
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Heb jij de warme zomer overleefd? Was je niet beter in de herfst vertrokken? Of in de vroege lente? 
Om van de winter maar niet te spreken, dat is net als de zomer geen makkelijke uitdaging.
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Redactie: Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel, ludo.van.lint@telenet.be. 
Tekst: Ludo Van Lint, tenzij anders vermeld.
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans,Christ’l Beyens, Ria Bruggen, 
Alex Cusse, Luc De Bolle, Roland De Brabander, Johan De Ridder, Ferdi Mattys, 
Jeanine Van Dijck, Jef Van Lint. 
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela, 
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
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naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS



oud-heverlee, zaterdag 24 november
Terugkomdag
Programma
9 uur   Onthaal met koffie en thee
10 uur  Welkomstwoord en stemmingsmoment
10.15 uur Keuze uit:
    *  Spirituele boswandeling
     In  kleine wandelgroepen delen we pelgrimservaringen.
    *  Mijmeringen
     Jan de Proft verstaat de kunst om ervaringen in een krach-  

    tige, beeldende en poëtische taal te vangen. In zijn Mijme-  
    ringen put hij uit zijn jarenlang pelgrimsverleden en reflec- 
    teert hij op zijn relatie met de natuur, plaatsen en mensen   
    die hem dierbaar zijn, en ook God. 

     Met foto’s van Nico Bringmans.
     Mijmeringen van Jan de Proft en beelden vanNico 
     Bringmans vind je op dit filmpje: 
     https://www.youtube.com/watch?v=FkWUbJLUNcM.   

   *  De pelgrim en de thuisblijver 
     Ook de thuisblijver heeft zijn/haar verhaal, een ander 
     verhaal dan dat van de pelgrim maar soms even diepgaand. 
     Ook voor de thuisblijver is er een vóór en een ná de tocht. 

De terugkomdag: een dag om de heerlijkheden van je tocht nog 
eens op te warmen. Een dag om te luisteren naar de verhalen 
van pelgrims en partners die thuis de tocht meemaakten.
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     Het getuigenis van een koppel – een pelgrim én een thuisblijver 
     – is de aanzet om ervaringen te delen.
    *  Café De ware Jakob
     Ervaringen en foto’s … uitwisselen.
12 uur   Soep en eigen of bestelde picknick
     Uitreiking herinneringstegel 2018 aan al wie een kopie van zijn 
     compostela voor 5.11 doormailde aan luc.holsters@telenet.be
13.45 uur Keuze uit:
    *  De waarden van de Camino 
     Gastvrijheid, solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, spiritualiteit ... 
     zijn enkele waarden die pelgrims tijdens hun camino ervaren. 
     Ook jij? En ben je deze waarden na de camino anders gaan beleven?  

    Een uitgelezen mogelijkheid voor pelgrims die diepgang zoeken.
      *  Wandeling 

  We wandelen naar La Foresta in Vaalbeek. Halfweg, in 
  Pro Arte Christiana, vertelt minderbroeder-beeldhouwer
  Rik Van Schil ons over zijn sobere en krachtige beelden,
  geïnspireerd op het leven van St.-Franciscus. 
  Wellicht tot 16.30 uur.
  www.franciscaansleven.be/beeldhouwer-rik-van-schil.html 
*  Jonge pelgrims aan het woord
  Enkele jongeren vertellen kort over hun camino. 
  Een jongere ging met zijn ouders op stap, een andere 
  alleen en een paar met de school. Daarna kunnen alle 
  aanwezigen in een dialoog elkaar echt ontmoeten.  
*  Café De ware Jakob: ervaringen en foto’s uitwisselen.
16 uur Einde
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Tussendoor is de pelgrimswinkel open.

Waar?
Don Bosco, Don Boscolaan 15, Oud-Heverlee. Vlak bij de Waverse-
baan. Gps: tik Kloosterdreef in.
Openbaar vervoer: buslijn 337 Leuven-Waver. Vertrek Leuven-Station: 
8.11, 9.15, 10.11 uur. Halte: Don Bosco.  
Terug naar huis: 16.32, 17.32 uur.

