
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Het Vlaams Compostelagenootschap naar wenst jullie van harte een zalig kerstfeest en, voor nu en morgen, veel vrede, hoop en liefde!

 ((Monte de Gozo))
((   ))

Mensen van de weg,
stappend in de mist,
schuilend in de storm,
maar met de thuiskomst,
dat visioen van vrede,
reeds in het hart.

Manu Verhulst
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nieuwe website online!
Een dezer dagen is de nieuwe website van het 
Compostelagenootschap online! 
Onze website is nu perfect toegankelijk zowel 
op pc en laptop als op smartphone en tablet.
Je vindt er veel meer informatie dan wat we 
tot nu toe konden bieden!
Al wat je nodig hebt om je tocht voor te be-
reiden. Uitgebreide informatie voor nu al 28 
pelgrimswegen, inclusief tracks!
Je kan online inschrijven voor activiteiten. 
De pelgrimswinkel heeft nu ook een online 
betaalsysteem. En veel, veel meer.
We horen van jou graag wat  je ervan vindt en 
wat nóg beter kan!

Het kan dat er in deze aanvangsfase hier en 
daar nog wat misloopt. En dat er bv. ook links 
tussen ¡Hola! en de site nog niet functione-
ren, maar dat is een beetje eigen aan elke, 
grote vernieuwing!

 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS
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eindejaar: kaarten en kaarsen kopen? 
Al vele jaren is Willem Hoet gefascineerd door 
onder meer de camino.Tientallen vierkante 
schilderijtjes maakte hij de voorbije jaren over 
zijn voettocht. Enkele jaren  kon je ze ook zien 
op de binnenkaft van De Pelgrim. Hoet bespeelt 
de trage wegen in het trage landschap, speelt met 
kleur en perspectief en zet telkens een mooie, en-
thousiaste boodschap neer. 
Zestien schilderijtjes kregen verleden jaar ook 
een prentkaartversie. Een uitgave van het Vlaams 
Compostelagenootschap. Ook interessant als 
wenskaart, al dan niet in deze eindejaarsperiode. 
Er zijn vier reeksen van vier prentkaarten, A, B, 
C en D, telkens met omslagen. 
Prijs per pakje: € 5. 
Vermeld de reeksletter als je via de website be-
stelt. En wellicht ook een interessant geschenkje: 
kaarsen.  Een kleine kaars kost € 2, een middel-
grote € 5 en een grote € 7. Kaarsen kun je alleen 
kopen op het infopunt, op infodagen en op en-
kele grote activiteiten van het Genootschap.
Voor een tentoonstelling met werk van Willem 
Hoet, zie verder.

Bestellen in de pelgrimswinkel, 
op de website of op het infopunt.
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Dit zijn de vrijwilligers, actief in december en januari:

Zaterdag 1 december  Robert Truyen, Martine Maes, Marianne Van Hoof, 
        Jelle Nuyts, Alex Cusse
Zaterdag 8 december Jan De Proft, Jos Helsen, Richard Anthone, Inge Peeraer
Zaterdag 15 december  René Henquet, Andrea Grootaers, Luc Demey, 
        Jos Belmans
Zaterdag 22 december Emiel De Smedt, Jacques Tack, Yvonne Roelof, 
        Patricia Duprez, Luc Demeulenaere
Zaterdag 29 december Kerstvakantie, geen infopunt. 
Zaterdag 5 januari  Luc Holsters, Daniël Dierickx, Dees Van Caeyzeele, 
        Rita Lootens
Zaterdag 12 januari  Hanny Pouderoyen, Patrick Maene, Clark Trappeniers,   
        Alex Cusse
Zaterdag 19 januari  Lieve Mommens, Jelle Nuyts, Elwyn Moerenhout, 
        Maria Roggeman
Zaterdag 26 januari Marc Frederickx, Luk Pauwels, Jos Belmans, Robert Truyen

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 paasva-
kantie. 
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht 
voor te bereiden.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrims-
gadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempelboekje aan-
vragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen 

klaar om al je vragen te beantwoorden!
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Informatie over de concrete Compostela-
ervaringen van onze medewerkers vind je 
op www.compostelagenootschap.be onder 
Infopunt. Je kunt ze ook hier aanklikken: 
Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf


6

101
december  2018¡HOLA!¡HOLA!



Schoten, zaterdag 8 december
infodag voor kandidaat-pelgrims
NU inschrijven!

