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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Een ochtend langs de Camino. Einde september. 
Het is nog heel vroeg en kil. Maar o zo mooi. 
Stilstaan, op een bank zitten en genieten, dat is 
de boodschap. Pelgrims hollen te veel, genieten te 
weinig van wat de camino aanbiedt. Pelgrimeren 
is meer dan ultreia, ultreia en jacobus ...Of anders 
gezegd – en gehoord op de laatste pelgrimszegening:

Wie snel loopt, loopt aan alles voorbij.
Wie snel leeft, leeft helemaal niet.
Hij verslindt het leven, maar het leven 
verrijkt hem niet. ( ...)
Wie zich de tijd gunt voor aandachtige 
beschouwing ontdekt tot zijn verwondering hoe 
het geringste ‘alles’ bevatten kan,
een wereld op zich.
Libert van der Kerken s.j.
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¡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, Ria Bruggen, Paul De Marez,  
Freddy Du Seuil, Egfried Grauls, Herman Merckx, 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!
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KalEndER

Dinsdag  5 maart   Genk. Kaas- en wijnavond.
Vrijdag 8 maart  Antwerpen. Filmavond: The Way.
Zaterdag 16 maart Kortenberg. Wandeling
       en lezing Sebastien de Fooz.
Vrijdag 22 maart  Nerem. 
       Camino-ervaringen van vijf Femmavrouwen.
Zaterdag 23 maart Mechelen. Algemene vergadering.
Zaterdag 23 maart Heusden-Zolder. Reisbabbel.
Donderdag 28 maart Antwerpen. Pelgrimstafel. 
Dinsdag 2 april  Ekeren. Infoavond uitrusting.
Zaterdag 13 april  Blankenberge. Wandeling.
Woensdag 1 mei.  Rutten. Processie en mysteriespel.
Zondag 26 mei  Walcheren. 
       Wandeling Veere-Middelburg-Vlissingen.
Donderdag 25 juli Antwerpen. Feest van Sint Jacob.
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terugblik: Fiets- en wandelbeurs
14.500 bezoekers, een twintigtal actieve informanten in het Pelgrims-
paviljoen, 58 nieuwe leden ... De tweede editie van deze beurs was 
weerom een succes, voor het Genootschap en voor de organisatoren. 

Ik ben trots lid te zijn van het genootschap die met zo’n ploeg 
je stevig op weg helpt!
Met deze woorden stak een enthousiaste beursbezoeker het niet af-
latend team vrijwilligers een hart onder de riem. Onze ploeg heeft 
twee dagen lang veel toekomstige pelgrims op weg geholpen en ant-
woord gegeven op talrijke vragen over routes en uitrusting.  
De pelgrimswinkel draaide op volle toeren en bij de ledenadminis-

tratie was het vaak aanschuiven.  
Zeker te herhalen in 2014! 

Mechelen, zaterdag 23 maart
algemene Vergadering!
De algemene vergadering bestaat uit 
een honderdtal ‘effectieve leden’.  
Zij ontvangen een persoonlijke uitno-
diging.
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antwerpen, donderdag 25 juli
Feest van Sint-Jacob

25 juli vieren we weer het feest van de heilige Jacobus. Dit keer 
in Antwerpen. Vanzelfsprekend is de Jakobskerk de aangewezen 
locatie, maar restauratiewerkzaamheden maken dat onmogelijk. 
En dus vieren we in de kathedraal! De pelgrims ontvangen we in 
het St.-Julianusgasthuis (kunstgalerij De Zwarte Panter, maar ook 
onze refugio).
Regio Antwerpen zorgt natuurlijk ook voor een maaltijd en een na-
middagprogramma met vier keuzeactiviteiten: een Sinjorenwande-
ling, een wandeling langs de Scheldekaaien, een geleid bezoek aan 
het Plantin Moretusmuseum en een geleid bezoek aan de kathedraal. 
In de kathedraal loopt dan nog altijd de tentoonstelling van Quinten 

Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meester-
werken uit het Koninklijk Museum te-
rug in de Kathedraal.
De dag sluiten we af met een jakobscon-
cert op de beiaard van de kathedraal. 
Praktische informatie vind je in volgen-
de ¡Hola!’s.

