
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Ja hoor, het lukt best, die Camino Primitivo, de oudste camino, is echt niet zo moeilijk!
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

nu ook een facebookpagina van het Compostelagenootschap!
Sinds kort heeft het Vlaams Compostelagenootschap een eigen face-
bookpagina: facebook.com/VlaamsCompostelagenootschap/. 
Je vindt er aankondigingen van onze activiteiten, mededelingen en 
nieuwtjes. Het is echter geen forum voor pelgrims om met elkaar in 
contact te komen. Ons contacteren via Messenger en e-mail kan uiter-
aard wel. Heb je al een facebookaccount, volg dan onze facebookpa-
gina zodat je nieuw geposte berichten gemeld krijgt.
Als je in contact wil komen met andere (kandidaat-)pelgrims, bezoek 
dan de Virtuele Herberg  op facebook.com/groups/genootschap. Een 

samenwerking met het Nederlands Genootschap.

Pelgrimszegen: Wanneer?
Heel veel leden-pelgrims willen voor het vertrek de 
pelgrimszegen krijgen tijdens de plechtigheid die 
het Compostelagenootschap elk jaar organiseert in 
de Mechelse kathedraal. Vraag het maar aan wie er 
al bij was, het ‘doet wat met een mens’ !
Afspraak op zaterdag 28 maart. Noteer die datum 
alvast in je agendas en op je kalenders! 
Inschrijven via de website. Wel nog even wachten!

https://www.facebook.com/VlaamsCompostelagenootschap/
https://www.facebook.com/VlaamsCompostelagenootschap/
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oud-heverlee, zaterdag 23 november 
dé terugkomdag! 
Zin om te luisteren naar de de verhalen van andere pelgrims? Om je 
eigen verhaal te delen met anderen? Om een nieuw avontuur verder 
te laten rijpen? Om de ervaringen van thuisgebleven partners te leren 
kennen? Dat kan op de jaarliljkse terugkomdag!

Programma
9 u. Warm onthaal 
10 u. Welkomstwoord van de voorzitter en stemmingsmoment. 
Daarna keuze uit:
- Rustige, spirituele boswandeling: in kleine groepen delen we onze 

pelgrimservaringen.
- Ons stempelboekje spreekt: stempels die bewijzen waar je liep en sliep, 

tonen ook wat je niet op de stempels ziet. Wie deelneemt aan deze werk-
winkel brengt zijn stempelboekje mee en kiest een paar stempels die 
een diepe indruk nalieten. Je krijgt dan de kans om te vertellen welk 
verhaal er zit achter die stempel. Samen praat je dan over wat een 
stempel drukte op jouw en andere caminos.

- Boswandeling voor jonge pelgrims met de nadruk op ontmoeten.
- Café De ware Jakob: ervaringen en foto’s uitwisselen. 
- De stem van de thuisblijver: de thuisblijver moet op onze terugkom-

dag zeker niet thuis blijven! Ook zijn/haar stem willen we horen! 
De stem van de partner, ouder, kind, broer of zus. Verhalen vol ver-
bondenheid met de pelgrim. Niet altijd blijmoedig, soms getuigen 
ze van verdriet en eenzaamheid, of van frustratie omdat men niet 
zelf mee op stap kon. Zonder die verhalen is het pelgrimsverhaal 
niet af!

	Een spirituele boswandeling staat altijd op het programma. 
 Maar je kunt altijd kiezen uit meerdere activiteiten.
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Deze stempel is letterlijk en figuurlijk wat ‘dub-
bel’. Eunate was ‘het einde’: enerzijds formida-
bel, maar anderzijds ook, na duizend kilometer, 
het pijnlijke einde van mijn tocht die begon in 
Arles. De laatste km tussen dicht struikgewas 
was heel bijzonder en deed me huilen. De tak-
ken, doornen en netels gaven me schrammen op 
benen en armen. Ze deden me plots beseffen dat 
een camino altijd sporen nalaat. Met zicht op de 
prachtige kapel van Eunate zag ik tegelijkertijd 
dat de weg ernaartoe niet prachtig is. Maar is 
dat niet vaak zo in het leven?
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12 u. Soep en eigen of bestelde picknick. 
   Uitreiking herinneringstegel 2019. 
   Hoe je een tegel voor jou reserveert?   Zie onderschrift foto.
 
13.45 u.Keuze uit:
- Camino vraag- en antwoordspel.
- Geen expert? Geen nood! Quizzen is niet enkel bedoeld om je ken-

nis te testen,  je kunt er ook heel wat van opsteken. Honderd vragen, 
vierhonderd antwoorden! 

- Wandeling: dwalen door het Heverleebos. 
- Jongeren vertellen: het verhaal van een jonge enthousiaste pelgrim.
- Café De ware Jakob: ervaringen, foto’s, herinneringen uitwisselen.
16 u. Einde
Tussendoor is de pelgrimswinkel open en kan je al een voorraad nieuwe 
dromen openvouwen.

Afspraak om 9 u.-10 u. in klooster Don Bosco, Don Boscolaan 15
(vlakbij de Waversebaan).
Auto: GPS: Kloosterdreef Oud-Heverlee.
Openbaar vervoer: bus 337 Leuven-Waver. Vertrek naast het station van 
Leuven. Perron 14. Om 9.15 u. of 10.11 u. Halte Don Bosco. 
Deelname:  € 5, met lunch € 12, over te schrijven op rekening 
BE06 2800 5620 0322 van het Vlaams Compostelagenootschap.
Inschrijven doe je via de website, vóór 18 november. 
Klik hier voor de juiste link.
Nog vragen? Info: Dees Van Caeyzeele, 
deesvancaeyzeele@donbosco.be of  0472 32 36 47.Herinneringstegel? Iedereen die vooraf een kopie van zijn compostela 

doorstuurde krijgt een tegel.  Klik hier voor de juiste link. Per post sturen 
kan eventueel ook: Luc Holsters, Lange Akkerstraat 26, 2800 Mechelen.