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? Uit-
rusting? Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje? Hoe geraak 
ik terug naar huis? En mijn fiets? Wat kost dat? Kan ik dat wel aan? Hoe 
bereid ik mij voor? En het thuisfront? Op zo vele vragen probeert het 
Vlaams Compostelagenootschap een antwoord te bieden. 
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde tra-
ditie.
Programma
10.00 u.  Warm onthaal
10.30 u.  Verwelkoming 
10.45 u.  Presentatie: Op weg naar Santiago
11.30 u.  Presentatie: Een ervaren pelgrim vertelt
12.15 u.  Lunch met meegebrachte picknick 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.
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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: parkeergelegenheid vind je achter de kerk en in de straten 

in de buurt.

NU inschrijven!
Deelname gratis. Inschrijven vóór 3 december 
via afdelingkempen@compostelagenootschap.be 
of bel naar Christ’l Beyers, 0473 68 28 79. 
Vermeld naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of fietser’.

Je kan niet op 8 december? 
Er zijn nog infodagen, op 19 januari in Genk (zie hieronder), 
op 16 februari in Leuven en op 16 maart in Brugge. 

Genk, zaterdag 19 januari 
infodag voor kandidaat-pelgrims
Het programma is identiek aan de infodag in Schoten.
Plaats: Stadhuis, Stadsplein 1.
Zeer goed bereikbaar. Het trein- en busstation is vlakbij. 
Ook parkeren kan vlakbij. Gratis parkeren kan bij de Limburghal langs 
de Jaarbeurslaan, 200 m van het centrum. Deelname gratis. Inschrij-
ven vóór 10 januari via afdelinglimburg@compostelagenootschap.be of 
schrijf naar Egfried Grauls, Nieuwstraat 42, 3600 Genk, 0497 49 13 48. 
Vermeld naam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.
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Infodagen: antwoorden op (bijna) alle pelgrimsvragen  ...!
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Gent, 2 en 3 februari 
Fiets- en Wandelbeurs. en nog veel meer … 
Ook dit jaar kan je op de Fiets- en Wandelbeurs terecht voor verras-
sende bestemmingen, mooie routes, stevige wandelschoenen en dito 
fietsen. Het Vlaams Compostelagenootschap is opnieuw prominent 
aanwezig met een uitgebreid pelgrimspaviljoen. Onze enthousiaste 
groep ervaren pelgrims is er weer om jouw tocht mee voor te berei-
den. Ook de pelgrimswinkel is aanwezig. En pelgrims naar Rome ko-
men er ook aan hun trekken. 
Tegelijk met de Fiets- en Wandelbeurs vindt de e-Bike Challenge en 
de Mount Expo plaats. Fietsers, wandelaars én bergliefhebbers vinden 
er dus alles wat ze nodig hebben. Naast de vele stands kun je er ook 
naar een uitgebreide reeks lezingen en workshops. Net als verleden 
jaar is er een Hicle Family, een parcours dat je doorheen de drie beur-
zen loodst naar plekken waar je terecht kan met al je vragen over fiet-
sen of wandelen met (klein)kinderen. 
Een ticket voor een van de beurzen geeft ook toegang tot de andere 
twee beurzen. Nu een ticket kopen is véél goedkoper. Zie affiche hier-
naast. 
Geopend van 10 tot 17 uur. 
Waar? Flanders Expo, Gent (tram 1 vanuit station Gent-Sint-Pieters). 
www.fietsenwandelbeurs.be, 
www.ebikechallenge.be, 
www.mountexpo.be.

 INCLUSIEF GRATIS TOEGANG TOT

Flanders
Expo 
Gent

3,50 EURO 
ONLINE KORTING!

via fietsenwandelbeurs.be/
ticketshop/trcg 

Bestemd voor lezers De Pelgrim, 
 geldig t/m 1 februari 2019. 

za 2 & 
zo 3 feb

2019

fietsenwandelbeurs.be

Nog zo veel te ontdekken!
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aFdelinG anTWeRPen
antwerpen, vrijdag 15 februari
zwarte wijn leren drinken
Afdeling Antwerpen is niet aan zijn eerste wijnproefavond toe. Jan 
Liekens laat je deze keer kennis maken met de Cahorswijnen. Cahors 
is vandaag vooral bekend om zijn vins noirs, de ‘zwarte’ wijn van de 
Malbecdruif. Krachtige wijnen met een lange afdronk. 
Aanvan om 19.30 uur in zaal Why-Waai in de Waaistraat, naast de 
Sint-Andrieskerk 
Deelname: €15. Maximum 30 deelnemers.
Inschrijven vóór 8 februari  door overschrijving van het juiste bedrag 
op rekening BE73 0017 0228 8160 van het Vlaams Compostelagenoot-
schap- Afdeling Antwerpen
Vermeld je naam en Cahors.

 Genootschap-afdelingen
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Cahors ligt op de Via Podiensis. Op de route loop je over de Pont 
Valentré, het voor Cahors meest kenmerkende bouwwerk.

