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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Een lege kamer, neen, een hoekje van een 
raadszaal in een kleine, Franse, mairie. 
Met een mooi dorpszicht. De raadszaal 
wordt die dag de slaapkamer van een 
koppel pelgrims. Ze snuisteren onbeleefd in 
lades en kasten en vinden er zowaar ook de 
stempel van de gemeente tussen verroeste 
duimspijkers en schroeven. Er is ook een 
gootsteen met een kraantje. Voldoende 
om te ‘koken’ op het meegebrachte 
Campingazvuurtje. Een winkeltje is er 
niet in het dorp, was er ook niet de voorbije 
twintig kilometer. In de rugzak zit nog 
een zakje rijst. Magertjes om te eten. Een 
vriendelijke buurvrouw wil geen eieren 
verkopen. Ze wil ze wél gewoon geven. Een 
andere buurman wil even stoppen met 
onkruid wieden en enkele tomaten plukken 
... Rijst, tomaten, eieren en kraantjeswater. 
Het smaakt. 
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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

Zaterdag 13 april  Blankenberge. Wandeling.
Woensdag 1 mei.  Rutten. Processie en mysteriespel.
Zaterdag 4 mei  Brussel. St.-Jacobsprocessie.
Vrijdag 10 mei   Kuurne. Filmavond The Way.
Zondag 26 mei  Walcheren. 
       Wandeling Veere-Middelburg-Vlissingen.
Donderdag 25 juli Antwerpen. Feest van Sint Jacob.
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 ’t Genootschap
actIVItEItEn

terugblik: algemene Vergadering
hugo en Rosine: véél, véél dank!
Hugo Morael was zes jaar voorzitter van het Vlaams Genootschap. 
Een jaar geleden nam Paul De Marez de fakkel over. 
De voorbije jaren waren niet altijd makkelijk. Het takenpakket was 
enorm. Wat ze samen al die jaren presteerden kan alleen maar de 
waardering genieten van allen. 

Hugo kreeg op de Algemene Vergadering (23 maart) van het Ge-
nootslchap vier mooie Camino-schilderijtjes van Willem Hoet als af-
scheidsgeschenk. Echtgenote Rosine een mooie bos bloemen. En een 
lang applaus!
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Bloemen,  schilderijtjes en een daverend applaus voor Hugo en Rosine. 
Het Vlaams Compostelagenootschap heeft véél aan jullie te danken.
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Brussel,  zaterdag 4 mei
St.-Jakobsprocessie herleeft!
Al enkele jaren trekt er door Brussel opnieuw een processie, en dan nog 
wel een Sint-Jacobsprocessie. Verleden jaar even niet, maar dit jaar staat 
ze er opnieuw. 
De processie trekt van de O.-L.-Vrouw-van-de-Goede-Bijstandskerk 
naar de Kapellekerk langs de Kolenmarkt, de Lombardstraat, de Stoof-
straat, de Eikstraat, het Oudkorenhuis, de Dinantstraat, de Oud-Koren-
huisplaats, de Dinatstraat, het Dinantplein, de Cellebroedersstraat, de 
Keizerlaan en de Kapellemarkt. 
Vertrek om 14.45 u. aan de O.-L.-V.-van-de-Goede-Bijstandskerk. Aan-
komst een uur later. Aansluitend volgt een viering in de Kapellekerk, 
opgeluisterd door Adelard van Aubrac, het koor van het Vlaams Com-
postelagenootschap. In de processie stappen de Galicische en Asturische 
folkloregroepen uit Brussel op, (met doedelzak), de Brusselse folklore-
groep Breughel uit de Marollen, het Vlaams Compostelagenootschap 
en de Amis de Saint-Jacques de Compostelle. 
Alle leden mogen mee opstappen. Hang je schelp om en draag liefst de 
blauwe polo van het Genootschap. 
Na de mis is er voor alle deelnemers een receptie op het plein voor de 
Kapellekerk. 
Het Jakobsbeeld in de Kapellekerk is een schenking van de Xunta de 
Galicia (1992). In dezelfde kerk staat een meelijwekkend beeld van Nos-
tra Señora de Soledad, uit Spanje meegebracht door Infante Isabella. Pie-
ter Bruegel de Oude ligt er begraven.
De processie trok zeker al uit in 1502 maar werd door Jozef II afgeschaft.

