
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Wat doen pelgrims na hun dagelijkse lange tocht? Ja, er zijn er die musiceren en zingen. 
Verbazingwekkend hoeveel pelgrims hun instrument niet kunnen missen en het boven op hun rugzak binden. 
Meer over de activiteiten na de tocht bij het hoofdstuk logies.
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

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 maart en april:

Zaterdag 2 maart  Paul Linders, Robert Truyen, Patricia Duprez en Luc Abel
Zaterdag 9 maart  Rita Lootens, Rene Henquet, Luc Demey en Jos Belmans
Zaterdag 16 maart Lieve Mommens, Jan De Proft, Jean Smeets en Madeleine Pinxten
Zaterdag 23 maart Luk Pauwels, Martine Maes, Richard Asselberghs en Dirk De Smedt
Zaterdag 30 maart Marc Frederickx, Emiel De Smedt, Jos Helsen en Willy Beyers
Zaterdag 6 april  Jelle Nuyts, Dirk De Smedt, Luc Abel en Clark Trappeniers
Zaterdag 13 april  José Maes, Patricia Duprez, Annemie Vanderschoot en Daniël Dierickx
Zaterdag 20 april  Paaszaterdag. Infopunt gesloten!
Zaterdag 27 april  Andrea Grootaers, Jacques Tack, Luc Demeulenaere en Richard Anthone

Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen 
klaar om al je vragen te beantwoorden!
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Informatie over de tochtervaring van de medewerkers vind je op 
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt. 
Voor de meest populaire fiets- en wandelroutes (Francés, Portugués, 
Norte, Inglés) is vrijwel altijd iemand met recente ervaring aanwezig. 

Daarnaast noteerden we onder meer ook deze ervaringen:
Op 2 maart:  Franciscusroute (Firenze-Assisi), Camino Sanabrés,  
      Via Francigena, Camino Mozarabe,  Chemin du Mont 
      St.-Michel,  Chemin Estelle (St.-Quentin-Parijs).
Op 9 maart:  Camino Sanabrés, Camino de Madrid, Via Francigena, 
      Olavspad, Via Podiensis, Via Lemovicensis, Via Scaldea.
Op 16 maart: Via Gebennensis, Ruta de la Lana, Vía de la Plata, 
      Via Podiensis,  Camino Vasco del Interior. 
Op 23 maart: Camino de San Salvador, Via Podiensis, Camino de 
      Levante (fiets), Vía de la Plata (fiets).
Op 30 maart: Camino Olvidado, Camino Invierno, Camino Sanabrés, 
      Via Campaniensis, Via Brabantica, Camino Primitivo, 
      Camino de San Salvador, Via Tolosana, Chemin du 
      Piémont Pyrénéen.

https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroep-infopunt/
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Brugge, zaterdag 16 maart 
infodag voor kandidaat-pelgrims
Waarom naar Santiago de Compostela? 
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
sportief evenement? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en his-
torie? Alleen? Tochtgenoten? Met (klein-)kinderen? Welke camino? 
Een met  veel pelgrims of een hele rustige? Hoe vind ik een bed? Of 
een plaats voor mijn matje? Is het wel veilig om alleen op stap te gaan? 
Is het daar ’s zomers niet té warm? Kan ik ook ’s winters op stap? Wat 
laat ik thuis?  Waar vind ik een goede 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 Genootschap een antwoord te bieden. Onze infodagen 
zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie!

Programma
10.00 u. Warm onthaal
10.30 u. Welkom en presentatie: Op weg naar Santiago
11.30 u. Een ervaren pelgrim vertelt
12.15 u. Lunch met meegebrachte picknick of belegde broodjes; 
   soep en drank ter plaatse te verkrijgen.
13.15 u. 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.

Ook de pelgrimswinkel is aanwezig. Alle nodige gidsen kan je ter 
plaatse kopen.
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Waar? 
Campus ZoWE Verpleegkunde, Barrièrestraat 2d, Brugge. 
De campus ligt op 300 m van de achterzijde van het station. 