Cahorswijngaarden langs de Lot.
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Jakobus in de St.-Etiennekathedraal.
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 15 december
Terugthuisdag
Een jaarlijkse avond om te praten, te herbeleven met zielsgenoten! 
Pelgrims en thuisblijvers in een panel communiceren met de zaal. 
Met powerpointbeelden.
Taart, koffie, wijn, een Brugse Zot: voor elk wat wils. 
Deelname gratis, maar toch graag vooraf een seintje!
Vanaf 14 uur, ZOWé Barriérestraat 2 A, St.-Michiels- Brugge. 
De school ligt vlak bij de achterkant van het station. Ruime parking.
 De 'Ploeg’, Alex, Danny, Marnix, Roland, Theophiel en Yvonne, ver-
zekert dat het een boeiende belevenis wordt.
Niet- leden zijn welkom, maar zijn niet verzekerd.
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aFdelinG leuVen
Meldert - hoegaarden, zaterdag 15 december
Wandeling, eten en muzikale Ware Jakob
Een traditie bij afdeling Leuven: een dagprogramma met een stevige 
wandeling, een lekker avondmaal en een gezellige afsluiter.

Dit jaar wandelt Leuven in Haspengouw. Vertrek- en eindpunt is het 
Sint-Janscollege, een mooi voorbeeld van neogotische kasteelarchi-
tectuur.
De wandeling voert je door holle wegen en groene valleien met schit-
terende vergezichten. Ook een stukje Via Monastica zit in het traject. Rommersom. St.-Servatiuskapel.

So
nu

w
e
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Langs de route liggen onder meer een actieve watermolen, veel kapel-
letjes en resten van een versteend oerbos … 
In het instituut Mariadal eten we de meegebrachte picknick. Zuster 
Eliane verzorgt er een rondleiding in de barokke Sint-Rochuskapel. In 
de kloostergangen loopt een tentoonstelling Jakob en Olav, aquarel-
len van Troet Demey, gemaakt op pelgrimswegen:in Spanje en Noor-
wegen. (Zie verder)

Afstand: 18,5 km.
Ontvangst vanaf 8.30 uur in Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1 in 
Hoegaarden-Meldert.
Vertrek om 9.30 uur, terug rond 16 uur. Picknick meebrengen.

Voor vermoeide stappers is er een ophaaldienst.
Niet meestappen kan ook, dan ben je welkom vanaf 16 uur.
Na de tocht krijg je een voorproefje van de vierdaagse wandeltocht  
door het Land van Herve (30 april-4 mei). Inschrijven kan al.

Avondmaal om 17.30 uur.
Menu: soep, koninginnenhapje met puree en slaatje, kaastaart van 
over de taalgrens (specialiteit Jodoigne). Voor de vegetariërs is er een 
vegetarisch koninginnenhapje (melden bij inschrijving!).
Om 19 uur start de muzikale Ware Jakob met meezingers, begeleid op 
accordeon en gitaar.

Deelname aan de hele dag: € 20 (koffie, wandeling, rondleiding, 
avondmaal en muziek).

Meldert-Hoegaarden, een college in een kasteel.

De St.-Gorgoniuskerk in Hoegaarden, 
in Vlaanderen een zeldzame rococoparel.
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Alleen wandelen (koffie, rondleiding kapel): € 7.
Alleen avondprogramma (eten, muziek):  € 18.
Inschrijven, via afdelingleuven@compostelagenootschap.be. 
Of schrijf naar Minouche Corthouts, Kriesberg 52, 3221 Nieuwrode.
Tegelijk, en vóór 10 december, schrijf je het juiste bedrag over op reke-
ning BE93 0017 0228 8867 van het Compostelagenootschap, afdeling 
Leuven.
Vermeld naam, lidnummer, vlees of vegetarisch. 

andeRe oRGaniSaToRen
Wittem, donderdag 27 december
Kerstwandeling
Of beter, drie wandelingen: eentje van 9 km, een 
van 6 km en een gezinswandeling, ook 6 km. 
Vertrek respectievelijk om 13.30 u., 14 u. en ook 
14 u. aan het klooster, Wittemer Allee 32 in Wit-
tem (Nederlands Limburg).
Einde om ca. 17 uur.
Extra: de kerststallententoonstelling in het 
klooster. Meer dan honderdvijftig!
Organisatie: Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt
www.pelgrimswandelingen.be

Publiek Domein. Klooster en kasteel van Wittem. Philippups Van Gulpen (1792-1862)