Een Jacobsfeest met op het eind van 
de dag een beiaardconcert ter ere 
van Jacobus!
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WERKGRoEPEn en PRoJEctEn

Infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen
Het secretariaat van het Vlaams Compostelagenootschap staat op za-
terdag open als infopunt voor alle bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers 
helpen je met alle vragen over je tochtplannen. 
Het  informatieteam bestaat uit een dertigtal vrijwilligers met diverse 
en uitgebreide stap- en/of fietservaring op tal van pelgrimswegen. 
Je kunt er ook onze bibliotheek raadplegen. En onze pelgrimswinkel 
biedt gidsen, naslagwerken en allerlei pelgrimsgadgets aan over het 
thema pelgrimeren.
Openingsuren: alle zaterdagen van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstva-
kantie, op paaszaterdag, op feestdagen en in juli en augustus.

Hieronder vind je de openingsdata, met de namen van de teamleden. 
Een lijst met informatie over hun ervaring vind je op de website van het 
Genootschap. 
Je kan ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring 

2 maart Bert Emons, Coby Commandeur en Hanny Pouderoyen
9 maart Jos Belmans, Emiel De Smedt en Hugo Ponjaert
16 maart Luc Holsters, Robert Truyen en Dirk Vercruysse
23 maart René Henquet, Herman Troukens, Minouche Corthouts  
   en Richard  Asselberghs
6 april  Willy Beyers, Willy Janssens en Raymonde Godon
13 april Bert Emons, Cobby Commandeur en Jos Van Montfort
20 april Hugo Ponjaert, José Maes en Gilbert Organe
27 april Daniel Dierickx, Lena De Buck en Robert Truyen

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/tochtervaring%20medewerkers.doc
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hospitalero’s: Kristien claeys zet een stapje opzij
De onvermoeibare vrijwilligster Kristien Claeys zet een stapje opzij. 
Meer dan twintig jaar nam ze het secretariaat waar van de Hospitale-
rowerking.
Na de laatste jaarvergadering in Gent heeft ze te kennen gegeven dat 
persoonlijke en professionele motieven haar niet meer toelaten deze 
taak met volle inzet op te nemen. Wij hebben daar alle begrip voor, 
maar zullen haar onvolprezen bijdrage missen.
Kristien was er al bij in 1995, toen de eerste kern van Vlaamse hospi-
taleros in Hospital de Orbigo voor pelgrimsopvang zorgde. Voordien 
deed ze al vrijwilligerswerk in Castrojeriz, na haar eigen camino het 
jaar ervoor. Zij hielp ook de 
contacten leggen met Los Arcos, waar we deze maand aan ons zeven-
tiende werkjaar beginnen. 
Kristien heeft het allemaal helpen organiseren, documenteren, in 
verslagen gieten en met haar zacht karakter en vriendelijkheid bege-
leiden. We zullen 
iemand anders moeten vinden om de hospitaleros te bevoorraden en 
te ondersteunen. 
Voor zoveel inzet over twee decennia, kunnen we Kristien alleen 
maar hartelijk en gemeend danken, in naam van de hospitaleros en 
de 150.000 (!) pelgrims, die we allen samen in Los Arcos al hebben 
opgevangen. 

Tot ziens, Kristien!

Kristien Claeys dankt op de terugkomdag een van de hospitalero’s. 
Nu danken de hospitalero’s op hun beurt Kristien.
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nieuw in onze pelgrimswinkel
Al jaren werkt de Noord-Franse organisatie Randonneurs en Pèler-
ins 51 aan de beschrijving en de bewegwijzering van een kortere route 
van Rocroi via Reims én Troyes naar Vézelay. Het vervolg dus op onze 
Via Monastica. Uiteindelijk kreeg de route de naam Via Campanien-
sis. Deelgidsen waren al enkele jaren verkrijgbaar. Recent verscheen 
een volledige gids, met topografische kaarten en logieslijsten. 
Op weg naar Santiago, van de Ardennen naar Bourgondië. Via Campanien-
sis, is nu ook verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel en kost € 15.
De deelgidsen Rocroi-Reims en Reims-Troyes zijn niet meer verkrijg-
baar.

Opnieuw verkrijgbaar is de St.-Jacobsroute deel 1, van Clemens 
Sweerman. 
De gedetailleerde gids brengt je langs rustige wegen van Haarlem via 
Chartres naar Tours, of via Parijs en Orléans naar Tours. 
Prijs: € 22,50. 
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 Regionieuws

REGIo antWERPEn

antwerpen, vrijdag 8 maart
Filmavond the Way
Regio Antwerpen nodigt iedereen uit op de filmvoorstelling van The 
Way. 
De hoofdrolspeler is een arts die verneemt dat zijn zoon omgekomen 
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. Zo zullen vader en zoon eigenlijk samen op tocht 
zijn ...
Aanvang om 20 u. in zaal Why Waai naast de St.-Andrieskerk.
Deelname: donativo. 
Inschrijven via regioantwerpen@compostelagenootschap.be.