Deelname
Deelname: € 5, met lunch € 11. 
Over te schrijven op rekening BE06 2800 5620 0322 van het Vlaams 
Compostelagenootschap.
Inschrijven doe je vóór 18 november met het formulier dat je hier 
kan aanklikken. 
Stuur dat  naar terugkomdag@compostelagenootschap.be. Of stuur 
het naar Herman Troukens, Kriesberg 52, 3221 Nieuwrode.
Pas na ontvangst van het formulier en na overschrijving van het ver-
schuldigde bedrag ben je effectief ingeschreven. 

Gent, zaterdag 17 november
infodag voor kadidaat-pelgrims
Waarom naar Santiago de Compostela? 
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Waar vertrekken? Langs welke weg? Hoe 
vind ik een bed? Rugzak? Uitrusting? Waar vind ik een goeie gids? 
En een stempelboekje?  Hoe geraak ik terug naar huis? En mijn fiets?

Fe
rd

i M
at

ty
s

https://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier%20terugkomdag%202018%20.docx
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Wat kost dat allemaal? Kan ik dat wel aan?Hoe bereid ik mij voor? 
En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap een 
degdelijk antwoord te bieden.  Onze pelgrimsinfodagen zijn een ja-
renlange en zeer gewaardeerde traditie.

Programma
10.00 u.  Warm onthaal
10.30 u.  Verwelkoming en voorstelling programma en afdeling
10.45 u.  Presentatie: Op weg naar Santiago
11.30 u.  Presentatie: Een ervaren pelgrim vertelt
12.15 u.  Lunch met meegebrachte picknic, of belegde broodjes, 
    soep en drank ter plaatse te verkrijgen
13.15 u.  Presentatie: De tocht in de praktijk, aparte sessies voor 
    stappers en fietsers
14.15 u. Pelgrimsforum. In een informele sfeer nodigen ervaren 
    pelgrims je uit aan diverse thematafels.
17.00 u. We ronden af.
Onze ledendienst en de pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kan je ter plaatse kopen.

Waar?
Sint-Barbaracollege,Savaanstraat 33, Gent.
Zeer goed bereikbaar: 
* Per trein/tram: voor het Sint-Pietersstation neem je best tram 1 

(Wondelgem of Evergem) / halte Savaanstraat, of tram 2 richting 
Melle Leeuw (halte Vogelmarkt).

* Met de wagen: opgelet, de Savaanstraat ligt in een verkeersvrije zone!
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 Je kan de stad inrijden via Gent Zuid en parkeren in parking Zuid.
 Je kan ook via de stadsring R40 de Kortrijksepoortstraat inrijden 

en vervolgens via de Nederkouter naar parking Savaanstraat rijden 
(250 m van de school).

 Je kan ook verder rijden naar parking Kouter.

Inschrijven
Deelname is gratis. Stuur voor 15 november een mail naar:
afdelinggent@compostelagenootschap.be 
of schrijf naar Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent;  
09 324 65 49.
Vermeld naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

Je kan niet op die datum? 
Er zijn nog infodagen, op 8 december in Schoten (zie hieronder), 
op 19 januari in Genk, op 16 februari in Leuven. Infodagen: antwoorden op (bijna) alle pelgrimsvragen ...!

Schoten, zaterdag 8 december
infodag
Het programma is identiek aan de infodag in Gent. 
Waar?
Don Bosco, Hendrik Consciencestraat 2B. 
Zeer goed bereikbaar.
* Trein naar Antwerpen-Centraal. Vervolgens op de Rooseveltplaats, perron 32, bus 610, 620 of 621. Halte Kerkhof. 
* Wagen: parking vlakbij op het marktplein.
Inschrijven
Deelname gratis. Inschrijven vóór 30 november via afdelingkempen@compostelagenootschap.be of schrijf naar 
Christ’l Beyers, Tarwestraat 16, 2900 Schoten; 0473 68 28 79. Vermeld naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of fietser’.
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Élke zaterdag: infopunt! 
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in 
Mechelen, is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók 
in juli en augustus, behalve op feestdagen en tijdens de kerst- en de 
paasvakantie. Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims 
om hun tocht voor te bereiden.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pel-
grimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempel-
boekje aanvragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.