Een mooie kersttocht door een prachtig Limburgs landschap!
Be

n 
Be

nd
er
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Vessem, donderdag 28 december
Midwinterwandeling
Pelgrimshoeve Kafarnaüm organiseert een wandeling met als thema 
‘de symbolen van de pelgrimstocht’. De groepjes wandelaars wisselen 
geregeld waarbij je telkens een inleiding krijgt over een symbool, de 
wandelstok bv., of de rugzak. Pelgrims met ervaring of kandidaat-pel-
grims, iedereen is welkom. 
Afspraak om 10 uur aan de Pelgrimshoeve. Terug rond 15 uur. Lunch-
pakket meebrengen. Koffie, thee en soep zijn in de prijs inbegrepen. 
Lunchpakket meebrengen. Maximum 40 deelnemers.  Aanmelden 
via  www.pelgrimshoevekafarnaum.nl De Pelgrimshoeve, start van de Via Monastica.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

Kort
* Weinig nieuws over pelgrimsgidsen. Bij Rother Bergverlag verschijnt 

een Franse vertaling van de gids voor de Camino Portugués van Cor-
dula Rabe. Voor deze Chemin Portugais, de Porto à St.-Jacques de Compos-
telle  moet je wel nog wachten tot in mei. 

* De Fundación Acogida Christiana en los caminos de Santiago is een stich-
ting die zich bekommert om het christelijke onthaal van pelgrims in 
Santiago en elders. Vorming van vrijwilligers is een van haar opdrach-
ten. Het handboek van de Fundación is nu ook in het Engels vertaald. 
Daarin staat allerlei voor pelgrims nuttige praktische informatie, 
maar er is ook aandacht voor gebed en bijbellezing. Prijs: € 10.

 http://acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org 
* San Sebastian. Volgend jaar is er geen pelgrimsherberg in San Sebasti-

an. Het lokale Genootschap lukt er niet meer in een geschikt gebouw 
te vinden. In het verleden waren er ook al problemen met o.a. men-
sen die alleen maar uit waren op enkele dagen goedkope strandva-
kantie. Er is wel een goede, pelgrimvriendelijke jeugdherberg enkele 
kilometers voor San Sebastian.

* Van 7 tot 19 juli organiseert TAU, Franciscaanse spiritualiteit vandaag, 
weer een  ‘trektocht’ naar Assisi voor gezinnen met kleine en grotere 
kinderen. Korte stapdagen (samen niet meer dan 70 km), met deels 
een apart aanbod voor kinderen in aparte leeftijdsgroepen.

 www.franciscaansleven.be

San Sebastian vanuit de jeugdherberg.
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Van St.-Jean naar hendaye?
Je bent in  St.-Jean-Pied-de-Port en je wil niet de Francés lopen, maar de 
Norte ... Dan moet je dus naar Hendaye om vervolgens de grens over te ste-
ken naar Irún. 
* Voor pelgrims met een passie voor bergwandelen is er de Franse GR 10, 

of de Spaanse GR 11, maar voor de laatste moet je eerst over de Pyre-
neeën naar Roncesvalles.

Maar ...
* Er is ook een lage route, een weg aan de voet van de Pyreneeën, die 

meer door bewoond gebied loopt. Die lage route is bewegwijzerd met 
de blauwe schelp en gele pijlen. Ze loopt via Bidarray, Itxassou - Pas de 
Roland, Espelette, Urrugne en Hendaye. 

 Meer info op www.aucoeurduchemin.org (Voie Nive). De tracks vind 
je binnenkort op de website van het Genootschap.. 

St.-Jean-Pied-de-Port en dan de Pyreneeën over. Moet dat wel? 
Als je dáár de Camino Francés wil beginnen, dan wel. Anders niet.

As je van het noorden komt, moet je niet via St.-Jean om de plage van Hendaye te bereiken.

 Vanuit Espelette kan je via de Baztanroute naar 
Pamplona op de Camino Francés. 

 Zie bv. www.gronze.com.
 Ook aan de Spaanse kant is er een wat makkelijkere 

route die toch voor een groot deel de GR 11 volgt. 
Info op de website van de Voie du Piémont Pyré-
néen  (http://vppyr.free.fr) 

Maar ... 
* Als je uit het noorden komt en je wil naar Irún, dan 

is de vraag of je de Via Lemovicensis, Podiensis of 
Turonensis wel moet uitlopen tot in St.-Jean-Pied-
de-Port. Zeker als je de Norte wil lopen, maar ook 
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als je de Francés wil lopen en het je niks uitmaakt of je de Camino 
Francés in St.-Jean begint dan wel in Pamplona of in Santo Domin-
go de la Calzada of in Burgos ...