IM
D

B

antwerpen, Witte donderdag 28 maart
Pelgrimstafel
Al minstens drie eeuwen – met enkele onderbrekingen 
- organiseert het St.-Julianusgasthuis een pelgrimsta-
fel. Regio Antwerpen werkt mee aan deze traditie. 
Twaalf behoeftigen krijgen die dag een feestmaal aan-
geboden in de voormalige kapel, nu onderdeel van 
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In de voormalige kapel, nu onderdeel van 
kunstgalerij De Zwarte Panter, schuiven Ant-
werpenaars en toeristen op Witte Donderdag 
aan voor de pelgrimstafel. Om te kijken, en 
twaalf van hen om te eten. 
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kunstgalerij De Zwarte Panter.
Van 10 uur af kan iedereen de feesttafel bewonderen. Op tafel staan 
twaalf visgerechten, aangekocht bij, of geschonken door,  Antwerpse 
restaurants. 
Centraal op de tafel staat het boterbeeld, een plaasteren beeld dat met 
boter wordt ingesmeerd en een fragment voorstelt van het passiever-
haal. Tijdens de middeleeuwen werd, symbolisch, aan boter, een zui-
verende werking toegeschreven.
Die dag houdt Regio Antwerpen er ook een Infopunt open en is onze 
pelgrimswinkel present.
Welkom van 10 tot 18 u.

Het Sint-Julianusgasthuis bestaat al sinds 1303. Behalve een 
kunstgalerij is er sinds verleden jaar ook een pelgrimsherberg 
ondergebracht. Regio Antwerpen vangt er de pelgrims op.
Meer informatie over het gasthuis vind je op www.stjulianus.be 
of ook in De Pelgrim nr. 107, oktober 2011. 

Pa
ul

 V
an

 W
ou

w
e

In het St.-Julianusgasthuis is de jongste jaren op Witte Donderdag ook 
een Infopunt van het Compostelagenootschap geopend. En nog wel in 
een sjieke, historisch waardevolle zaal.

REGIo BRuGGE
Blankenberge, zaterdag 13 april
Proef van de lente, ruik de zee!
Regio Brugge nodigt je graag uit op haar traditionele kustwandeling. 
Een wandeling langs het strand, door de duinen en de bossen naar De 
Haan. Daar laat een gids je kennis maken met de villa’s van de ‘Con-
cessiewijk’. 


Uitwaaien en ondertussen mooie of straffe verhalen vertellen over 
Compostela.
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In de jaren na de aanleg van de eerste tramlijn liet Leopold II een deel 
van de duinen tussen Blankenberge en Oostende bebossen en verka-
velen. Het resultaat is interessante verzameling villa’s en andere ge-
bouwen uit de Belle Époque.
Afstand: 19 km. Of korter, je keert gewoon met de tram terug.
Boterhammetjes meebrengen.
Afspraak om 10 uur in zaal Forum, Kerkstraat 66.
Nadien warme maaltijd (beenham). 
Deelname: € 3 zonder maaltijd, € 15 met maaltijd.

Inschrijven vóór 10 april. Het inschrijvingsformulier kan je hier down-
loaden. Stuur het naar regiobrugge@compostelagenootschap.be of naar 
Koen De Witte, Koudemarkt 8, 8000 Brugge.

Natuur én cultuur, zo hoort het. Duin, bos én Belle Époque.