De processsie kwam, verdween en bestaat 
vandaag opnieuw ... De enige in Brussel.

AS
JC



5

35
april 2013¡HOLA!

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 loca-
tie, maar restauratiewerkzaamheden maken dat onmogelijk. Daarom 
trekken we naar de kathedraal.
Vooraf ontvangen we de pelgrims in het St.-Julianusgasthuis aan de 
Hoogsraat (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 lans 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 an Quinten 
Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum te-
rug in de kathedraal.
De dag sluiten we af met een jakobsconcert op de beiaard van de ka-
thedraal. 

Het inschrijvingsformulier kan je hier aanklikken. 

De Onze-Lieve-Vrouwkathedraal met vooraan Rubens op de Groen-
plaats. Een kathedraal verwijst naar ecclesia cathedralis, de kerk van 
de zetel, de zetel van de bisschop. 

Het Plantin-Moretusmuseum is gewoon uniek in de wereld: vijf eeuwen 
boekdrukkunst, dertigduizend boeken, incunabelen en post-incunabe-
len, rijk meubilair, schilderijen van onder meer huisvriend Rubens ...
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/sint-jacobsviering_antwerpen%20(2013).doc
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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 
6 april  Willy Beyers, Willy Janssens en Raymonde Godon
13 april Bert Emons, Cobby Commandeur en Jos Van Montfort
20 april Magda Cumps, José Maes en Gilbert Organe
27 april Daniel Dierickx, Lena De Buck en Robert Truyen
4 mei   Kristiaan De Vlamynck, Magda Cumps, Herman Troukens 
   en Minouche Corthouts
11 mei Jos Belmans,  René Henquet en Yvonne Roelof
18 mei  Jos Belmans, Paul de Vlam, Jo Van de Vannet en Emiel De Smedt
25 mei  Kristiaan De  Vlamynck, Hanny Pouderoyen en Dirk Vercruysse

http://www.compostelagenootschap.be/Article.aspx?Id=326
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nieuw in onze pelgrimswinkel
Bij veel lezers doet de naam Miam Miam Dodo wel een belletje rinke-
len. Miam Miam Dodo-gidsen zijn bkend om hun actuele en uitge-
breide praktische informatie (logies,  winkels ...)

Twee van deze gidsen zijn nu ook te koop in onze pelgrimswinkel: 
- El Camino Francés (Saint-Jean-Pied-de-Port,Santiago de Compostela, 

Cabo Fisterra).
- GR 65 (Le Puy-en-Velay-Saint-Jean-Pied-de-Port). 
Beide kosten € 19.

Er bestaat nog een derde Miam Miam Dodo, voor de Voie d’Arles en 
verder via de Col de Somport naar Puent la Reina. Niet verkrijgbaar in 
onze winkel. www.levieuxcrayon.com 

De ANWB-Wandelgids Franse St. Jacobsroute. Van Le Puy tot de Pyreneeën 
wordt niet meer herdrukt en is dus binnenkort niet meer verkrijgbaar. 
In onze winkel waren er een week geleden nog drie exemplaren.
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hospitaleros alweer aan het werk
De herberg Isaac Santiago in Los Arcos, sinds 1997 gerund door vrij-
willigers van het Vlaams Genootschap, is alweer een paar weken 
open, een halve maand vroeger dan gewoonlijk, vanwege de vroege 
paasdatum. Spanjaarden maken immers in groten getale gebruik van 
de Paasvakantie om een stukje van de Camino te stappen.
Tot eind oktober lossen vijftien teams elkaar af. Drie van hen voor de 
eerste keer. 