* Wie via Tours loopt kan zich misschien afvragen of hij niet beter in 
Saintes riching Royan loopt om de veerboot over de Gironde te ne-
men naar Soulac en dan de Voie du Littoral te volgen. Zo kom je 
automatisch in Hendaye. Zie bv. www.xacobeo.fr.

* De Via Lemovicensis, Via Turonensis en Via Podiensis vloeien in 
Ostabat samen tot één route naar St.-Jean-Pied-de-Port. 

 Het Compostelagenootschap van de Pyrénées Atlantiques reali-
seerde in die omgeving een verbinding van Aroue op de GR 65 (Via 
Podiensis) via St.-Palais (Turonensis en Lemovicensis), Armenda-
rits, Helette, Macaye, Itxassou, Espelette, Ascain en Urrugne naar 
Hendaye. 

 In Espelette loop je verder naar Irún óf kan je via de Voie du Baztan 
(begint in Bayonne) naar Pamplona op de Camino Francés. In Ur-
rugne ben je op de Voie du Littoral. In Espelette vervoegt deze route 
de route vanuit St.-Jean-Pied-de-Port.

 Details over de Transversale GR 65 – Camino del Norte vind je op 
www.aucoeurduchemin.org. De route is naar verluidt bewegwij-
zerd, maar de infobladen bevatten, op een overzichtkaartje na, géén 
kaarten. Koop ter plekke (of vooraf) nog een IGN-kaart!

* Vanuit Irún kan je langs de  Camino Vasco del Interior (ook Vía de 
Bayona of Camino del túnel de San Adrián genoemd) naar Santo 
Domingo de la Calzada of Burgos, allebei op de Camino Francés.  

 Zie bv. www.gronze.com.

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. Inpakken!
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen
Spaanse televisie: herbekijk uitzendingen over de camino!
Op RTVE zijn er geregeld uitzendingen die interessant zijn voor pelgrims die van plan zijn een Spaanse 
camino te lopen. 
Onder Cruce de Caminos vind je uitzendingen over de camino, onder ciudades-espanolas-patrimonio-de-
la-humanidad uitzendingen van vijftig minuten over steden die tot het werelderfgoed behoren: Compos-
tela, Ávila, Segovia, Cáceres, Toledo, Salamanca, Mérida, Ávila ... Allemaal steden op een van de camino's.
Niet onbelangrijk is dat je ze kunt bekijken mét ondertiteling. Voor al wie probeert wat Spaans te leren is 
dat interessant: je hoort (snel) Spaans spreken, maar je kunt de tekst ook lezen! 
www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cruce-de-caminos/

nederlandse televisie: herbekijk camino-uitzendingen
Op NPO2 gaat Roderick op zoek naar het Licht, naar hoop-
volle verhalen, optimistische mensen en tradities die ver-
binden. 
In een van de vorige uitzendingen was Roderick Vonhögen 
op bezoek in de pelgrimsherberg L’Esprit du Chemin, de 
herberg van Huberta Wiertsema en Arno Cuppen. Misschien 
ken je ze van hun vorige herberg in Saint-Jean-Pied-de-Port.  
Je kan de uitzending nog altijd herbekijken.

https://www.kro-ncrv.nl/roderickzoekt/seizoenen/seizoen-2018/herberg-voor-pelgrims
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uden, tot 28 januari
leescultuur in de late middeleeuwen
De tentoonstelling De stad als Klooster in het muse-
um voor religieuze kunst in Uden (Noord-Brabant) 
neemt je mee naar de late middeleeuwen. 
De bezoeker kruipt er in de huid van kloosterling 
en stedeling, betreed huiskamer, kerk en schrijfate-
lier. Hij bidt er of maakt er een virtuele pelgrimage 
en begrijpt zo de kunst uit de late middeleeuwen.
Aanleiding is een grootschalig onderzoek van de 
Groningse universiteit waaruit blijkt dat de gelet-
terdheid onder de middeleeuwse burgers veel groter 
was dan voorheen gedacht. Leken lazen evenzeer 
stichtelijke geschriften als in het klooster en wissel-
den werk af met gebed en devotie. Kloosters produ-
ceerden boeken en leken, op hun beurt, schonken 
boeken aan religieuze instellingen. Boeken waren 
bij uitstek een middel om de relaties tussen leken en 
religieuzen sterker te maken en om persoonlijke en 
devotionele banden te smeden en te onderhouden. 
Erasmus zei het al: de hele stad was een klooster.
Bij de tentoonstelling hoort een gratis audiotour 
voor zowel volwassenen als kinderen.
Tijdens het weekend van 12-13 januari is er een gra-
tis lezing over de virtuele pelgrimage. 
www.museumvoorreligieuzekunst.nl 
Sluitingsdag: maandagen en Nieuwjaar.