G
am

ge
e

REGIo GEnt
Walcheren, zondag 26 mei
Wandeling Veere-Middelburg-Vlissingen
Een wandeling van vijftien kilometer, waarvan tien langs een kanaal, 
kan die interessant zijn? Jawel, een pelgrim kan hier leren hoe elke 
stap hem ongemerkt dichter bij de einder brengt ...
Van het oude stadje Veere wandel je naar Vlissingen, grotendeels 
langs het Kanaal door Walcheren. Na acht kilometer kan je onder lei-
ding van een stadsgids Middelburg verkennen. De stad was tot laat in 
de achttiende eeuw, na Amsterdam, de belangrijkste havenplaats van 
de Vereenigde Oostindische Compagnie.
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De enorme norbertijnenabdij in het centrum – een stichting van de 
Antwerpse St.-Michielsabdij – is twaalfde eeuws. In 1574 viel ze in 
handen van de Prins van Oranje en kreeg het gewestbestuur er onder-
dak. Ook vandaag is het onder meer nog altijd de zetel van de Provin-
ciale staten. Vanop de Lange Jan – de abdijtoren – heb je een prachtig 
zicht over de stad. 
Samen met de abdij staat het laatgotische stadhuis vooraan op de erg 
lange monumentenlijst. 

Na weer een stuk kanaal kom je in Vlissingen. Ook een erg interessan-
te stad. Op het programma staat een kort bezoek aan de protestantse 
St.-Jacobskerk (14de-16de eeuw).
Tot slot kan je nog napraten met Zeeuwse Jacobsvrienden. 

Afstand: 15 km. 
Afspraak om 8 uur op het Rerum Novarumplein in Gent of om 8.30 uur 
op de Markt in Zelzate. 
Lunchpakket meebrengen. 
Prijs: € 17 voor de busreis, de stadsgids en een koffie of thee bij de lunch. 

Inschrijven:  het aanmeldingsformulier is begin april  beschikbaar op 
www.compostelagenootschap.be (Diensten >Activiteitenkalender).

Jakob wacht ook op jou in de protestantse Sint-Jakobskerk in Vlissingen.
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REGIo lEuVEn

Kortenberg, zaterdag 16 maart
Wandeling en pelgrimsverhaal
Het wordt vast een mooie dag in de Oude Abdij Kortenberg,  
Hier ondertekende Hertog Jan II van Brabant in 1312 het Charter 
van Kortenberg, Voor het eerste gaf een vorst medezeggenschap aan 
de steden. Om de drie weken vergaderde daarop een ‘parlement’ in de 
abdij. Een verre voorloper van de democratie! 

De oudste nog resterende gebouwen, het Veehof en het Abdijkasteel, 
dateren uit de 17de en 18de eeuw. De benedictinessenabdij  werd op-
geheven tijdens de Franse Revolutie. De Oude Abdij Kortenberg is 
vandaag een bezinningscentrum van het bisdom.
De wandeling van 12 km laat je kennismaken met het Dijleland, op 
de grens van vlak en heuvelend Vlaanderen. Dus krijg je enkele mooie 
vergezichten aangeboden. Ook een van de kastelen van de prinsen de 
Merode ligt langs de route. 

Na de middag vertelt Sebastien de Fooz over zijn voettocht naar Jeru-
zalem. Een tocht van zes maanden. Hij publiceerde daarover bij Lan-
noo 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).
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Sebastien de Fooz

Onthaal om 9 uur in de Oude Abdij Kortenberg aan de Abdijdreef. 
De wandeling vertrekt een half uur later.

Om 14 uur start de lezing van Sebastien de Fooz. 
De dag eindigt in café De Ware Jakob met een drankje en een hapje. 
Picknick meebrengen. Drank, broodjes en snacks te koop.

Deelname: € 10, inbegrepen de onthaalkoffie. 
Inschrijven voor  8 maart via regioleuven@compostelagenootschap.be. 
Of, indien nodig, via 016 76 56 64  of  0476 50 55 13 of per post: 
Jos Belmans, Begijnenblokstraat 1, 3320 Hoegaarden.
Vermeld: aantal personen, naam, voornaam, adres en eventueel lid-
nummer.
Een routebeschrijving  krijg je nadien via mail of via de website van het 
Genootschap.

REGIo lIMBuRG

nerem, vrijdag 22 maart
Een avond met 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 in Tongeren.
Info: Egfried Grauls, 0497 59 13 48.Femma-dames verbroederen met andere pelgrims.
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Riet: Het was voor mij een rustige camino: stappend genieten, je zo-
maar gelukkig voelen om wat je ziet, wie je rondom je ziet ... Dat het 
spirituele vrij spontaan aan bod kwam, dat we elkaar respecteerden in 
het soms alleen willen zijn, dat was vanzelfsprekend. Fijn!
Ik ben er vooral fier op dat wij deze camino samen uitstapten en er al-
lemaal - ondanks alles - een goed gevoel aan overhouden. Want met zes 
samen vertrekken én met zes samen aankomen is niet evident. Het is 
alleen door de solidariteit en het begrip van iedereen met iedereen dat 
dit lukte. Is dat vriendschap?

heusden-Zolder, zaterdag 23 maart
Nico Bringmans, Mathieu Notelaers en Roger Quetin vertellen hun 
pelgrimsverhalen op de ‘Reisbabbel’ in de bibliotheek van Heusden-
Zolder. Van 9 tot 12 uur.
Info: Egfried Grauls, 0497 59 13 48.

