusselse, is vertrokken op zijn laatste pelgrimstocht.
Frans was gangmaker voor de heraanleg van het Brusselse 
bronzen schelpenpad en voor de uitgave van de wandelfol-
der St.-Jakobswandeling, in de reeks Brusselse Weergangen. 
Hij organiseerde in 2010 in Brussel de St.-Jakobsviering, te-
gelijk ook de slotviering van het Jakobskerkenpad. Niemand 
bracht in het Compostelagenootschap ooit meer dan drie-
honderd Vlaamse pelgrims samen. 
Wij hebben een sterk, wijs en aimabel man en vriend verlo-
ren!

Een pelgrimspaviljoen met heel veel ervaren pelgrims!
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	Jeannine Van Dijck








Pelgrim zijn is:				Juni 2012			Jeannine Van Dijck

Je zekerheden loslaten: waar zal ik slapen, wat zal ik eten. Je geeft je over aan wat komt en je voelt je basisvertrouwen groeien : je vindt altijd wel ergens een bed en iets om te eten. Weten dat ook in het leven van alledag alles zich uiteindelijk wel oplost.

Op weg gaan  naar een welomschreven doel: SDC, voor mij symbool van intense vreugde :.vrede en rust in mezelf vinden, genieten van de vele kleine zegeningen op mijn weg. Dat is mijn doel in mijn leven. Ik heb nu de zekerheid dat ik dat kan bereiken en ik ken ook de weg ernaar toe. Ik weet nu dat ik alles kan bereiken in mijn leven, als ik het maar echt wil! 

Ervaren dat alles begint met de eerste stap. SDC bereik je ‘step by step’. Ik heb ervaren dat je alles kan bereiken als je in stapjes werkt, dat genieten van het onderweg zijn al een doel op zich is.

Steeds vooruitgaan, nooit teruggaan. Op de Camino ga je nooit terug, want dan geraak je er niet. Als ik in mijn leven blijf hangen in de pijn en ontgoochelingen uit het verleden, verlies ik mijn kostbare energie die ik nodig heb op mijn weg naar het geluk in mijn korte verblijf hier op aarde.

Luisteren naar de lokroep.. Elke ochtend, zonder uitzondering hoorden wij de koekoek roepen. Hij was onze metgezel op onze weg en verzekerde ons dat we goed bezig waren. God, of noem hem Onzichtbare Kracht, is voor mij die  lokroep .

De gele pijlen volgen en erop vertrouwen dat zij ons naar ons doel brengen. De verhalen uit de bijbel, zijn voor mij de  pijlen die ik moet volgen om die stralende persoon te worden zoals God heeft het bedoeld.

Ik zag heel veel symboliek in onze ervaringen. Toeval bestaat niet. Als je je ogen opent zie je overal ‘tekens’ dat er méér is. Op mijn weg naar de Cebreiro loop ik heel lang alleen en plots bekruipt mij het angstige gevoel dat ik misschien niet meer op de juiste weg zit. Een klein vogeltje huppelt meer dan een kwartier zo’n 2 meter voor mij, draait af en toe zijn kopje naar mij alsof hij wou zeggen: volg je nog. En op het moment dat er andere pelgrims verschijnen, vliegt hij weg. 
Met een stralende glimlach op haar gelaat, geeft een oude Spaanse vrouw mij een klavertje 4 als ik op een bank zit uit te rusten. Ik zat juist te overpeinzen waaraan ik het verdien om deze weken zo gelukkig te zijn. Dit klavertje 4 kwam mij zeggen: ja, je verdient het!

Ervaren dat als iets anders loopt dan voorzien, dat weer een eigen doel op zich heeft en op zijn beurt ervaringen oplevert die ik op dat moment op mijn weg nodig heb. Als er geen plaats meer is in de eerste Refugio waar ik aankom en ik noodgedwongen verder moet stappen naar de volgende heb ik daar een ontmoeting met een heel bijzondere man. Hij zag hoe ik door bepaalde gebeurtenissen in de knoop zat met mezelf. Hij keek mij aan met een heel speciale blik  en  legde dan stilzwijgend zijn hand op mijn schouder. Er gebeurde iets met mij. Het was alsof hij de knopen op mijn energiebanen ontwarde waardoor ik mijn energie opnieuw voelde stromen. Na korte tijd nam hij zijn hand weg , keek mij recht in de ogen en zei: je komt er wel.(R in Astorga)Ik moest dus blijkbaar op die dag die bepaalde man op mijn weg tegenkomen. 