Dit zijn de vrijwilligers, actief in oktober:

Zaterdag 6 oktober Jos Belmans, Andrea Grootaers, Martine Maes   
       en Jelle Nuyts
Zaterdag 13 oktober Inge Peeraer, Paul Linders, René Henqet 
       en Clark Trappeniers
Zaterdag 20 oktober Jan De Proft, Jose Maes, Jacques Tack  
       en Dees Van Caeyzeele
Zaterdag 27 oktober Willy Beyers, Dirk De Smedt, Jos Helsen 
       en Annemie Vanderschoot

Magda is niet meer ...

Jarenlang was Magda Cumps een gedreven vrijwilligster op het info-
punt. Op 22 september is Magda overleden. We wensen de familie en 
al wie haar dierbaar was heel veel sterkte.

Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen 
klaar om al je vragen te beantwoorden!

Het lijstje voor november vind je binnen enkele dagen op de website. 
Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 
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http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, donderdag 18 oktober
nocturne in Sint-Jan
In het middeleeuwse Sint-Janshospitaal aan de Mariastraat organiseert de stad 
Brugge een nocturne. Gidsen brengen er het verhaal van een hospitaal waar van 
de 12de tot de 19e eeuw zieken maar ook armen en pelgrims werden opgevangen. 
Aan afdelilng Brugge-Kust vroeg de stad om iets te doen rond de pelgrim vandaag. 
Ons pelgrimskoor treedt er op en er is een infostandje. 

De oude ziekenzalen, 
de kerk en de kapel 
herbergen belangrijke 
kunstwerken en his-
torisch erfgoed, onder 
meer zes werken van 
Hans Memling. 
Het Sint-Janshospitaal 
vind je in de Ma-
riastraat. Je kan er 
terecht vanaf 18 uur. 

 Genootschap-afdelingen

Memlingmuseum: waar ook pelgrims thuis zijn.
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aFdelinG BRuGGe-KuST
diksmuide, zaterdag 20 oktober
Vredeswandeling naar St.-Jakob
Honderd jaar is het geleden dat er na vier jaar een einde kwam aan de 
Eerste Wereldoorlog. Met afdeling Brugge kun je vanuit Diksmuide 
een 18 à 20 km lange polderwandeling maken. Onderweg bezoek je 
de Dodengang en eventueel ook de IJzertoren. De wandeling doet 
ook Sint-Jakobskapelle aan. De vernielde kerk werd na de oorlog her-
opgebouwd. 
Afspraak om 11 uur aan het station van Diksmuide. Picknick mee-
brengen. Einde rond 17 uur. 
Deelname € 6 voor het bezoek aan de Dodengang en ‘een pint’.
Inschrijven via roland.de.brabander@gmail.com of 0477 81 22 45. 
Tegelijk stort je € 6 op rekening BE62 0017 0228 8261 van 
Compostelagenootschap,afdeling Brugge-Kust.Neen, je bent niet de eerste pelgrim in dit polderdorp.

Ri
et

 V
an

 C
le

uv
en

be
rg

en

 Sint-Jakobskapelle



11

99
oktober  2018¡HOLA!

aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 17 november
Bezoek aan de Potterie
Ook in de Potterie kon je in de middeleeuwen als pelgrim overnach-
ten. De ziekenzalen van weleeer zijn nu gevuld met kunstwerken, 
eredienstrelicten en tal van ziekenzorgvoorwerpen. De kerk is gotisch 
met een barok interieur. Aan het 13de-eeuwse beeld van O.L.Vrouw 
ter Potterie worden talrijke mirakels toegeschreven, onderwerpen 
voor glasramen, tapijten en een mirakelboekje. 
De dag begint met een wandelingetje langs minder bekende straten 