Genk, dinsdag 26 maart
Gratis kaas- en wijnavond
Regio Limburg nodigt de Limburgse leden uit op een gratis Spaanse 
kaas- en wijnavond!
Afspraak om 18.30 u. in’t Kliniekske, Noordlaan 6 in Genk.  
Verplicht inschrijvingen via regiolimburg@compostelagenootschap.be.
Info: Egfried Grauls, 0497 59 13 48.
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Rutten, woensdag 1 mei
de brutale moord op Evermarus ...
Al meer dan duizend jaar herdenkt Rutten op 1 mei de marteldood 
van Evermarus. In de voormiddag gaat de processie uit, met alle deel-
nemers aan het mysteriespel in vol ornaat. 
's Namiddags staat het mysteriespel met de wilde achtervolging op de paar-
den op het programma. Het spel verhaalt de pelgrimage van de Friese 
edelman Evermarus naar Compostela en de brutale moordpartij door 
bendeleider Hacco op Evermarus en zijn gezellen.
Het Compostelagenootschap stapt om 10.30 uur mee op in de proces-
sie. Graag pelgrimsschelp aanhangen! 
Programma: 9 u. mis, 10.30 u. processie, 14 u. mysteriespel.

Een uitvoerige bijdrage over het 
Evermarusspel in Rutten vind je in 
De Pelgrim nr. 97, juni 2009.
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REGIo nooRdERKEMPEn

Ekeren, dinsdag 2 april
Pelgrimsavond: wat kan je thuis laten?
Het lijkt allemaal eenvoudig. We nemen mee wat we altijd meena-
men. Onze kousen zullen wel de juiste zijn. Mijn rugzak zal het nog 
wel doen. Ik loop nooit blaren. Een matje? Niet voor mij ... Mijn fiets? 
Nog nooit problemen ...
Pelgrims vertrekken dikwijls met te veel bagage of laten essentiële din-
gen thuis. Praten over uitrusting moét. Het welslagen van je droom 
hangt ervan af ...
Moderator: Daniel Dierickx.
Afspraak om 20 u. in de parochiezaal aan de Leugenberg 143.
Deelname: donativo.
Inschrijven via regionoorderkempen@compostelagenootschap.be, 
annemievanderschoot@hotmail.com, of telefonisch bij Annemie 
Vanderschoot: 03 605 60 09.

andERE oRGanISatoREn

Roermond, zondag 17 maart
Pelgrimsmis
Roermond opent het pelgrimsseizoen met een landelijke pelgrimsmis 
in de kathedraal. Pelgrims uit heel Nederland ontvangen er de pel-
grimszegen. Nadien volgt koffie en Limburgse vlaai. 

An
ne

m
ie

 V
an

de
rs

ch
oo

t

Heel veel, wellicht de meeste, pelgrims vertrekken met veel te veel en 
dikwijls de verkeerde spullen ...
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Vooraf aanmelden bij de Broederschap van de H. Jacobus de Meer-
dere, benbrader@ziggo.nl.

tongeren, zaterdag 25 mei
Pelgrimeren naar de basiliek
Voor de vijfde keer werkt het Compostelagenootschap mee aan de pel-
grimage naar Tongeren. Vanuit vijf verschillende richtingen stappen 
die dag pelgrims naar Onze-Lieve-Vrouw-Oorzaak-onzer Blijdschap.

De vertrekplaatsen:
-  Genk (37 km), met haltes in Wiemesmeer (30 km), Alden Biesen (15 

km), Genoelselderen (9 km) en Berg (5 km). Dat is een deel van de 
Via Limburgica.

-  Sint-Truiden (22 km), met haltes in Helshoven (15 km) en Widooie 
(5 km).