Deelname
Gratis maar wel inschrijven vóór 10 maart via 
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims/ 

Nog vragen?  
Alex Cusse, 050 35 99 74 of 0479 07 07 91 

Je kan niet op 16 maart?
De volgende infodag organiseren we in november.  Maar je kan na-
tuurlijk ook elke week terecht in het infopunt op het secretariaat in 
Mechelen.
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Mechelen, zaterdag 23 maart
Pelgrimszegen
Zoals elk jaar organiseert het Compostelagenootschap een feestelijke 
pelgrimszegen in de Mechelse kathedraal. De pelgrimszegen is een ver-
bindend ritueel waarbij we met een  handoplegging de diepe wens uit-
spreken dat de pelgrim én zijn tocht gezegend zouden zijn. We wensen 
de pelgrim al het goede toe. We vragen dat hij dit goede mag zíen en er-
varen, en er kracht uit halen in voor en tegenspoed. 
Naast al wie dit jaar op pelgrimstocht naar Santiago wil, zijn ook de fa-
milie, de thuisblijver(s), vrienden en sympathisanten van harte welkom. 

Voor het eerst maken we een speciale stempel aan. Pelgrims  die het 
wensen kunnen hun credencial-stempelboekje laten afstempelen, 
voor of na de zegen in de Salons Van Dijck. 

9.30 uur  Welkom, registratie en koffie in de Salons Van Dijck, 
    Frederik de Merodestraat 33.
10.30 uur  Pelgrimszegen in  de kathedraal. 
    Welkom vanaf 10.10 uur.
    Onze werkgroep spiritualiteit en ons koor Adalard van
    Aubrac verzorgen de pelgrimszegen.
12.30 uur Broodjesbuffet in de Salons Van Dijck. 
14 uur  Monique Walrave en Peter Hesseling vertellen over de   
    Huiskamer der Lage Landen in Santiago de Compostela.
Tot slot  Café De Ware Jakob

Lieve pelgrim, 
Moge God jou zegenen en jou bewaren op je weg.

Moge jij je gedragen en verbonden voelen
Met de mensen die van jou houden.

Ga dan nu in verwondering.
En VERTROUW  er nu maar op: 

Alles komt goed.
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Deelname
De pelgrimszegen in de kathedraal is toegankelijk voor iedereen. Wie 
dit jaar op tocht gaat en daarvoor de zegen en de jakobsschelp wenst 
te ontvangen – gratis -, moet zich wel inschrijven. We willen immers 
zorgen voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen.
Voor de broodjesmaaltijd en het namiddagprogramma betaal je € 18. 
Enkel voor leden.

Inschrijving 
Inschrijven kan tot 15 maart via 

Als je ook inschrijft voor het broodjesbuffet, schrijf je tegelijk € 18 per 
persoon over op rekening BE06 2800 5620 0322 van het Vlaams Com-
postelagenootschap, Varkensstraat 6, Mechelen. Vermeld: zegen en 
naam. 

Waar?
Salons Van Dijck, de Merodestraat 33,  is gelegen in het centrum. 
Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel (10 minuten) of 
naar Mechelen-Centraal (20 minuten).
Parkeren kun je bij het station Nekkerspoel (gratis), of betalend in de 
parkings van de Veemarkt, Grote Markt of kathedraal.

Infopunt open!
Op ons secretariaat, Frederik de Merodestraat 18, kun je aankloppen 
voor alle praktische informatie voor je tocht. Ook de pelgrimswinkel 
is dan open.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/dag-van-de-pelgrim-pelgrimszegen/ 
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 Genootschap-afdelingen
afdelinG  anTWeRPen
Weert, zondag 17 maart
Wandeldag in het Scheldeland 
’s Voormiddags beluister je de stilte in het natuurgebied tussen de 
Schelde en de Oude Schelde in Weert. Een wandeling van 8 km. 
We proberen ook een aantal minuten écht helemaal te zwijgen.
’s Middags krijg je verse soep met brood, maar eigen lunchpakket is 
toegestaan. En je mag ook oude volksspellen spelen.
’s Namiddags rij je even naar Bornem om van daar te wandelen langs 
de wielen, de vele waterplassen die herinneren aan allerlei dijkbreu-
ken. Afstand: 6 km.
Families met (klein)kinderen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom.  
 
Afspraak om 9.15 u. op de parking tegenover de St-Annakerk, Appel-
dijkstraat 5 in Weert-Bornem.
Einde rond 17 uur.
Deelname: € 6 voor de soep en het spelen van volksspellen. 
Maximum 30 deelnemers. 
Inschrijven voor 7 maart via 

Tegelijk stort je het juiste bedrag op rekening BE73 0017 0228 8160 van 
Compostelagenootschap-Afdeling Antwerpen. Vermeld je naam en 
wandeling 17 maart.  
Nog vragen? afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be
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De twee beelden vertellen over rust en stiltel. Een belangrijk kenmerk 
van deze Scheldelandwandeling. 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeling-in-het-scheldeland/
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afdelinG KeMPen
Kapellen, woensdag 17 april
Van londen naar Rome
De pelgrimsbroers Patrick en 
Joan gingen enkele jaren gele-
den op stap voor het goede doel, 
langs de Via Francigena, van 
Londen naar Rome. Het goede 
doel is de heropbouw van een 
schooltje in Nepal. Het school-
tje in een arm dorp werd door 
de aardbeving van mei 2015 
verwoest. Ze vertellen over hun 
tocht met beelden en veel geest-
drift.
Afspraak om 20 uur in zaal De 
Kroon, Antwerpsesteenweg 2.
Bijdrage:  donativo.