naar de kerk en het museum. De meegebrachte picknick kun je 
aanspreken in de cafetaria van het nabijgelegen woon- en zorg-
centrum De Potterie. 
Daarna volgt het geleid bezoek aan kerk en museum. Daarna 
is er weer een wandelingetje, langs de reien en langs het oudste 
café van Brugge, Vlissinghe. 
Afspraak om 11.15 u. aan het station. Het bezoek start om 14 uur. 
Einde aan het station rond 17 uur. 
Inschrijven bij Marnix Tack, marnix.tack@telebnet.be, 
0491 52 73 91. Tegelijk stort je € 12 (gids en museum) op reke-
ning BE62 0017 0228 8261 van Compostelagenootschap, afdeling 
Brugge-Kust. 
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aFdelinG GenT
zwijnaarde, zaterdag 6 oktober
Via Scaldeawandeling

St.-Christianakapel, Dikkelvenne
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Afdeling Gent pakt uit met een nieuwe aflevering 
van haar Scaldeawandelingen.Nu vertrekken ze in 
Zwijnaarde. De tocht loopt via Zevergem, de Schel-
demeersen en Gavere. Gavere waar de opstandige 
Gentenaars in 1453 verloren van het Bourgondi-
sche leger van Filips de Goede. In Zevergem is er 
een caféstop. In Dikkelvenne een kapelstop: de St. 
Christianakapel. 
Van Gavere gaat het met de trein terug naar Gent-St.-
Pieters.

Afstand: ca. 20 km. 
Afspraak om 9.15 uur in Zwijnaarde, eindhalte tram 
2 aan de bibliotheek (Heerweg-Zuid). 
Terug in Gent-St.-Pieters om 18.02 uur.
Zeker niet vergeten: water!

Deelname:
Formule 1: soep, twee croque-monsieurs en groen-
tjes, verrassingen onderweg en treinticket. Prijs: € 15.
Formule 2: eigen lunchpakket, verrassingen onder-
weg en treinticket. Prijs: € 5.
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Inschrijven vóór 3 oktober via afdelinggent@compostelagenootschap.be 
of Johan De Ridder, 09 324 65 49 (na 18 u.).
Vermeld de gekozen formule! Betaling ter plekke.
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Neogotisch beeld in de neogotische St.-Christianakapel. De heilige Hilduardus, 
benedictijn en missiebisschop in Vlaanderen (ca. 750) verwelkomt Christiana. 
De vermoedelijke dochter van een Engelse koning zal in Dikkelvenne een 
vroom leven leiden in de verdwenen abdij van Dikkelvenne. Beide heiligen zijn 
de patroonheiligen van Dendermonde. De relieken van beide heiligen bevin-
den zich daar in de O.L.Vrouwkerk.

De Via Scaldea volgt van Gent tot in Frankrijk grotendeels de Schelde. In de omgeving van onder meer Oudenaarde en Doornik wijkt ze daar 
wel van af.   Een logische route voor wie aan een lange Compostelatocht begint. Minder logisch voor een gewone wandeling. De wandeling van 
Gent wijkt er dan ook van af. Gelukkig maar.
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aFdelinG KeMPen
Kapellen, woensdag 10 oktober
Pelgrimsavond
In  kleine groepjes praten over pelgrimeren, op tocht gaan, recente 
ervaringen, herinneringen bewaren ...
Afspraak om 20 uur in zaal De Kroon (oud gemeentehuus), Antwerp-
sesteenweg 2.
Bijdrage: donativo.
Inschrijven tot 8 oktober via:
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
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aFdelinG zenne-dendeR
denderleeuw, vrijdag 9 november
Pelgrimsavond
De camino gelopen? Of een stuk? Ook jij bent welkom op de pelgrimsavond van afde-
ling Zenne-Dender. Kom ook jouw verhaal vertellen en geniet van de caminosfeer. 
Ook op deze avond komt Sebastien de Fooz vertellen over zijn unieke pelgrimstocht 
naar Jeruzalem. 
Iedereen is welkom. Voor leden van afdeling Zenne-Dender is er een verrassing op 
voorwaarde dat ze hun compostela kunnen voorleggen. 
Afspraak om 19.30 uur in ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7 , 200 m van het station. 
Deelname: € 8 voor onthaal, muziek, beelden, voordracht en gratis drankje. 
Inschrijven vóór 4 november. Het formulier kan je hier aanklikken. Tegelijk stort je 
het juiste bedrag op rekening BE16 0017 0228 9574 van het Compostelagenootschap, 
afdeling Zenne. Vermeld: pelgrimsavond, lidnummer en aantal personen. 
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85.Sebastien de Fooz