-  's Gravenvoeren (50 km)
 -  Maastricht (34 km), met haltes in Bassenge (18 km) en Nerem 
 (5 km).
-  en, nieuw, Wellen (25 km), met haltes in Kortessem (19 km), Vlier-

maal (14 km), de Kluis van Vrijhern (8 km) en Neerrepen (5 km).
Er is vervoer van Tongeren naar een van de vertrekplaatsen. In groep 
stap je dan naar de basiliek.
De pelgrimszegen op de verre startplaatsen en een bezinning op de 
andere plaatsen verwijzen naar het 'samen onderweg' zijn. 
De dag sluit af met een pelgrimsviering.
Info: riet.vancleuvenbergen@telenet.be 
of www.dekenaattongeren.be/pelgrimage.O-L-V basiliek Tongeren
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Jacobalia in Keulen
Door Keulen lopen wel vier Jacobswegen. Jacobus is er dan ook sterk 
vertegenwoordigd in kerken en musea. De folder over Jacobus in 
Keulen is recent geactualiseerd. Je kan het downloaden via de website 
www.jakobspilger.lvr.de. Klik op Aktuelles.

duizend jaar Rutsemadoene
Rocamadour kennen velen als een van de halteplaatsen op de weg 
naar Compostela, meer bepaald op een van de varianten van de Via 
Podiensis. Sinds enkele jaren is er ook een erg mooie route tussen Bé-
névent l’Abbaye (Via Lemovicensis) en Rocamadour.
In de allereerste plaats is het een duizend jaar oud mariaal bedevaarts-
oord. Nog altijd komen velen hier naar de Zwarte Madonna, net als in 
de middeleeuwen.
 Vlaamse en andere schepenbanken stuurden toen geregeld mensen 
als straf naar Rutsemadoene. Dat was in de tarieflijsten ongeveer gelijk 
aan een halve tocht naar Compostela of Rome, evenwaardig aan een 
strafbedevaart naar Le Puy, Saint-Gilles, Saint-Maximin of Lübeck.
Duizend jaar Rocamadour wordt onder meer gevierd met de Rocas-
tella. Dat zijn pelgrimstochten. Individuele tochten, zonder inschrij-
ving maar met op het einde wel een ‘diploma’, net zoals in Santiago 

 Vlaanderen, Europa, el mundo

lanGS dE PElGRIMSWEGEn
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Rocomadour: aloud heiligdom, voor velen een halte op de weg naar 
Compostela, voor vele anderen, het einddoel.
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de Compostela. Ook hier moet je minstens 100 km stappen kunnen  
bewijzen.
Informatie over de deelname vind je op 
http://rocamadour-compostelle.blog.pelerin.info. Het belangrijkste: 
telefoneren om een bed te reserveren!
Andere informatie over (de tocht naar) Rocamadour: 
www.rocamadour.eu  
http://www.chemin-de-st-jacques-voie-de-rocamadour-limousin-
haut-quercy.fr
http://www.un-chemin-de-st-jacques.net

namen en compostela
De Fédération du Tourisme de la Province de Namur organiseert  voor 
het derde jaar een Pèlerinage de Namur à Saint Jacques de Compostelle au-
trement. 
Dat is haar goed recht. Het is alleen nuttig om daarbij te vermelden dat 
dit initiatief niets met Compostelagenootschappen te maken heeft.
De provinciale toeristische federatie droomt ervan om van de stad Na-
men een soort Belgisch Le Puy te maken. Ze heeft daartoe een Fédération 
Européenne des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle opgericht, samen 
met Le Puy. De directeur vertegenwoordigt er ‘België’. 
De federatie negeert ook het bestaan van de Via Monastica (een over-
eenkomst met het Franstallig Belgisch genootschap) en verspreidt 
foute informatie over de route naar Compostela.
www.namur-stjacques.eu    
 



20

34
maart 2013¡HOLA!



Veel meer onderdak langs Vlaamse Via’s!
De oproep enkele maanden geleden voor meer pelgrimslogies langs 
onze pelgrimswegen was een groot succes. Een dertigtal nieuwe adres-
sen! Je vindt ze op www.compostelagenootschap.be>overnachtingen
>overnachtingen in Vlaanderen. 
In de nieuwe edities van onze gidsen worden ze natuurlijk ook opge-
nomen.  Je vindt de adressen ook op Publicaties > Via’s in Vlaanderen 
> Aanvullingen en correcties. 
Veel dank voor dit grote, nieuwe aanbod!

nieuwe refugio’s en albergues
* Camino francès. Nog een nieuwe albergue in Sarria: Albergue Oasis, 
www.albergueoasis.com, 605 94 86 44.
* Camino francès. Vega de Valcarce. De Albergue do Brasil is overge-
nomen en heet nu Albergue El Roble.
Hospitalera Joke Jaspers meldt dat ze hospitalera blijft. Overnachting: 
€ 5, avondmaal € 9,50, ontbijt € 3/5. Wasmachine en droger.