Inschrijven via https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/activiteit/ 
Als de activiteit  nog niet op de site staat, dan is dat zeker zo binnen enkele da-
gen. Nog vragen? Mail naar afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

http://pelgrims.desaegher.org/2016/08/page/3/

Nog even  en de Romepelgrims zijn de Alpen over.

Via Francigena. Vertrek aan de St. Pauls Cathedral in Londen.

Via Francigena. Einddoel bereikt, het St.-Pietersplein 
in Rome. 
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afdelinG leuVen
land van herve, van 1 tot 4 mei
driedaagse geënt op de Via Mosana
Voor de vierde maal gaat afdeling Leuven drie dagen wandelen langs pel-
grimswegen en spirituele plekken. Dit jaar met een vaste verblijfplaats en 
wandelingen geënt op de Via Mosana. Die loopt van Maastricht of Aken 
via Luik en Hoei naar Namen. 
 
De eerste dag wandel je naar de voormalige  cisterciënzerabdij van Val-
Dieu in Aubel, in de Berwinnevallei. De abdij dateert uit 1216; de huidige 
gebouwen zijn 17de-18de -19de-eeuws. De laatste monniken vertrokken 
in 2001. Hun plaats is sindsdien ingenomen door een lekengemeen-
schap, de Communauté Chrétienne de Val-Dieu. Ja, met lauden, vespers 
en andere gebedsdiensten. Er is onder meer ook een brouwerij en een 
groot park.

Op dag twee staat het enorme Amerikaanse oorlogskerkhof van Henri-
Chapelle op het programma en de Jakobskerk van Clermont-sur-Ber-
winne (Thimister-Clermont), zonder meer een van de mooiste dorpen 
in het Land van Herve. De kerk in Maaslandse renaissance is 16de-eeuws. 
 
De derde dag mag je mee op wandel door de Geulvallei, een wandeling 
vanuit Hombourg met enkele kastelen, de spoorwegbrug van Moresnet 
– de grootste van het land - en voormalige lood- en zinkmijnen in Plom-
bières.

Monniken zijn er niet meer in deze cisterciënzerabdij. En ook in die 
Vlaamse cisterciënzerabdij, in Bornem, vertrokken de laatste cisterci-
enzers. De cisterciënzerabdijen ontstonden als een reactie op het slecht 
naleven van de regel van Benedictus. Trappisten zijn ook cisterciënzers 
maar dan van de ‘strikte observantie’. Die orde ontstond einde 18de 
eeuw in de abdij van La Trappe en ook hier gaat het om het invoeren 
van een veel striktere regel. Met de jaren zijn de trappisten talrijker 
geworden dan de ‘gewone cisterciënzers’. 
Cisterciënzers: http://www.ocist.org/ocist/de/ 
Trappisten: https://www.ocso.org/ 
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Vanuit het mariaal bedevaartsoord Moresnet-Chapelle gaat de 
laatste tocht naar Aken. Daar staan uiteraard de Dom en de Ja-
kobskerk op het programma. 
Toevallig zijn dat ook twee kerken waar slechtvalken jaarlijks een 
nest bouwen. In het Duits zijn dat Wanderfalke, in het Frans fau-
cons pélerins.

De vaste verblijfplaats is het Domaine des Fawes in Charneux, 
een verblijfplaats voor onder meer wandelgroepen en bosklassen. 
Eenvoudig logies met meerbedkamers en sanitair op de gang. Af-
standen: 16 à 20 km. Verplaatsingen met eigen vervoer en kosten-
delend. 
Deelname:  € 130.  Pas na betaling is de inschrijving definitief.
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt!

www.paysdeherve.be
www.abbaye-du-val-dieu.be 
www.thimister-clermont.be
www.beauxvillages.be/les-villages/clermont-sur-berwinne.htm?lng=fr
www.plombieres.be 
www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/henri-chapelle-american-cemetery
https://www.aachenerdom.de/
Vragen? Problemen?
Mail naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be.