Toegeven dat angst een grote spelbreker is in het leven. Ik werd angstig als ik op de Camino Duro het effe heel zwaar kreeg. Ik vroeg mij af of mijn lichaam dit wel zou aankunnen. Die angst maakte dat ik weinig genoten heb van de prachtige natuur die mij omringde. 

Is niet alleen maar op jezelf, maar ook op de ander durven vertrouwen.  Ik leerde op een weg met weinig gele pijlen  vertrouwen op de ander. Ik leerde mijn controle loslaten.  

Ervaren dat het leven een pak gemakkelijker wordt als je je rugzak niet te zwaar laadt. Ik heb letterlijk een hoop ballast die ik niet echt nodig had thuisgelaten zodat mijn rugzak niet te zwaar was op mijn weg. Ik vroeg mij onderweg dikwijls af waarom ik zoveel kasten thuis had, terwijl ik het met zo weinig kan doen. Ook symbolisch heb ik veel achtergelaten: de moeilijkheden het afgelopen jaar, de onzekere toekomst. Als ik daarenboven ook de ballast die ik soms meesleur aan kwetsuren en pijn uit het verleden  achter me laat zal dat mijn leven daadwerkelijk een stuk lichter en comfortabeler maken.

Dingen en mensen die je toch niet kan veranderen laten zijn zoals ze zijn. Er zijn nu eenmaal snurkers in de Refugio, er zijn nu eenmaal mensen die van cultuur of natuur uit rumoeriger zijn dan anderen, er is nu eenmaal die vreselijke modder die met kilo’s aan je schoenen blijft plakken, maar waar je toch door moet als je verder wil geraken. Je moet ze laten voor wat ze zijn. Ook in het dagelijkse leven is er maar 1 optie : loslaten wat ik toch niet kan veranderen.



Zo zeker zijn van je doel dat niets of niemand je daar kan van weerhouden. Het regent pijpenstelen, het sneeuwt, het waait meer dan 100 km per uur, het is meer dan 30 graden, er zijn mensen die je gek verklaren…En toch doorgaan! Zo is het ook in het leven. Ik heb mijn eigen missie of levensdroom. Ik ervaar wel eens tegenwind en sommigen zeggen dat ik niet realistisch ben. So what? Dit is mijn leven.

De Camino is een grote weg van solidariteit. We delen alles samen: al  het voedsel dat je bij hebt:, kaas chocolade en brood bijeen leggen op de bank onderweg en dan  samen genieten van deze eenvoudige maaltijd. Het brengt mensen bij elkaar en schept verbondenheid. .Ook als ik thuis ben kan het delen van onze overvloed met anderen een grote verbondenheid opleveren. (Ethiopië, mijn bijdrage in de welzijnsschakel rond armoede in de gemeente)

Het is vertrouwen geven en vertrouwen krijgen en dat ervaren als een groot geschenk. Er is ruimte, tijd en aandacht om te verwoorden waar je heel diep al zoveel jaren mee worstelt . Het is fijn te mogen ervaren dat je medepelgrim met respect naar je luistert. Maar het is boeiend om  zelf een luisterend oor te mogen zijn voor het levensverhaal van de ander. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen is heel kostbaar.

Ervaren dat alle mensen, ongeacht hun afkomst , status of diploma, in wezen hetzelfde wensen: we hebben allemaal dezelfde basisbehoeften: een bed om te slapen, water om te drinken en brood om te eten, maar vooral ook de behoefte aan vriendschap, steun, erkenning, liefde. Dat is wat mensen bindt. 

Ervaren dat er zoveel is om vreugde uit te halen en dat samen die vreugde beleven deze nog 10 x groter wordt. Ik heb zoveel  gelachen onderweg en zoveel plezier  gemaakt . En daar zijn geen grootse dingen voor nodig. We hebben samen gezongen ‘heaven I’m in heaven’, gedanst in de zon én in de regen, het uitgeroepen van vreugde. En in de Refugio bij de Brazilianen hebben we zelfs salsa leren dansen.