https://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulierpelgrimsavond2018.doc
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Genk, vrijdag 12 oktober
het verhaal van Johan Swinnen ... 
In Genk nodigde de Gezinsbond professor Swinnen uit om zijn ver-
haal te vertellen over zijn lange tocht als kankeronderzoeker, papa 
van een kankerpatiënt en Compostelaloper.
Aanvang om 20 uur in het Dienstencentrum Ter Hooie, Hooiplaats 
14/1. Welkom vanaf 19.30 uur.
Deelname: gratis maar een vrijwillige bijdrage voor het Leuvens Kan-
kerinstituut is meer dan welkom.
De twee boeken die Johan Swinnen schreef over zijn tocht en over 
kanker (ziekte, behandeling en onderzoek) zijn ook te koop. 
Inschrijven is niet noodzakelijk, maar om zeker te zijn van een plaats 
doe je dat best toch via limburg@gezinsbond.be.

Vader en zoon Swinnen bij de start van 
de lánge ‘marathon’ naar Compostela.

leuven, zaterdag 13 oktober
Via Brabantica-wandeling
Onze Franstalige vrienden, de Amis de St.-Jacques de 
Compostelle, komen wandelen over de taalgrens: van 
Leuven langs de Via Brabantica en dan door het Meer-
daalwoud en het Heverleebos terug naar Leuven. 
Afstand: 23 km. 
Afspraak om 10 uur aan het station van Leuven. 
Info: Geert Leeuwerck, 0495 47 55 88.

J.-
P.-
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Van Leuven naar Hoegaarden op de Via Brabantica. Je bent 
nauwelijks vertrokken of je staat bij de Parkabdij. De verleiding is 

groot om er een uur, twee uur ... te blijven.
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Professor Swinnen op training met zoon Pieter

KU
L Mechelen,  dinsdag 27 november

de lange tocht van Johan Swinnen ... 
Ook in Mechelen nodigt de Gezinsbond professor Swinnen uit om 
zijn verhaal te vertellen over zijn lange tocht als kankeronderzoeker, 
papa van een kankerpatiënt en Compostelaloper.
Afspraak om 20 uur in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de 
Merodestraat 18.
Deelname: gratis, maar een bijdrage voor het Leuvense kankeribnsii-
tuut is uiteraard meer dan welkom. 
Inschrijven via mechelen@gezinsbond.info.
Info: Luc Goossens, 015 55 61 39 (na 19 uur).

zaterdag 3 november oud-elsloo
Sint-hubertuswandelilng
in samenwerking met Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden-Wit-
tem (Nederlands Limburg) organiseert Pelgrimspastoraal Bisdom 
Hasselt een St.-Hubertuswandeling. 
Afspraak om 10 uur aan de Augustinuskerk van Oud-Elsloo. Afstand; 
18 km. 
Keerpunt: de St.-Hubertuskerk in Genhout (NL). Einde rond 16 uur. 
Het kan ook korter, 8 km. Dan vertrek je om 11 uur aan kasteel Gen-
broek in Beek.
Einde rond 15 uur.
www.pelgrimswandelingen.be 
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nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij de Duitse uitgeverij Rother verschijnt binnenkort Chemin Portu-

gais, een eerste Franse editie van een gids voor de Caminho Portu-
guês. Prijs: ca. € 15. 

 www.rother.de   
* Petirrojo Ediciones publiceerde recent de vierde editie van zijn 

Bici:map voor La Vía de la Plata. Een fietstocht van bijna duizend 
kilometer. Prijs: ca. € 16,50.