Clermont is het mooiste dorp in het Land van Herve. Gebouwd op een heuveltje 
dat waarschijnlijk deel uitmaakte van de Romeinse defensie. 
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Henri-Chapelle, Amerikaanse begraafplaats: achtduizend, bij de Slag 
om de Ardennen gesneuvelde militairen.
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Inschrjven vóór 31 maart via https://compostelagenootschap.be/activiteiten/op-pelgrimstocht-in-het-land-van-herve-langs-de-via-mosana/
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 Aken, de Dom. De kerk ontstond uit de hofkerk van Karel de Grote. Het oudste deel dateert uit de achtste eeuw! 

 Een 14de-eeuwse reliekbuste van Karel de Grote uit de schatkamer van de Dom. 
In het bisdom Aken is Karel een ‘heilige’,  maar dat is hij niét. De heiligverklaring is 
het werk van een tegenpaus door toedoen van keizer Frederik I Barbarossa.
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afdelinG liMBuRG
zonhoven, woensdag 10 april
natuurwandeling in de Wijers
De Wijers is met een duizendtal vijvers en vijvertjes goed voor 700 ha natuurgebied tussen 
Kelchterhoef en  Herkenrode, De Maten en Bolderberg. Mathieu Bos is de gids van dienst.
Samenkomst en vertrek om 14 uur aan het station van Zonhoven, Engstegenseweg.
Afstand: 8,5 km.  Je wandelt in een natte omgeving, denk dus aan waterdicht schoeisel.  
Geen onkosten. 
Nog vragen? Mail naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be

De Wijers, 
700 ha puur natuur 
in Midden-Limburg.

RS
V

De kluis van Bolderberg heeft zijn oorsprong in een pelgrimstocht. De pelgrimstocht in 1672 van 
Lambert Hoelen naar Rome en Loreto. Terug thuis bouwde hij een kluis en een kapel ‘folgens die 
selfde forme ende grootheyt’ van de Loretokapel. 
Het gebouw werd in 2005 gerestaureerd en sindsdien woont er weer een kluizenaar. 
Voor veel gelovigen en ongelovigen is de kluis een sacrale plek, een bedevaartsoord. Sommigen 
brengen een steentje mee en laten het achter bij het pelgrimskruis, buiten aan de kapel. Een steen-
tje als bijdrage aan de uitbouw van een menswaardige samenleving.

andeRe oRGaniSaToRen
heusden-zolder, zaterdag 9 maart
Pelgrimswandeling
Bij het begin van de veertigdagentijd organiseert 
Pelgrimspastoraal van het bisdom Limburg op-
nieuw twee pelgrimswandelingen.Het thema is 
deze keer de kracht van de kleine goedheid.
Het gaat om een wandeling van 6 km rond de kluis 
van Bolderberg en een van 15 km naar de abdij 
Herkenrode in Kuringen en terug. 
Geen inschrijvingen en gratis.
Afspraak  respectievelijk om 13.30 uur of om 10 uur 
aan de kerk van Bolderberg, Sint-Jobstraat 67B.
Einde rond 16.30 uur.
www.pelgrimswandelingen.be
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Wel aanmelden vóór 9 april via https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimswandeling-in-zonhoven-het-hart-van-de-wijers/
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dinsdag 12 maart / zondagen 17, 24 en 31 maart
Sacrale wegen in de Vlaamse ardennen
De Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender organiseert in maart niet 
minder dan vier activiteiten rond sacrale wegen. De reeks opent op 12 maart 
met een inleidende lezing van cultuurhistoricus Joris Capenberghs over 
pelgrimswegen in de Vlaamse Ardennen in de kapel van O.L.V.-van-Ou-
denberg in Geraardsbergen. Op 17 maart kan je deelnemen aan de Fiertel 
rond Ronse, met een inleiding in de crypte van de Sint-Hermeskerk.  Een 
tweede tocht is een dagtocht ‘naar Compostela!’, van Eine tot Oudenaarde, 
gedeeltelijk langs of omtrent de Via Scaldea.
En tot slot mag je met Livinus naar Sint-Lievens-Houtem, ook een hele dag. 
Info en inschrijvingen: www.vormingplus-vlad.be 
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uit. Een hoogdag voor de stad. Voorafgegaan door een belleman dra-
gen de Fierteldragers de relieken van Sint-Hermes zo’n 32 km rond de 
grenzen van de stad, samen met zo’n vijfduizend deelnemers waar-
onder talrijke ruiters. Samen vormen ze een beschermende cirkel. 
Iedereen die zich in de cirkel bevindt zou zich beschermd weten tegen 
geestesziekten. In de vooravond haalt een historische stoet het reliek-
schrijn in. Een hoogdag voor Ronse en haar (oud-)inwoners. Een dag 
van ontmoeting en vriendschap met respect voor de eeuwenoude reli-
gieuze kern.