Applaus voor deze vrijwilligers: 

René Van Der Auwera en Renée Vanham, Daniël De Schutter en 
Mieke Verschure, Johan Bouckaert en Paula Desseyn, Clo Van Der 
Gucht en Kristien D’Hondt, Rosette Champagne en Christian Van 
Ransbeek, Michel en Claudette Hoogewijs, Herman Parton en Anna 
Swinnen, Paula Heremans en Albert Vandenbroeck, Jan Eylenbosch 
en Marie-Josée Gijssels, Hans De Rooy en Ben Van Rooij, Staf Backx 
en Ann Verbiest, Louis Van Looveren en Chris Berben, Koen Hore-
mans en Anny Verbeeck, Rudolf Goeminne en Maria Van Wassen-
hove, Marc De Ryck en Ann François.
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 Regionieuws
REGIo BRuGGE
Blankenberge, zaterdag 13 april
Proef van de lente, ruik de zee!
Regio Brugge nodidgt 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 kennismaken met de villa’s van de ‘Con-
cessiewijk’. 
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 een interessante verzameling villa’s en andere 
gebouwen 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.
Daarna warme maaltijd (beenham). 
Deelname: € 3 zonder maaltijd, € 17 met maaltijd.

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

Uitwaaien en ondertussen mooie of straffe verhalen vertellen over 
Compostela.
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Natuur én cultuur, zo hoort het. Duin, bos én Belle Époque.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/kustwandeling%20brugge%20(2)-1.doc
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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.
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 nog altijd de zetel van de Provinciale 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. 
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Van Veere  gaat het via Middelburg  naar Vlissingen .
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Jakob wacht ook op jou in de protestantse Sint-Jakobskerk in Vlissingen.
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n 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). 

Regio limburg
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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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.
Je kan onder meer in Genk vertrekken (37 km), met haltes in Wie-
mesmeer (30 km), Alden Biesen (15 km), Genoelselderen (9 km) en 
Berg (5 km). Dat is een deel van de Via Limburgica.

Andere vertrekplaatsen:  Sint-Truiden (22 km), 's Gravenvoeren (50 
km), Maastricht (34 km) en Wellen. De volledige lijst van de halte-
plaatsen vind je op www.dekenaattongeren.be/pelgrimage.
Er is vervoer van Tongeren naar een van de vertrekplaatsen. Je stapt 
dan in groep naar de basiliek.

De pelgrimszegen op de vertrektplaatsen en een bezinning op de an-
dere 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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REGIo SchEldE-lEIE

Kuurne, vrijdag 10 mei
Filmavond the Way
Regio Schelde-Leie 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 her-
kennen 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 In buurthuis ’t Senter, Sint-Katrienplein in Kuur-
ne (naast de wijkkerk Sint Katriene).
Toegang: donativo.
Graag vooraf Inschrijven: 
regioscheldeleie@compostelagenootschap.be.
Info : Frans Maertens, 056 35 57 88.

IM
D

B
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Wegen naar Santiago: prachtig overzicht!
Veel organisaties en individuen hebben al pogingen gedaan om een 
mooi overzicht te maken van de pelgrimswegen van het noorden naar 
Santiago de Compostela. Soms knap, soms goed, soms slecht.
De kaart van Wobien Doyer is sowieso een van de beste die tot nu toe 
gemaakt is, ook al omdat eer aan elke route een lijst gekoppeld is met 
de bestaande gidsen. Ere wie ere toekomt.
http://home.kpn.nl/wobien 

Santiago de compostela: welkom in de huiskamer van de lage 
landen!
Het is zover! In Compostela staan van 15 april tot 15 oktober vrijwil-
ligers van het Nederlands  Genootschap van Sint Jacob klaar om ook 
jou welkom te heten in de Huiskamer van de Lage Landen, net voor 
de oude binnenstad, in de Rúa de San Pedro. 
De vrijwilligers zijn benieuwd naar jouw ervaringen en verhalen! 
Kom langs, ontmoet tochtgenoten en voel je welkom in Santiago. 
Wil je verder naar Finisterre, dan kunnen ze je ook de weg wijzen.
Je krijgt er een kop koffie of thee, een heerlijk glas fris water, en infor-
matie over Santiago, de overnachtingsmogelijkheden en de thuisreis. 
Tot ziens in de Rúa de San Pedro 29. Buen camino! 
Joost Bol, Voorzitter Nederlands Genootschap van Sint-Jacob.