 https://guiasbicimap.com 
* Bij Prames verscheen een dun boekje voor El camino de Santiago Fran-

cés a su paso por Aragón. Prijs: ca. € 5.
 www.prames.com 
 De route van de Somportpas via Jaca naar Puenta la Reina op de Ca-

mino Francés verloor de jongste jaren wat aan belangstelling. On-
begrijpelijk dat dit boekje ook niet het stukje Navarra tot Puenta la 
Reina opneemt. Hetzelfde geldt voor de overigens mooie en weinig 
bekende website www.caminodesantiagoporaragon.com. 

atlas  en zanzibar
De gidsen voor de Belgische pelgrimswegen (Via Monastica, Via Lim-
burgica, Via Scaldea, Via Brabantica) zijn voortaan ook verkrijgbaar bij 
de Gentse reisboekhandel Atlas en Zanzibar, Kortrijksesteenweg 19. 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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logies langs de Spaanse pelgrimswegen  
www.caminodesantiago.consumer.es     
www.caminosantiago.org  
www.camino.xacobeo.es    
www.alojamientoscaminosantiago.com        
www.gronze.com  
http://todosloscaminosdesantiago.com    
www.verscompostelle.be 
www.wisepilgrim.com 
www.mundicamino.com

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Peregrina, moeder 
en enkele maanden ook onderwijzeres voor eigen zoon.

Los Arcos. Van12 tot 22 uur pelgrims aan de balie.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Inpakken!
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Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. ’s Morgens heel vroeg. De eerste pelgrims vertrekken.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Ontbijt.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Ook plaats voor enkele tentjes.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Ontbijt.
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

nieuw voor jongeren: uitgedaagd
In Uitgedaagd beschrijft Martha Hoffenkamp een pelgrimstocht, 
of twee, van telkens twee jongeren op de Camino Francés. Eentje in 
1441, met Stefan en Josephine die een opdracht hebben, en eentje in 
2017, met Ruben en Juliette, heel gewone, moderne tieners, en hun 
vaders. Op de camino ontmoeten ze pelgrims van overal en van alle 
tijden. Al meer dan duizend jaar volgen mensen de sporen die ze op 
deze weg nalaten. Moed, doorzettingsvermogen en vriendschap spe-
len een grote rol tijdens de tochten. Ook een steen. En een hond. Ge-
leidelijk aan ondervinden de jongeren wat de camino hen geeft. De 
lezer krijgt een goed beeld van wat pelgrimeren inhoudt.
Achteraan in het boek biedt de schrijfster een handreiking aan met 
vragen en opdrachten om te werken met groepen. 
Voor jongeren vanaf 15. Uitgeverij Adveniat. Prijs: € 15.
Het boek kan je ook raadplegen in de bibliotheek van het Vlaams 
Compostelagenootschap. 

utrecht, van 12 oktober tot 3 februari
Relieken
Opnieuw pakt het Museum Catharijneconvent in Utrecht uit met een 
toptentoonstelling die ongetwjfeld ook talrijke pelgrims zal interes-
seren: een tentoonstelling over relieken. Relieken als een universeel 
en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend. Populair en veel 
meer dan middeleeuws en katholiek. 

Reliekhouder met fragmenten 
van de doornenkroon. Louvre.
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Je krijgt er dus zowel een reliekhouder te zien in de vorm van een kroon, 
met doornen van de Christuskroon, als een dertiende-eeuws beeld van een 
volgeling van de Boeddha met relieken en zamzamwater uit Mekka. Maar 
ook voorwerpen die mensen kost wat kost bewaren als herinnering aan hun 
voorouders, aan staatshoofden, helden of idolen. 
Uiteraard is een belangrijke rol weggelegd voor heel populaire bedevaarts-
oorden als de tombe van Mohammed in Medina, Adam’s Peak in Sri Lanka, 
Lourdes en natuurlijk Santiago de Compostela. 
De tentoonstelling is gesloten op maandagen en op nieuwjaarsdag.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt bij Wbooks Relieken, 
krachtbronnen verweven met verhalen.   www.catharijneconvent.nl 

 Reliekhouder in de vorm 
van een buste met hoofd. Schloss 
Moritzburg, Zeitz.