16

104
maart  2019¡HOLA!

antwerpen, Witte donderdag 18 april
Pelgrimstafel met infostand voor kandidaat-pelgrims
Ook dit jaar staat er op Witte Donderdag een rijkelijk gedekte tafel in het Julianus-
gasthuis,  Hoogstraat 72, vandaag gekend als Galerie De Zwarte Panter en ook al zes 
jaar – na eeuwen - opnieuw het adres van de pelgrimsherberg. 
Dertien arme lieden of pelgrims mochten vroeger aanschuiven. De tafel is de hele 
dag gedekt en jij mag er een blik op werpen: een tafel met onder andere visgerechten 
die meteen doen denken aan oude schilderijen. Op en rond de lange tafel hangen 
kunstwerken, reproducties van werken van het Maagdenhuis. 
De organisatie is dan ook een samenwerking van de vzw Sint-Julianusgasthuis en het 
Maagdenhuis. De link met armenzorg en de hongerigen spijzen ligt voor de hand.  

Tot 18 uur kan je dit historisch tafereel komen bewonderen. Daarna komt de traditie 
helemaal tot leven wanneer twaalf bejaarden, aangeduid door het Zorgbedrijf, ko-
men genieten van een heerlijke pelgrimstafel. Met verse vis, natuurlijk. 
Tijdens bezoek kan je terecht in de vergaderzaal van het gasthuis voor info over de 
hedendaagse pelgrim en de pelgrimsroutes door Europa 
bij de infostand van het Vlaamse Compostelagenootschap. 
In een zaal van het gasthuis kan je ook een stuk taart taart 
eten, met koffie of thee.
Geopend van 10 tot 18  uur.
Toegang gratis.
www.stjulianus.org

Op de pelgrimstafel staat altijd een houten Christusfiguur, ingesmeerd met boter. Een gebruik dat stamt uit 
de tijd dat boter een teken van rijkdom was. In de loop van de zestiende eeuw zou een Spaanse officier begon-
nen zijn met een jaarlijkse pelgrimstafel, om zijn zielenheil te verzekeren. Het waren de Loretanen die vanaf 
1718 de pelgrimsmaaltijd op Witte Donderdag serveerden voor behoeftige ouderen. Zo geschiedt nog altijd.
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Waterschei, zaterdag 20 april
Stille zaterdagwandeling
Ochtendwandelingen op Stille Zaterdag, georganiseerd door Pel-
grimspastoraal Limburg. Thema: Stille Zaterdag beleven. 
Afstanden: 13, 9 en 5 km in het wandelgebied Thor Park. 
Vertrek aan de kerk van Waterschei (Genk), Kerkeweg 2, respectieve-
lijjk om 7.30 uur, 8.30 uur, 9.30 uur. Geen inschrijvingen, geen kosten. 
Einde rond het middaguur. 
www.pelgrimswandelingen.be

Thor Central, ooit het centrale mijngebouw van Waterschei.

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
* Zoveel fietsgidsen voor camino's zijn er niet. In een vorig nummer 

kondigden we een Cicerone-fietsgids aan voor de Camino Francés, 
in dit numer een fietsgids voor de Camino del Norte. Bicimap: El Ca-
mino del Norte is een gids van Bernard Datcharry en Valeria  Mar-
dones, uitgegeven door de Spaanse uitgeverij Petirrojo Ediciones. 
De uitgever bracht al eerder een fietsgids op de markt voor de Ca-
mino Francés en een voor de Vía de la Plata. 

 Prijs: ca. € 18.
 www.guiasbicimap.com 
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* Norte-wandelaars mogen in mei een gids van Cicero-
ne verwachten voor The Camino del Norte and Camino 
Primitivo. To Santiago de Compostela and Finisterre. Prijs 
nu: ca. £ 15,25. 

 www.cicerone.co.uk

* Bij Rother Bergverlag verschijnt in mei Chemin Por-
tugais, de eerste Franse vertaling van Caminho Portu-
guês, een gids van Cordula Rabe. Prijs: ca. € 15.