Schrijvende Maria Magdalena. Meester van de Half-Lengte figuren. 
Eerste helft zestiende eeuw. Galerie de Jonckeere.

Santa Lucia met buidel-
boek. 1525. MRK
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Natuurlijk betreedt je in Uden ook het scriptorium van een abdij.

M
RK

 U
de

n

M
RK
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n

Gebedsnoot. Mechelen, eerste helft 16de eeuw. 
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Metz, tot 27  januari
Splendeurs du christianisme 
Kunst en devotie, van luik tot Turijn
Metz is voor velen alleen maar een stad waar 
je langs rijdt op weg naar het zuiden. Noch-
tans is het best een citytrip waard: een eeu-
wenoude kathedraal, het Centre Pompidou, 
het Musée de la Cour d’ or ... om maar enkele 
attracties te noemen. In dat Musée de la Cour 
d’ Or loopt momenteel o.a. een tentoonstel-
ling over christeliijke kunst en devotie. Ook 
deze tentoonstelling is de mooie afsluiter van 
een wetenschappelijk onderzoek, een onder-
zoek naar de specifieke kunstvormen in het 
christendom van de middeleeuwen tot de 
18de eeuw, tussen de Noordzee en Noord-
Italië. Het gaat om edelsmeedwerk, beeld-
houwwerk, schilderijen, manuscripten e.a 
met als thema’s: Maria, beschermheiligen, de 
bisschoppen, vrouwelijke spiritualiteit en het 
passieverhaal. Maria ontvangt je waarna je 
een soort pelgrimstocht maakt onder bescher-
ming van de heiligen. Je ontdekt dan de schat-
ten van de bisschoppen om af te sluiten bij het 
Heilig Sacrament.
http://musee.metzmetropole.fr   
Sluitingsdag: dinsdagen en Nieuwjaar.

Maria. Gewelfsleutel uit de voormalige 
celestijnenkerk in Metz. 14de eeuw. 

Musée de la Cour d’Or.

Jésuau of de Rust van 
Jezus. Verguld zilder, 

15de eeuw. Musée des 
Arts Anciens du Namu-

rois. Afkomstig uit het 
voormalig cisterclën-

zerinnenklooster van 
Marche-les-Dames. 

Crosse de Renaud de Bar. 
Bisschopsstaf. Ivoor. 14de 
eeuw. Metz, kerkschat van 
de St.-Étiennekathedraal.
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utrecht, tot 3 februari
Relieken
Opnieuw loopt er in het Catharijneconvent in Utrecht 
een toptentoonstelling die ongetwijfeld ook talrijke pel-
grims zal interesseren: een tentoonstelling over relieken. 
Relieken als een universeel en levend fenomeen, cultuur 
en religie overstijgend. Populair en veel meer dan middel-
eeuws en katholiek. 
Je krijgt er dus zowel een reliekhouder te zien in de vorm 
van een kroon, met doornen van de Christuskroon, een 
dertiende-eeuws beeld van een volgeling van de Boeddha 
met relieken en zamzamwater uit Mekka. Maar ook voor-
werpen die mensen kost wat kost bewaren als herinnering 
aan hun voorouders, aan staatshoofden, helden of idolen. 
Uiteraard is een belangrijke rol weggelegd voor heel po-

pulaire bedevaartsoorden als de tombe van Moham-
med 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.
Publieke rondleidingen op 7 december, 4 januari en 
1 februari om 14 u. Deelname: inkom plus € 5. Aan-
melden: +31 30 231 38 35.
www.catharijneconvent.nl 

  Armreliek van St.-Lucia. 
Maasland. Ca. 1550.

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

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

Kunst, Keulen. 
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Religie. helend. Verdelend
heverlee, tot 10 maart
Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En toch wor-
den ontelbare oorlogen gevoerd in naam van God. 
Religie verzoent, maar brengt ook oorlog. Religie. He-
lend. Verdelend neemt je mee in de delicate verhou-
ding tussen religie, oorlog en vrede. Hoewel WO1 
niet door een godsdienstconflict was ingegeven, was 
religie ook daar nooit ver weg. Beide partijen schaar-
den God aan hun zijde.
Wat is de betekenis van religie in conflict en verzoe-
ning? Wat doet dit met geloofsbeleving? En welke in-
vloed heeft dit op de kunst? De tentoonstelling biedt 
geen pasklare antwoorden, maar laat ons nadenken 
over welke rol religie en levensbeschouwing kunnen 
spelen in de diverse samenleving van vandaag.
Hisotirsche cultuurobjecten krijgen er een plaats 
naast hedendaagse kunst van Yael Bartana, Michael 
Rakowitz en Wael Shawky.
De tentoonstellling vormt een geheel met de inhuldi-
ging van de vredesbeiaard in de  Parkabdij, honderd 
jaar nadat de klokken in België luidden om de her-
wonnen vrede.
Publieke rondleidingen op 16 december, 13 en 27  ja-
nuari, 10 en 24 februari. Prijs: inkom plus € 3. Geslo-
ten op maandagen en feestdagen.
www.parcum.be 