PElGRIMSGIdSEn
* Bij de Editions Lepère verscheen zopas een nieuwe editie van de gids 

voor de Via Turonensis, de Voie de Tours, van Parijs via Orléans, Tours 
en Saintes naar St.-Jean-Pied-de-Port. Prijs: € 20. Verkrijgbaar in onze 
pelgrimswinkel. Bestellen kan via www.compostelagenootschap.be. 

* Bij Conrad Stein Verlag verscheen een Duitstalige gids voor de wat min-
der gebruikelijke route van Le Puy naar Saint Gilles: Frankreich: Régor-
daneweg GR 700. Pilgerweg nac Saint-Gilles-du-Gard. Een mooie tocht door 
de Ardèche en de Cévennes via Alès en Nîmes. Prijs: ca. € 15.
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MEdIa, ERFGoEd, tEntoonStEllInGEn

opnieuw compostelapostzegels in Frankrijk
Verleden jaar gaf de Franse post  een vel uit met enkele Compostela-
postzegels. Dat verkoopt blijkbaar goed want La Poste is er weer met 
vier Compostelazegels. Dit keer met Neuvy-Saint-Sépulcre (Via Le-
movicensis), Conques (Via Podiensis), Saint-Gilles (Via Tolosana) en 
Aulnay (Via Turonensis).

Een wonder op je pad
Van Marije de Nood verscheen recent  Een wonder op je pad. Pelgrime-
ren naar Santiago de Compostela. Het Het boek bevat korte historische 
verhalen en dagboekverhalen van pelgrims nu. Die verhalen gaan tel-
kens over een wonderbaarlijk gebeuren op de camino, in de sfeer van 
ontmoeting en spiritualiteit. Kleine gebeurtenissen geven een diepere 
dimensie aan het pelgrimeren. Mijmeringen en gedichten wisselen af 
met tekstfragmenten en kleurenfoto's. Er staan ook zingevingsoefe-
ningen in.
Marije de Nood is kunsthistoricus en conservator in het Museum Ca-
therijneconvent in Utrecht.
Een mooi en warm snuffelboek! (RB)
Marije de Nood. Forte uitgevers in Baarn. 2012. 142 p. Prijs: ca. € 18.

* Voor de Duitse wegen verscheen bij Conrad-Stein-Verlag een nieuwe 
gids, Jakobsweg Bremen-Köln en een derde editie van Jakobsweg München-
Lindau mit Variante nach Bregenz. Kleine, handige gidsjes. De eerste kost 
ca. € 17, de tweede ca. € 15.
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Fra Santiago. Fra Santiago.
¿Duerme usted? - ¿Duerme usted?
¡Tocan a maitines! è Tocan a maitines!
Din, dan, don. Din, dan, Don. 

Martinillo, martinillo
¿Dónde está, dónde está?
||: Toca la campana, :||
Din, don, dan, din, don, dan.

Fray Santiago, Fray Santiago,
Duermes ya, duermes ya?
Suenan las campanas, Suenan las campanas
Din, don, dan; din, don, dan.
 (Argentinië)

Santiago, Santiago,
Duermes tú, duermes tú?
Tocan las campanas, Tocan las campanas
Din, don, dan; din, don, dan.
(Paraguay).

Broeder Jakob: Santiago?
www.historiek.net is best een interessante website over geschiedenis, 
archeologie en kunst. Rik Wouters publiceerde er onlangs een stuk 
over Broeder Jakob. Het zou geen kinderliedje zijn, maar een pel-
grimslied, een Compostelalied. 
Wouters baseert zijn mening op het bestaan van een Spaanse versie 
waarin expliciet sprake is van Santiago, Fra Santiago. Het liedje zou, 
net als in het Frans ( ...sonne les matines ...), de pelgrims oproepen om 
eerst naar de metten te gaan, het ochtendgebed in de kerk, en dan de 
bedevaart verder te zetten. 
Een Santiago-versie komt ook in enkele Zuid-Amerikaanse landen 
voor en is daar allicht gearriveerd via de koloniale heersers. Zij impor-
teerden er Santiago, niet meer als Santiago matamoros maar als Santiago 
mataindios. 
In andere Spaanse versies is er sprake van Martinillo, geen Jakob, geen 
broeder, geen heilige. Een geheel profane versie. In het Italië is het 
dan weer wel een broeder, een Fra Martino.  