* Nog iets langer, tot juni, zal je moeten wachten op de 
Rother-gids voor de Olavsweg, de prachtige pelgrims-
weg door het Gudbrandsdalen van Oslo naar Trond-
heim. Een wandelingetje van 670 km. Zelfde prijs. 

 www.rother.de

 Terwijl je nog wacht, kan je misschien al eens rond-
neuzen op de uitstekende website over de Olavsweg: 
https://pilegrimsleden.no 

Kort
* Portugal. De samenwerking tussen Galicië en Portu-

gal resulteerde in een Portugees decreet waarin te le-
zen staat aan welke voorwaarden een Portugese cami-
no moet voldoen. Dat verklaart ook waarom over een 
paar camino's al lang geen informatie beschikbaar is. 
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Portugal, ‘land van Fatima- en Compostelapelgrims’
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* Maestro Mateo. De juridische strijd tussen Santiago de 
Compostela en de familie van dictator Franco over de te-
ruggave van twee beelden van Maestro Mateo is in een 
eerste ronde gewonnen door de familie Franco. De stad 
Santiago gaat in beroep. Het gaat om beelden van Isaac en 
Abraham die eeuwen geleden deel uitmaakten van de Pór-
tico de la Gloria.

* Elektrische fiets? Geen compostela ? Naar Compostela ga 
je te voet, per fiets of te paard. Maar een elektrische fiets? 
Is dat geen motorvoertuig?. Compostela-onderzoeker en 
–schrijver Anton Pombo had het er onlangs nog over in 
Gronze. Niemand kan controleren met welke fiets je rijdt, 
en dus krijg je een compostela als je voldoende stempeltjes 
kan voorleggen. Of moet de minimum afstand fors opge-
trokken worden? 400, 500 km? En moeten fietsers voort-
aan zich aanbieden met hun vehikel?? En wat doe je met 
pelgrims die met een e-bike rijden omdat ze een fysische 
handicap hebben ?

* Galicia Rail Pass. Je wil na je pelgrimstocht nog een stukje 
van Galicië zien? Misschien is de Galicia Rail dan iets voor 
jou. Enkel voor weekends en feestdagen, maar van 1 juni 
tot einde september elke dag. Drie opeenvolgende dagen 
geldig in een periode van zeven dagen. Alleen wie een 
compostela of een langeafstandstreinticket kan voorleg-
gen kan de pas kopen. Prijs: € 15. 

 Meer info: klik hier.

Maestro Mateo: Abraham en Isaac.

http://www.turismo.gal/tebascms/filestore/1/5/6/6/8_22c2d260d2d2a56/15668_45d1caff4643992.pdf
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* Winter in St.-Jean. Voor wie het nóg niet weet: wie ‘s winters  van 
St.-Jean-Pied-de-Port naar Roncesvalles wil wandelen, mag dat 
van 1 november tot en met 31 maart niet via de Col de Lepoeder. 
De reddingsdiensten moesten vroeger al te dikwijls uitrukken om 
pelgrims te redden. Een ook nu gebeurt dat nog af en toe. Een paar 
weken geleden mocht de brandweer van Burguete ‘s nachts op zoek 
naar een vrouw van 47 en haar twee kinderen van 17 en 20. De man 
belde om 19 uur de reddingsdiensten. Deze keer geen onbezonnen 
buitenlanders maar Spanjaarden uit Estella …

Tau : pelgrimstochten, vakanties, weekends, bezinning …
Tau, de franciscaanse spirituele beweging, is een erg actieve organisatie waar velen ken-
nis maakten met Franciscus en zijn volgelingen. 
Een greep uit het programma. 
Van 4 tot 12 mei zijn er kluizenaarsdagen in Italië. 
Heilzame stilte. Contemplatie én handenarbeid. Ora et labora …
Van 7 tot 19 juli kunnen gezinnen een Assisivakantie meemaken.
Van 11 tot 18 september is er een pelgrimstocht van Gubbio naar Assisi.

Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Franciscus en de sultan elkaar in volle kruistochttijd 
vredevol ontmoetten. Dat is het thema van de wekelijkse online vastenbezinning, van 
een interreligieuze ontmoetingsdag in Waasmunster, van een speciaal nummer van het 
tijdschrift Handdruk en veel meer. 
Er zijn ook een paar Franciscaanse wandelingen: op 9 maart in Sint-Truiden, en op 28 
april een ‘Heilig-Paterke-Valentinuswandeling’ van Tongeren naar Hasselt. 
Meer informatie over deze en andere activiteiten vind je op www.franciscaansleven.be. 