Samuel de Vriendt. Kerstnacht aan de IJzer, 1940, St.-Niklaaskerk Diksmuide.
Tweede kerstdag, 1914. Duitse soldaten geven een neogotische monstrans als kerstgeschenk aan 
Belgische soldaten.De Duitsers hadden de monstrans in het puin gevonden en aangeslagen. Aan 
weerszijden van de IJIzer weerklinken kerstlinderen. De romantische voorstelling van dit gebeuren 
leidt je binnen in de tentoonstelling Religie. Helend. Verdelend.
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Museum Mayer Van den Bergh. Ambrosius Benson. Slag bij Clavijo. 1520-1530. 
De fictieve veldslag vond plaats in 844 tussen Ramiro I van Asturië en Abd-al-Rahman II, de emir van Córdoba. Ramiro had een dag eerder een slag verloren en 
’s nachts verscheen plots apostel Jakobus die hem aanmaande de strijd verder te zetten. De volgende dag kwam Jakobus een handje toesteken. Hij verscheen op 
het strijdtoneel aan de zijde van de Spanjaarden en bezorgde hen de overwinning. Vandaar de bijnaam matamoros of morenslachter. Een bijnaam waar velen 
vandaag niet gelukkig mee zijn. In de kathedraal van Santiago bv. worden de Moren, onderdeel van een Jakobusbeeld, vandaag verstopt onder de bloemen. 
Een heilige steunt de strijd tegen ‘de vijand’. Of een machthebber gebruikt een heilige in de strijd tegen de vijand ...
En na matamoros volgden ook mataindios, matarepublicanos ...
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Franciscus en de sultan
Met de tentoonstelling in Heverlee heeft het niks te ma-
ken, maar eigenlijk sluit het er wel mooi bij aan. 

800 jaar geleden deed Franciscus het ondenkbare. In 
augustus 1219 trok hij in volle kruistochtentijd naar 
het kruisvaarderskamp in Damiate (Egypte) met de 
wens de sultan van Egypte te ontmoeten, de gedood-
verfde vijand van het christendom. De paus had het 
Westen massaal gemobiliseerd om ten strijde te trek-
ken tegen de moslims. Als enkeling probeerde Francis-
cus deze spiraal van geweld te doorbreken. Wars van 
het heersende vijanddenken trok hij de sultan van 
Egypte tegemoet met een geheel eigen vredesmissie. 

In 2019 besteedt de franciscaanse familie aandacht aan 
de betekenis van deze ontmoeting, acht eeuwen geleden, 
maar ook voor ons nu. Hoe ging Franciscus 'de andere' 
tegemoet? Wat kunnen we van hem leren over het door-
breken van geweld? Hoe liet Franciscus zich inspireren 
door de islam?
www.franciscaansleven.be/franciscus-en-de-sultan.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZBFf6JbstbA

Franciscus voor de sultan. Fra Angelico 1428-1429. Lindenau-Museum, Altenburg.
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Munte, tot 2 december
Willem hoet ‘Verdwaald’
Na ‘Schilder onderweg’ (2016) stelt Willem Hoet deze keer tentoon 
onder de titel ‘Verdwaald’. Opnieuw heel kleurrijke paneeltjes. Hij 
laat de toeschouwer verdwalen in zijn kleurrijke impressies, maar 
net als de schilder, vindt de toeschouwer uiteindellijk toch zijn ant-
woord ... 
Hoet is bij veel lezers bekend. Zijn werk illustreerde lange tijd De 
Pelgrim en in onze pelgrimswinkel verkopen we vier maal vier post-
kaarten met zijn werk. 
De tentoonstelling loopt in de pastorie van Munte (Merelbeke). 
Geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Nog tot en 
met morgen!!
www.uitinmerelbeke.be.

hoegaarden, van 16 december tot 20 januari
Troet demey: Jakob en olav
Met Trees Geeraerts stapte Troet Demey de Camino del Norte plus 
Finisterre en Muxía,  de Vía de la Plata, de Camino Portugués en in 
Noorwegen het Olavspad van Hamar tot Trondheim.  
Op al deze camino’s maakte hij aquarellen. De tentoonstelling is een 
selectie van de Spaanse en de Noorse aquarellen. 
Ze zijn te zien in de kloostergang van het Mariadalinstituut in Hoe-
gaarden, een van de twee scholen waar Troet zich ooit bekommerde 
om de plastische opvoeding.
Adres: Mariadal, Klein Overlaar 3. ‘Altijd’ te bezoeken tijdens de ‘nor-
male’ uren. Of bel 016 76 61 13. 