Hoe zit dat met Jakob? Is Broeder Jakob niet gewoon een aloude, wijd 
verspreide  melodie waarvan veel regionale versies bestaan, veel inter-
pretaties? 
Weet jij er meer van? Laat het ons weten!

Overigens kan je in het volgende nummer van De Pelgrim een inte-
ressant verhaal lezen over Santiago mataindios. 
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lEZERSBRIEVEn

ontdek de kunstschatten náást de camino!
Met z’n allen hebben we natuurlijk de Camino francés gestapt. Wei-
nigen onder ons hebben echter het  klassieke parcours al eens verlaten 
voor een mooi stukje cultuur een paar kilometer van ‘dé’ Camino ver-
wijderd. Waarom niet?
Naast de weg van Logroño naar Santo Domingo de la Calzada (je weet 
wel, de kathedraal met de levende kippen) ligt Haro (de ‘hoofdstad’ 
van de Riojawijnen) en ook  Laguardia. Dat laatste stadje pronkt met 
de mooie kerk van Santa Maria de los Reyes. Dat de kerk érg mooi 
is, heeft vooral te maken met de unieke Pórtico de Santa María. Een 
meesterwerk van Spaanse gotiek (14de eeuw) mét  bewaarde poly-
chromie uit de zestiende eeuw. Schitterend, niet?

Xavier en Ria Van Molo-Antonissen

Meer beelden: klik hier op Portico.

ZoEKERtJES

Ik zoek een stapmaat

Graag zou ik de Camino stappen van Saint-Jean-Pied-de –Port tot San-
tiago (eventueel tot Fisterra). Periode: tussen juli en haf augustus.
Wie wil meestappen?
lucschaubroeck@fulladsl.be

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/128/portico.pps
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Ik zoek een fietsmaat

Ik, Jeroen Van Kriekinge, 24 jaar, ben op zoek naar (een) reisgezel(len) 
om vanuit regio Leuven naar Santiago te fietsen. Ik vertrek rond 29 
april en wil per dag 80 à 100 km rijden.
jeroen.vankriekinge@hotmail.com 

En ook ik zoek een fietsmaat

Mijn naam is Marnix De Bal en ik doe de tocht naar aanleiding van 
mijn vijftigste verjaardag.
Ik vertrek op 22 april in Avelgem, rijd via de Champagne naar Vézelay, 
vervolgens naar Le Puy en Peyrusse-le-Roc.
In Peyrusse blijf ik een week (ongeveer van 8 tot 20 mei) omdat mijn 
leerlingen daar op schoolreis zijn. Daarna fiets ik naar Moissac, Saint-
Jean-Pied-de-Port en verder naar Compostela.
Ik wil 70 à 100 km per dag te fietsen en neem geen tent mee maar pro-
beer elke avond een goedkoop onderkomen te vinden, zonder te re-
serveren.
Ik wil er vooral een cultuurhistorische reis van maken.
Wie graag (een stuk) wil meefietsen kan gerust contact opnemen: 
055 31 51 46,  marnixdebal@hotmail.com.

Fysieke beperking? Ik wil helpen.

Heb je een fysieke beperking en wil je toch een stukje onderweg gaan 
naar Compostela? Dan wil ik je graag mijn diensten aanbieden.
Ik ben Koen (35 jaar) en woon in Huldenberg. Ik reis met mijn Duitse 
herder Ringo, een lieve en sociale hond van bijna zes jaar, met ook 
zijn beperkingen: 25 km per dag is voor hem niet meer realistisch. 
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Ondanks deze begrensde mogelijkheden wil ik graag samen met mijn 
hond iemand vergezellen die extra hulp nodig heeft. Voor deze reis 
heb ik een budget van € 600 à 800.
Ik bied enkele jaren ervaring op de Camino francés en de Camino del 
norte en ben bereid zo’n reis voor te bereiden, onderweg bij te sturen 
etc. (Ik doe dat graag!)
Ik ben beschikbaar: tussen half juni en half september.
Talenkennis: F/S/E.

Mijn motto: onderweg zijn is belangrijker dan aan te komen!
koen.gerits@mail.be