Franciscus voor de Sultan. Fra Angelico. 
1428. Lindenau-museum, Altenburg.
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de Saint-Étiennekathedraal.
openhartbeweging met Jules Chevalier op Voie de Vézelay
Jules Chevalier is de stichter van de Missionarissen van het Heilig Hart 
(MSC). In 1851 werd hij in Bourges tot priester gewijd en daarna was hij 
onder meer pastoor in Issoudin. Hij streefde ernaar om met hart, geest 
en ziel, in relatie tot anderen, te zijn als onze Heer. Leken konden voor hem 
evengoed deze spiritualiteit uitdragen als priesters. 
Van 6 tot 15 september organiseert de beweging een staptocht op de Voie 
de Vézelay, van La Charité-sur-Loire, via Bourges en Issoudun. 
Meer info bij Jozef Bouwens, 0477 57 03 80, www.openhartbeweging.be.
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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 
www.mycaminobed.com

In de albergue na de tocht? Een spelletje spelen.
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Na de tocht? Soms, zoals hier in Los Arcos, is er elke dag een pelgrimsmis. 
En pelgrims krijgen bovendien, ook in het Nederlands, nog een mooie tekst mee.

In de albergue na de tocht? Natuurlijk bel je het thuisfront. Maar niet elke dag.

In de albergue na de tocht? Stretchen! Leer goed stretchen voor je vertrekt! Veel zinvoller dan naar de kinesist gaan.

Foto’s Jef Van Lint
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Media, eRfGoed, TenToonSTellinGen, 
ConCeRTen

Religie. helend. Verdelend
heverlee, tot 28 april
Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En 
toch worden ontelbare oorlogen gevoerd 
in naam van God. Religie. Helend. Verdelend 
neemt je mee in de delicate verhouding tus-
sen religie, oorlog en vrede. Hoewel WOI 
niet door een godsdienstconflict was inge-
geven, was religie ook daar nooit ver weg. 
Beide partijen schaarden God aan hun zijde.
Wat is de betekenis van religie in conflict 
en verzoening? Wat doet dit met geloofs-
beleving? En welke invloed heeft dit op de 
kunst? De tentoonstelling biedt geen pas-
klare antwoorden, maar laat ons nadenken 
over welke rol religie en levensbeschouwing 
kunnen spelen in de diverse samenleving 
van vandaag.
Historische cultuurobjecten krijgen er een 
plaats naast hedendaagse kunst.
Prijs: inkom plus € 3. Gesloten op maanda-
gen en feestdagen.
www.parcum.be 

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 van-
daag 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 ...
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Meer tentoonstellingen
Ook deze tentoonstellingen kunnen sommige pelgrims 
interesseren.
* In het Noordbrabants Museum in Den Bosch loopt nog 

tot 10 maart de tentoonstelling rond De Aanbidding der 
Koningen, ca. 1475, een van de Drie Koningenwerken 
van Jeroen Bosch. Dit schilderij komt uit  het Metropoli-
tan Museum in New York.

 www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

* Chartres is wereldberoemd om zijn middeleeuwse glas-
ramen in de kathedraal. Maar vijftig meter verder, in het 
Centre International du Vitrail de Chartres, komt nog 
tot het einde van het jaar de hedendaagse glaskunst aan 
bod: meer dan zestig werken van negentien glazeniers.

 https://www.centre-vitrail.org/fr/images-et-lumiere/ 
 www.chartres-tourisme.comJeroen Bosch. De aanbidding der koningen. 

De eerste christelijke pelgrimstocht?

 Een werkje van de Koreaanse glazenierster Bang Hai Ja. De Koreaanse 
maakt momenteel vier werken voor de St.-Piatkapel in de kathedraal van 
Chartres.
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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

Stapmaatje gezocht
Ik, Lieve, 55 jaar, zoek een stapmaatje om van Le Puy-en-Velay naar 
St.-Jean-Pied-de-Port te stappen.
Liefst in mei/juni. De etappes zijn bespreekbaar. Gewoonlijk wandel 
ik 20 à 25 km per dag met de rugzak.
Ik geef de voorkeur aan een vrouwelijke pelgrim en heb al de Camino 
Francés en de Camino del Norte/Camino Primitivo gestapt.
Ik woon in Nieuwrode bij Aarschot.
Telefoon: 016 56 79 51 of 0472 41 02 61
Lieve Smedts

uit een pelgrimstochtverslag van de Tieltse freinetschool
Het Reuzenhuis, de Tieltse Freinetschool, trok met de leerlingen van 
het vijfde leerjaar op 19 oktober een dag op pelgrimstocht van Lichter-
velde tot voorbij Roeselare, een afstand van 21 km. Ze deden dat in na-
volging van professor Johan Swinnen. Het Compostelagenootschap 
zorgde voor de routebeschrijving, zelfklevers, bladwijzers en een paar 
nummers van De Pelgrim. 