Op weg naar het Engelshus in Dovre op de Pilgrimsleden, 
de St.-Olavsweg in Noorwegen.
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Jonge gasten op de camino
Deze zomer bewandelde ik met een vriend de Camino Francés. 
Dit alles heb ik gefilmd. Misschien ook iets voor jullie magazine?
Deel 1: https://youtu.be/tA8PS9mRv5c
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=muIgEUREL0c
Neil Haesebrouck

lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

Complimenten
Mijn onbeperkte complimenten aan de redactie voor alweer – voor 
de honderdste keer!!! - berichten van het Vlaams Compostelage-
nootschap.
Martien van Diesen

Proficiat!
Felicitaties met jullie nummer 100. Het tijdschrift wordt nog steeds 
mooier. De inhoud blijft interessant, ook voor iemand die, zoals ik, 
al meer dan tien jaar lang, elk jaar een stuk van de camino wandelt.
Proficiat !
Peter Simoens

Gelukwensen
Proficiat aan de redactie voor zoveel ijver en steeds betere Hola-
nummers. Geniet ervan. Nunc est bibendum. (Horatius)
Mathieu Lenaerts
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lissabon-Porto
Ik heb een blog bijgehouden over de Camino Portugués van Lissabon 
naar Porto, van 17 juli tot 2 augustus.
https://caminoverwonderingvertrouwen.wordpress.com
Anne Verschoore

halfweg het leven, hoog tijd om na te denken
Veerle Devlieghere lieten we in nummer 100 al eens aan het woord. 
Omdat er in haar blog zoveel mooie dingen te lezen zijn, geven we 
haar nog eens het woord.
Vorig jaar werkte ik 25 jaar bij hetzelfde bedrijf, ik werd 45 jaar en be-
gon na te denken over wat ik gedaan had en wat ik nog wou doen.
Dat ik ‘halfweg het leven’ ben, speelde mee. De balans vertelde mij 
dat ik misschien wel iets anders qua werk wil doen. Alleen wist ik ab-
soluut niet wat. Tijdens een wandeling dacht ik plots: misschien moet 
ik gewoon even stoppen met werken en een tocht naar Compostela 
ondernemen. Ik zal nadien wel weten wat ik echt wil doen. Voordien 
had ik nooit aan Compostela gedacht. 
Het is uiteraard niet evident. Ik besef dat ik in een ‘luxe’positie zit, 
familiaal, financieel en fysiek en merk ook wel aan de andere pelgrims 
dat het vrij uitzonderlijk is dat iemand dit in één keer kan doen. Na-
dat ik had besloten om even alles on hold te zetten, besloot ik er nog 
een tweede project aan te breien. 
Ik heb al diverse reizen naar Afrika gemaakt en heb er wel een boontje 
voor. Ik wil Afrika nu ook wel eens op een echte manier beleven. Ein-
de september kom ik in Compostela aan, op 14 oktober vertrek ik voor 
negen weken naar Ghana om er vrijwilligerswerk te doen. 
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Met andere woorden, tot eind dit jaar heb ik heel mooie vooruitzich-
ten!
Tot vandaag heb ik nog geen enkele seconde spijt van mijn beslissing, 
integendeel,  het is een zalig gevoel om even alles los te laten, vrij te 
zijn en tijd voor jezelf te nemen. 
En ik zie wel wat er op mijn pad komt ... 
www.bloggen.be/veerle_compostela 

ook dat nog
Hierbij een foto van de allerlaatste streep die je moet over-
schrijden alvorens je de compostela in ontvangst kan ne-
men in Santiago. De streep is getrokken op de vloer voor 
de deuropening van het officina del peregrino. Elke pelgrim 
zal zich dit moment nog wel herinneren. Nog even wach-
ten op de ‘gong’ ... en dan binnenstappen ... Espere su turnu 
... wachten op je beurt. 
Jean Smeets

N.v.d.r. Nog één stap en je hebt het bewijs in handen dat je de ca-
mino effectief gelopen hebt. De compostela ophalen: een van de ri-
tuelen die bij de camino horen. Voor veel pelgrims zijn dat ook de 
pelgrimsmis, al dan niet met de botafumeiro, het omarmen van het 
Santiagobeeld in de kathedraal en het maken van enkele foto’s op 
de Plaza de Obradoiro, al dan niet gekoppeld aan het weerzien van 
familie en vrienden. 