 Vlaanderen, Europa, el mundo

lanGS dE PElGRIMSWEGEn
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Via de la Plata: brug afgesloten ...
Het is een bijna kafkaäans verhaal maar vlakbij Sevilla is de brug over 
de Gualdaquivir door een publieke onderneming afgesloten. Het gaat 
om Adif, een beetje vergelijkbaar met onze Infrabel. Adif heeft een 
conflict met het Consorcio de Autobuses de Sevilla. 
De brug is een cruciale brug op de kortste weg tussen Sevilla en Ca-
mas, op de eerste etappe van de Vía de la Plata. Behalve  pelgrims, zijn, 
nog veel meer, gewone voetgangers, fietsers en gebruikers van het 
openbaar vervoer het slachtoffer van dit conflict tussen twee (semi-)
overheidsondernemingen.  Hoe lang dat gaat duren, dat weten wij 
natuurlijk niet. Freddy Du Seuil heeft, namens het Vlaams Compos-
telagenootschap, alvast mee een petitie ondertekend. 
Wil je dus van Sevilla naar Santiago, dan zal je voorlopig eerst nog 
even ter plekke moeten informeren hoe – en met hoeveel kilometer 
omweg – je over de rivier moet.

treinen  tussen Bayonne en Saint-Jean-Pied-de-Port
De treinverbinding tussen Bayonne en Saint-Jean-Pied-de-Port heeft  
voor de nodige kopbrekens gezorgd tijdens de voorbije werkzaamheden.
Op dit moment is alles weer ok!  Hier is de dienstregeling. Vertrek in Ba-
yonne en aankomst in St.-Jean-Pied-de-Port.
 07:45   09:04
10:48   12:07
 14:55   16:14
 18:07   19:33
 Een rit van ongeveer een uur en twintig minuten, door de de prach-
tige vallei van de Nive!

Toch maar proberen? Of je aan de overkant raakt is momenteel hele-
maal niet zeker.
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Fietstransport
De firma Hubert Mathieu meldt dat ze geen fietsen meer vervoeren 
tussen Compostela en België. 
Ander adres: Soetens, http://www.fiets-vervoer.nl.

nieuwe refugio’s en albergues 
* Tordesillas heeft, behalve veel andere logiesmogelijkheden, nu ook 

een pelgrimsherberg. Vrij luxueus, met tien bedden.
 Tordesillas ligt op de Camino del Sureste. Die route begint in Alicante. 

In Tordesillas ben je bijna op het einde, op enkele dagen van de Vía de 
la Plata. En nog enkele dagen verder ben je in Astorga, op de Camino 
francés. 

 983 771 153 of 637 068 628, acasse-va@hotmail.com
* In Villamayor de Monjardín is er al veel langer een herberg van een 

Nederlandse stichting. Recent opende een tweede albergue zijn deu-
ren aan de Calle Mayor. Er zijn twintig bedden. 

 +34 (0)677 66 05 86, info@alberguevillamayordemonjardin.com
 Villamayor ligt aan de Camino Francès, ongeveer halfweg tussen Pu-

enta la Reina en Los Arcos.

Via Podiensis, minder dan € 12
www.webcompostella.com  is een voor gemotiveerde pelgrims meest-
al interessante website. Je vindt er onder meer een link naar een lijst 
van logies tussen Le Puy en Rocamadour, onder 12 €. Maar ook veel, 
meer belangrijke, items!  
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PElGRIMSGIdSEn

Vijf gidsen, vijf landen
* Bij Rando Editions verschijnt een dezer dagen Le chemin catalan vers 

Compostelle. Rando maakt uitstekende gidsen. De route doorkruist 
heel Catalonië, van Monserrat naar Zaragoza. Verder gaat het langs 
de Ruta del Ebro tot in Logroño op de Camino Francés. 

 Prijs: ca. € 22,50.
 www.editions-sudouest.com 
* In Spanje verscheen bij Jacobeo.net een nieuwe editie van de Guía del 

Camino de Santiago (Caminos Francés, Aragonés y Baztanés) 2013.
 Prijs: ca. € 20. 
 www.jacobeo.net 
* Van Franziskusweg verschijnt bij Conrad Stein Verlag in mei een vier-

de editie. 543 km wandelen door Umbrië, Toscane en Latium. 
 Prijs: ca. € 13.
 www.conrad-stein-verlag.de 
* Nog bij Conrad Stein verschijnt deze maand de zesde editie van Ca-

minho Português. Van Porto naar Santiago. 
 Prijs: ca. € 15.
* Tenslotte: Jakobswege zwischen Schwarzwald und Vogesen verschijnt,  

ook bij Conrad Stein, in mei. De beschreven route loopt van Loss-
burg via Offenburg, Straatsburg, Freiburg en de Mont Sainte-Odile 
naar Thann.