 Bodhisattva Ksitigarbha met votiefgaven. 
Koen, Japan, 1249. Museum Ostasiatische 
Kunst, Keulen.

 Maradona altaar 
(replica). Verzameling Karin 
Guggels-Stefan Eisenhofer.



22

99
oktober  2018¡HOLA!

Begijnhoven, eeuwenoud, eigentijds
Het project ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ 
brengt de hedendaagse cultuur rond de begijnhoven 
in woord en beeld onder de aandacht. Tekenaar Ste-
faan Kerkhof bezocht veertig begijnhoven en maakte 
er tekeningen van. Zijn zoon Alexander onderzocht 
met zijn camera de maatschappelijke tendensen in de 
begijnhoven. Kunsthistorica en theologe Mieke Felix 
belicht vanuit haar expertise de belangrijkste periodes 
in de geschiedenis van de begijnenbeweging. 
Het resultaat is een boek en een tentoonstelling over 
uniek erfgoed dat aan actuele thema’s raakt. 
De tentoonstelling kadert in de viering van twintig 
jaar erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven als 
Unesco-werelderfgoed.
De begijnenbeweging ontstond in de dertiende eeuw. 
Weduwen en ongehuwde vrouwen leidden er een 
religieus geïnspireerd, maar zelfstandig leven. Ze leg-
den een gelofte van zuiverheid en gehoorzaamheid af 
maar niet van armoede. Ze kenden ook geen eeuwige 
gelofte. De begijnenbeweging is ondertussen uitge-

storven. De laatste Vlaamse begijn stierf in 2013. 
De tentoonstelling Begijnhoven, Eeuwenoud, Eigentijds is in oktober te 
gast in het begijhof van Turnhout. In januari in Mechelen. Daarna 
verhuist ze naar Aarschot, Tongeren, Diest, Gent en Breda. 
www.eeuwenoudeigentijds.be 

Pelgrimsdrukte in het Tongerse begijnhof.
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Compostela-musical
Twee keer stapte Geert Vermeersch naar Santiago, een keer vanuit Vé-
zelay, een keer vanuit Irun. Dat heeft zodanig zijn leven veranderd dat 
hij zijn verhaal wil vertellen in een musical, samen met het Koninklijk 
Koor en Orkest Zanglust in Tielt. De uitvoering van Naar Compostela 
is gepland voor 25, 26 en 27 september 2020. Om naar uit te kijken!

Compstela en de Pórtico
Zo’n tachtigduizend mensen konden de voorbije twee maanden gra-
tis de Pórtico de la Gloria bezoeken, het romaanse meesterwerk van 
Maestro Mateo. Een kwartier, na twee, drie uur file. Nu worden weer 
werken uitgevoerd, in de eerste plaats een wand die het kerkschip 
moet afscheiden van de Pórtico. Een échte pórtico zal het dus nooit 
meer zijn. De wand is een noodzaak voor de veiligheid en het ‘eeuwig’ 
voortbestaan van Mateo’s kunstwerk. Op korte tijd ook al omdat het 
interieur vande kathedraal gerestaureerd wordt. 
Vanaf 1 december is enkel nog een geleid bezoek mogelijk (Engels, 
Spaans). Dat duurt drie kwartier waarvoor je vooraf tickets kan kopen 
via het inetnet. Toegang via het Pazo de Xelmírez. Prijs volwassenen: 
€ 10, met museumbezoek € 12.
www.catedraldesantiago.es