Uit het verslag: 
We vertrokken om 9.30 uur aan de kerk van Lichtervelde met elk een sint-ja-
kobsschelp om onze nek. Een gevulde rugzak vonden we belangrijk, een rugzak 
met een drinkfles, een regenjasje, een brooddoos en ons stempelboekje met al 
drie stempels erin. De eerste kilometers gingen moeiteloos met veel zingen. Niet 
iedereen zong, sommige kinderen babbelden wat of speelden spelletjes. 
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Af en toe kwamen we een sticker tegen. Voor we het zelf beseften, kwamen we 
al aan de eerste stop in Gits. Daar stond een vriendelijke vrouw ons op te wach-
ten om ons een stempel te geven. Al tien jaar geeft ze elke pelgrim een stempel. 
Natuurlijk mocht de stop niet te lang duren, al was het tuintje wel erg gezellig. 
Vroeger was dat tuintje van de pastoor, maar nu mag iedereen erin. 
Ondertussen hadden we al acht kilometer achter de rug. Elke kilometer die 
verstreek was een plezier. Het moment dat we in Roeselare waren, zullen we 
nooit vergeten, ook al wisten we dat het dan nog tien kilometer wandelen was. 
Roeselare gaf ons moed en kracht. Enkele kilometers later kwamen we aan de 
middagstop. Het was een plezier om met de volledige klas te eten. Het was een 
speeltuintje waar we zaten, dus dat was heel erg leuk omdat we na het eten 
konden spelen. Jammer genoeg moesten we na een tijdje alweer door. Daarna 
hebben we geen stops meer gehad waar ouders of grootouders ons stonden op te 
wachten. Op twee kilometer van het Sterrenbos wachtte er wel iemand op ons, 
maar het was geen familie die we kenden, nee, het was Johan Swinnen! Ieder-
een was super opgewonden, want iedereen kent Johan Swinnen, de persoon die 
naar Compostela is gelópen. Wow! Door hem werden onze laatste kilometers 

de beste van allemaal. 
En toen, toen kwamen we eindelijk aan. Ouders, 
oma’s opa’s … Ze stonden ons juichend op te wach-
ten. Als beloning voor deze lastige daad kregen we 
pannenkoeken, chocomelk … noem maar op. En als 
kers op de taart een cursusblok met het logo van Jo-
han. Hij was zo vriendelijk om er zijn handtekening 
op te zetten.  We hadden het gehaald, en waarom? 
Als je iets echt wil bereiken dan kan er heel veel ...   
Lina Clarysse
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Mijn man krijgt altijd een ¡hola!, ik wil er ook een, op mijn computer ...

Dat was de opmerking of de vraag van een geacht lid van het Genootschap.  Een vraag die we voorleg-
den aan onze webmaster. 
Waarschijnlijk kan zijn antwoord nog vele lezers van dienst zijn.

1. De aankondiging van een ¡Hola! wordt verzonden naar alle e-mailadressen van de hoofdleden (wie 
het lidmaatschap betaalt) én van de inwonende gezinsleden waarvan we een (apart) e-mailadres 
hebben. Als dus bijvoorbeeld een partner als gezinslid gekend is op de website (Ledenzone -> Mijn 
account -> Gezinsleden) met een eigen e-mailadres, dan zal die partner ook de ¡Hola! krijgen. 

 Op https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2019/02/gezinslid_toevoegen.pdf
  vind je hoe je gezinsleden kan toevoegen.

2. Opnieuw: inwonende gezinsleden met een eigen e-mailadres die gekend zijn op de website, kun-
nen, met dit e-mailadres als gebruikersnaam, inloggen op de website. 

 Op https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2019/02/wachtwoord_verkrijgen.pdf 
vind je hoe dergelijke gezinsleden een wachtwoord kunnen bekomen. Eens ingelogd als lid op de 
website zijn alle edities van de ¡Hola! beschikbaar (Wij helpen -> Publicaties -> Hola).

3. Het hebben van een apart e-mailadres is dus voor inwonende gezinsleden noodzakelijk om zelf 
de aankondiging van de nieuwsbrief te krijgen en om, onafhankelijk van het hoofdlid, te kunnen 
inloggen op de website.