 Prijs: ca. € 15.
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MEdIa, ERFGoEd, tEntoonStEllInGEn

Grote werken in de antwerpse Sint-Jacob
Enkele weken geleden waren archeologen in de Sint-Jacobskerk druk 
in de weer. Ze voerden er onderzoek uit naar aanleiding van het plaat-
sen van een nieuwe klimaatinstallatie. 
Naast aardewerk en skeletresten vonden ze in de, al verstoorde, bo-
dem onder meer interessante muurresten. Dat zouden resten kunnen 
zijn van of de Sint-Jakobskapel (ca. 1415), voorloper van de kerk, of 
van het Sint-Jacobsgasthuis (vóór 1400 opgericht door de lokale broe-
derschap) of van de stadsomwalling. 
Er staan nog veel meer werken op het programma. Een groot deel 
van de kerk is daardoor tijdelijk niet toegankelijk. Dat is ook de reden 
waarom de viering op naar aanleiding van het Sint-Jacobusfeest (25 
juli) niet in deze kerk plaats vindt, maar in de O.-L.-Vrouwkathedraal.
De laatgotische St.-Jacobskerk moest eigenllijk hoger worden dan de 
kathedraal. Van de geplande 165 m werd een derde gerealiseerd. Het 
enorm rijke patrimonium is voor een groot deel te danken aan de pas-
toor die in de Franse tijd de Republiek trouw gezworen heeft ...
Pieter-Paul Rubens ligt er begraven.

De Antwerpse Sint-Jacobskerk kan pronken met een bijzonder rijk ba-
rok interieur. Met dank aan de pastoor die destijds collaboreerde met 
de Franse bezetter.
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Brugge, tot 23 juni
liefde en devotie

Egidius waer bestu bleven ...? 
Mi lanct na di gheselle mijn, 
Du coors die doot du liets mi tleven ...

Wie kent niet enkele lijnen uit dit  beroemde Middelnederlandse lied? 
Het is allicht de bekendste tekst uit het Gruuthusehandschrift, enkele 
jaren geleden gekocht door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
Het handschrift is het uitgangspunt voor de tentoonstelling Liefde en 
devotie.
De 147 liederen, zeven gebeden en zestien gedichten zijn niet alleen 
een belangrijke getuige van de Middelnederlandse letterkunde, ze 
vertellen ook enorm veel over de laatmiddeleeuwse stedelijke cultuur, 
over muziek, liefde, const, gezelschap en devotie in de stad Brugge 
rond 1400. 
250 objecten brengen dat allemaal tot leven in het Gruuthusemuseum. 
Stadszichten, munten, gewichtjes en charters vertellen over Brugge 
als handelsmetropool. Maar ook pelgrimsinsignes uit alle windrich-
tingen illustreren het drukke reizigersverkeer. Pelgrims én hande-
laars brachten insignes mee uit Canterbury (Thomas Becket), Keulen 
(Driekoningen),  Rome (Petrussleutels en Vera Icon), Rocamadour 
(Maria met Kind) ... Neen, deze keer zijn er geen jakobsschelpen. 
De liefde vult er een hele schatkamer. Doorboorde hartjes waren 
blijkbaar toen ook al populair.