Ervaren dat door gewoon mezelf te zijn, in de vreugde die elke dag groeit, in de ontroering en kwetsbaarheid die zich soms aandient, dat deze openheid een aantrekkingskracht heeft op anderen. Ik had zoveel fijne echte ont-moetingen met vooral jonge mensen onderweg

Letterlijk je steentje van pijn en kwetsbaarheid bij het Cruz De Ferro leggen, is een symbool dat je daadwerkelijk een stukje lichter maakt. Wij legden samen ons steentje van vertwijfeling van het voorbije jaar neer. Wij legden ieder ons eigen steentje neer en lieten de bevrijdende emotie die dat met zich meebracht gewoon komen tot ze op was. Het gevoel erna is zalig. Ik zag stoere binken een traan wegpinken, ik zag een Koreaanse vrouw haar pijn en onmacht letterlijk uitschreeuwen.

Zien en daadwerkelijk ervaren hoe mensen gaandeweg veranderen. Een Nederlandse vrouw, vrij gesloten, zie ik openbloeien. Ik zie mijn eigen ‘ernstig in het leven staan’ en niet ‘durven gelukkig te zijn’ veranderen in diepgewortelde vreugde en stralen van geluk.

Pelgrim zijn is op zoek gaan naar Iets, Iemand, naar jezelf, naar…En weten dat je niet de enige bent die zoekende is. Het is ‘antwoorden’ vinden op je vragen en dingen duidelijk zien. Maar soms is het ook aanvaarden  dat er niet op alles een antwoord is, en gaandeweg leren je ook hiermee te verzoenen.

Pelgrim zijn is verwonderd kunnen zijn als een kind: verwondering om de inzet van de hospitaleros en de vrijwilligers, om zoveel goede mensen op je weg, om je eigen krachtige vervoermiddel nl je lichaam, om de prachtige natuur die in deze lente openbarst van leven. Er zijn zoveel mensen van ‘goede wil’, er zijn zoveel mooie dingen in de wereld . Een krachtig positieve boodschap vind ik dit.

Pelgrim zijn is soms kilometers lang alleen maar met jezelf zijn. Het is jezelf tegenkomen en de confrontatie die dat oplevert toelaten. Het is soms plots beginnen lachen om wat je in jezelf ontdekt. En soms is het de tranen voelen rollen om je kleine kwetsbare kant, om je pijn en ontgoocheling.

Pelgrim zijn is niet-(ver)oordelen. Iemand zegt: ik vond het maar niks dat ik in de verte 2 mannen zag lopen: de ene hield constant de mouw van de andere vast. Tot ik dichterbij kwam en zag dat de ene man de andere begeleidde want die was blind. Ik schaamde mij.

Pelgrim zijn is s’ morgens opstaan en bij de eerste stappen die je zet spontaan heel gemeend ‘dank u’ zeggen. Dank omdat je lichaam het doet, omdat je leven mag, omdat je je droom mag waarmaken, dank omdat je dat grote avontuur samen mag beleven, dank om zoveel…

Pelgrim zijn is je Een of HEEL voelen worden. Ik voelde mij één worden met mijn partner, met de mensen rondom mij, met mijn overleden vader, met de kosmos, met… Dit was echt heel speciaal.

De concrete ervaringen op de Camino zijn de levenslessen voor erna. Ik was een goede pelgrim. En nu wil ik verder een goede pelgrim zijn op mijn weg in het dagelijkse leven. Ik wil dit Camino-gevoel niet meer kwijt. Het was alsof wat ik leerde in de vormingen op Siddartha, in de begeleiding tijdens mijn burn out zoveel jaar geleden, hier gestalte kreeg. Wat ik leerde heb ik hier concreet doorleefd waardoor het meer verankerd is geraakt in mezelf.. De Camino is een metafoor van het leven. Willy zegt: het is het leven in een heel geconcentreerde vorm. De ervaring van ‘heaven I’m in Heaven” helpt mij op mijn dagelijkse weg, op de moeilijkheden die mijn pad kruisen. Ik sta veel meer open voor alles . Sinds ik de Camino stapte heb ik zo’n grote behoefte om mensen aan te spreken, te ontmoeten. Er is iets in mij veranderd. Heel diep binnen in mij zit dat doosje vol met vreugde  waarvan op de Camino eindelijk het deksel is opgelicht. Dat doosje blijft open  Ik ben rustiger geworden, tevredener. Ik voel mij zo rijk , rijk aan ervaring.

Ik wil de Camino   verder beleven en uitstralen op mijn weg hier thuis. Ik heb een klein plekje in mijn huis vrijgemaakt met Caminoherinneringen: de kaarten met de prachtige spreuken, waarvan ik er elke dag 1 uitkies om mee aan de slag te gaan, en niet te vergeten…mijn klavertje!
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