Pórtico de la Gloria, Mozes, Jesaja, Daniël en Jeremias.
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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS
Gesloten kerk
Ik zie  in de ¡Hola! van september een 
prachtige foto van het kerkje in La Mesa, 
met de melding dat het gesloten was. Ik 
kan melden dat de eigenares van de nieu-
we privéherberg Miguelín aldaar de sleutel 
van de kerk heeft. De supervriendelijke 
dame gaat met plezier mee en laat je zolang 
verwijlen als je zelf wil. Zij zorgt (met haar 
familie) ook voor de eenvoudige gemeen-
telijke herberg. 
In veel dorpen kan je best even navragen 
aan mensen op straat of in de bar wie de 
sleutel van de kerk heeft. Uit veiligheids-

overwegingen zijn ze gesloten, maar dikwijls woont er iemand in de 
buurt die kan openmaken.
Heidi Verbruggen

naar Compostela en dan de wereld rond
We lezen altijd met veel plezier de Hola!  Vincent en ik zijn eind juli 
naar Compostela vertrokken met de fiets, via de oude-wegen-route. 
Dit is onze Engelstalige blog: https://ophort.wordpress.com. 
Zoals je kunt zien, is Santiago niet de eindbestemming. We hopen de 
wereld rond te reizen zonder te fietsen, maar beginnen met de Camin-
ho Português in de omgekeerde richting. 
Vriendelijke groeten,
Esther en Vincent
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onze reactie
Ik lees uw vraag om reacties. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zowel 
het digitale als het papieren blad schitterend vind op alle vlakken: on-
derwerpen en degelijkheid ervan, correctheid van de taal, kwaliteit 
van de foto’s.  Soms zéér mooie teksten.
Wat uw vraag naar foto’s bekijken betreft: ik heb er zeer veel, een aan-
tal zeer goede, van Bonheiden tot Burgos. Verder zijn we voorlopig 
niet geraakt. 
Je vindt voorbeelden op onze blog: www.bloggen.be/paulenmarina.
Wij zijn zeer trage reizigers met veel oog voor cultuur, maar zeker 
evenveel voor de natuur. Kent u Gezelles ‘Als de ziele luistert ...’?
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Hoegaarden, de St.-Gorgoniuskerk

Sleutelrol voor Genootschap tijdens 
open Monumentendag hoegaarden
Ik wil even kort verslag uitbrengen over het 
succes van dit evenement. Het thema van deze 
dag was pelgrimeren en zo mochten deelne-
mers per fiets, te voet of per auto langs alle ker-
ken en kapellen van Hoegaarden en omgeving 
pelgrimeren. Er was zelfs een stempelboekje 
voorzien. Mooi hierbij was dat het voor ons 
steeds een samenwerking was met Davids-
fonds Hoegaarden. 
De aanzet werd gegeven door de lezing van Jo-
han Swinnen op zaterdag. Het zaaltje zat afge-
laden vol en de Hoegaardiers waren werkelijk 
opgetogen met en gul voor ‘de professor’. Echt 

een groot succes, ook op zondag.
We hadden met de hulp van mensen van het Davidsfonds maar ook 
van regio Leuven met de nodige creativiteit een prachtig pelgrimspavil-
joen opgebouwd in de kerk van Meldert, met panelen, vlaggen, docu-
menten, boeken, kunstwerken, kaarten enz.  Er was zelfs een muzikale 
ondersteuning op een vola da gamba door een van onze leden. Er zijn 
minstens 200 bezoekers gepasseerd, met verscheiden interesses. Er wa-
ren mensen die van ver kwamen, maar ook inwoners van Meldert 
die uit curiosteit kwamen  kijken: ‘Wat gebeurt er nu in onze kerk!?’  
Hello!
Jos Belmans
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Per fiets naar Jeruzalem
We hadden het hier al eerder over lange pelgrims-
tochten. Zie bv. de blog van Lieve Grommens in vo-
rige ¡Hola!. Op de website van het tijdschrift Pélerin 
vonden we een verslag over de pelgrimstocht van twee 
families – vier volwassenen en zeven kinderen die – 
grotendeels - per fiets naar Jeruzalem pelgrimeerden. 
Pelgrimeren met kleine en grotere kinderen is blijk-
baar ook steeds meer in. 

https://www.pelerin.com/Pelerinages/De-Vezelay-a-Jerusalem-ils-ont-parcouru-3600-km-a-velo-en-familles?&PMID=e0a7cb5067db9b91551203aa33abc316

op naar de 100!
Ik ben lezer vanaf de eerste dag, 
de tijd van het “stenciltje”!
Jan Wieërs