Het kleine Ursulaschrijn uit het St.-Janshospitaal. Ursula is er geflan-
keerd door Maria met Kind, Johannes de Doper, Barbara en Cecilia.
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Gebrandschilderd raam, afklomstig uit het stadhuis. Ca. 1410.
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Devoot waren ze toen ook. Pelgrims liepen door de stad, van heilig-
dom naar heiligdom. In het St.-Janshospitaal wisten ze Ursula, Cor-
neel en Ghislenus naar waarde te schatten. Veel broederschappen 
waren er met veel leden. Onder meer de Broederschap van O.-L.-V.-
van-Hulsterlo. Hulsterlo, nabij Hulst, was een uithof van de abdij van 
Drongen. Het mirakelbeeld van de verdwenen bedevaartplaats staat 
op de tentoonstelling, samen met een aflaatbrief en een pelgrimsin-
signe van Hulsterlo. En samen met vele heiligen en engelen in allerlei 
vormen en materialen. 
Tot 23 juni in het Gruuthusemuseum. Gesloten op maandag.
www.liefdeendevotie.be

codex calixtinus: het lang verwachte concert, de lang verwachte cd
Vollezele (Galmaarden), 25 mei, dat is nog altijd de afspraak om het 
lang verwachte concert van Psallentes  bij te wonen. Of als je wil 
een dag eerder in Rhoon (bij Rotterdam). 
Psallentes  brengt gezangen uit de Codex Calixtinus, ook genoemd het 
Liber Sancti Jacobi. De Codex betstaat uit vijf boeken, samen vierhon-
derd bladzijden. Twee boeken bevatten muziek. In boek twee vind je 
vooral Gregoriaans. In boek vijf vind je, naast de routebeschrijving 
naar Compostela, een twintigtal vroegpolyfone composities. Het bij 
veel pelgrims goed bekende Dum pater familias is er een van. Congaude-
ant catholici, het oudst bekende, driestemmige lied, een ander.
Meer over het concert en de cd, én alle praktische informatie krijg je 
in de ¡Hola! van 1 mei.Psallentes  is niet aan haar proefstuk toe. Eerder brachten de da-

mes al een cd uit met muziek uit de Vlaamse begijnhoven en een met 
muziek uit het Ursula-manuscript van mystica Hildegard von Bingen. 
Nu volgt dus de Codex Calixtinus.

Congaudeant catholici ..., het oudste voorbeeld van driestemmige poly-
fonie. Uit boek vijf van de Codex Calixtinus. 
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ZoEKERtJES

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. 
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

Vega de Valcarce
De voormalige Albergue do Brasil in Vega de Valcarce (Camino fran-
cés) heet nu Albergue El Roble.  
Ik ben 2,5 jaar vaste hospitaleira geweest in Vega de Valcarce en zal 
ook dit jaar de pelgrims in El Roble ontvangen. Wij bieden een over-
nachting voor € 5, een avondmaal voor € 9,50 en een  eenvoudig (€ 3) 
of een continental ontbijt (€ 5). 
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De woonkamer heeft een open haard, bar, bibliotheek, internet en 
Wifi. Er is een wasmachine en een droger aanwezig. De slaapzaal op 
het gelijkvloers telt achttien bedden.  Op het terras en aan de grote 
ronde tafel buiten kan men heerlijk bijkomen.
jaspersjoke@hotmail.com

Stapmaat gezocht
Ik, Ludwig D'Haese, 57 jaar, woon in Merchtem en zoek een stapge-
noot om van 2 tot 10 december een stukje Vía de la Plata te stappen, 
van Zafra tot Cáceres. Ik stap met een lichte rugzak en overnacht in 
albergues. Het vervoer heen en terug (vliegtuig en bussen) kost onge-
veer € 150. 
benaltijdweg@gmail.com

appartement in Burgos
Ik verhuur een ruim appartement in het historisch centrum van 
Burgos op driehonderd meter van de kathedraal. Geschikt voor vier 
personen (twee dubbele bedden). Lakens en handdoeken ter beschik-
king. Prijs per nacht: € 80, inclusief ontbijt.
Contact en reserveringen: mhernandov@gmail.com. (Spaans, En-
gels, Frans en Duits).
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Sponsortochten
Sommige leden stappen niet alleen om zichzelf weer te vinden of om 
een of andere spirituele reden, of een sportieve. Sommigen maken 
er ook een sponsortocht van, ze verzamelen meteen centen voor een 
goed doel. 

Jozef Colson vertrekt op 1 mei en wil het Belgisch Centrum voor Ge-
leidehonden steunen. www.fietsennaarcompostella.be.

Paul Linders wil een project steunen van Plan België in Laos. Meer 
informatie over de tocht van Paul en het project vind je op zijn blog: 
www.bloggen.be/paulopweg