Deze stempel toont geen schelpen. Het zijn madeleintjes, zachte cakejes. Ze 
zijn een zoete herinnering aan Madeleine, een vrouw van 86 die per nacht 
drie pelgrims een bed en heel veel warmte kan geven. Castres is een mooie 
stad, maar Madeleine maakt die stad nog zoveel mooier. De volgende da-
gen belde ze me regelmatig op. Zo ging ze met me mee, terwijl ze tegelijker-
tijd toch in haar huis bleef om andere pelgrims een thuisgevoel te geven.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/terugkomdag-2/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/compostela-2/
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Gent, zaterdag 16 november
infodag voor kandidaat-pelgrims!
Waarom naar Compostela? Kan ik dat wel aan? Wat is dat meer dan een 
stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis 
langs kunst en historie? Een tijd om alles weer op een rijtje te zetten? 
Alleen? Tochtgenoten? Met (klein-)kinderen? Groepsreis? Welke ca-
mino? Een met veel pelgrims of een waar het heel rustig is? Hoe vind 
ik een bed? ’s Zomers niet te warm? ’s Winters niet te koud? Wat laat 
ik thuis?  Waar vind ik een goede gids? En een stempelboekje? Hoe ge-
raak ik terug thuis? Wat kost dat? Hoe bereid ik mij voor? Afspraken 
met mijn partner? 

Programma
10.00 u.  Warm onthaal en welkom
10.45 u.  Presentatie: Op weg naar Santiago
11.30 u.  Presentatie: Een ervaren pelgrim vertelt
12.15 u.  Lunch met meegebrachte picknick. 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.  Forum: concrete vragen en antwoorden. 
   In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit 
   aan diverse thematafels.

We ronden af rond 17 u. 
De ledendienst en de pelgrimswinkel zijn uiteraard aanwezig. 
Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen.
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Waar?
Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33
Goed bereikbaar. 
*  Voor het Sint-Pietersstation neem je tram 1 (halte Savaanstraat) of  

tram 2 (halte Vogelmarkt).
*  Met de auto? Opgelet, de Savaanstraat ligt in verkeersvrije zone! Je 

kan de stad inrijden via Gent-Zuid en parkeren in parking Zuid. Je 
kan ook via de stadsring R40 de Kortrijksepoortstraat inrijden en via 
de Nederkouter naar parking Savaanstraat rijden.

Deelname is gratis. Wel inschrijven via de website. 
Hier heb je de juiste link om in te schrijven.

Niet vrij op 16 november? Je kan op 7 december naar Schoten 
of op 18 januari naar Genk.

Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie!
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Schoten, zaterdag 7 december
infodag voor kandidaat-pelgrims
Het programma van deze infodag is hetzelfde als dat van de infodag in 
Gent. Afspraak om 10 u.-10.30 u. in feestzaal Don Bosco, Hendrik Con-
sciencelaan 28.
Deelname is gratis. Wel inschrijven via de website. 
Hier heb je de juiste link om in te schrijven. 
Niet vrij op 7 december? Op 18 januari is er een infodag in Genk.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-5/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-6/
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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 november: 

Zaterdag 2 november   Jacques Tack, Luc Holsters, Paul Linders, Dees Van Caeyzeele

Zaterdag 9 november    Luc Demey, Robert Truyen, Lieve Gommers, Luc Abel

Zaterdag 16 november   Martine Maes, Madeleine Pinxten, Jean Smeets, Andrea Grootaers

Zaterdag 23 november   Jelle Nuyts, Clark Trappeniers, Luk Pauwels, Annemie Vanderschoot  

Zaterdag 30 november   Lieve Mommens, Alex Cusse, René Henquet, Richard Asselberghs

Informatie over de tochtervaring van medewerkers vind je op 
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt. 
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Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwil-
ligers in Mechelen klaar om al je vragen te beant-
woorden! Op hoogdagen als de pelgrimszegen klop-
pen hier zo’n honderd (!) kandidaat-pelgrims aan!
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Voor de meest populaire fiets- en wandelroutes (Francés, Portugués, 
Norte, Inglés, Fisterra) is er vrijwel altijd iemand met recente ervaring. 
Daarnaast noteerden we onder meer deze vrij recente ervaringen

Zaterdag 2 november: Via de la Plata, Camino Sanabrés, Camino Pri-
mitivo, Westelijke St.-Jakobsfietsroute, Camino del Salvador, Camino 
Torrés.

Zaterdag 9 november: Via Tolosana, Camino Aragonés, Via Turonen-
sis (terugweg), Camino de Invierno, Camino Vasco del Interior, Cami-
no del Salvador, Chemin du Mont St.-Michel, Chemin Estelle, Vía de la 
Plata, Camino Sanabrés.

Zaterdag 16 november: Camino Primitivo, Camino del Salvador, Vía 
de la Plata, Camino Sanabrés, Via Monastica, Via Campaniensis, Via 
Podiensis.

Zaterdag 23 november: Vía de la Plata, Camino Primitivo, Ca-
mino Sanabrés, Via Podiensis, Via Monastica, Via Brabantica, Via 
Campaniensis en een lange reeks fietsroutes onder meer de wes-
telijke en de oostelijke St.-Jakobsfietsroute, de Camino del Norte, 
de Camino Aragonés, de Camino Tolosana en de Vía Augusta.

Zaterdag 30 november: Vía de la Plata, Camino Sanabrés, Ca-
mino Vasco del Interior, Via Podiensis, Camino de Madrid, Via 
Francigena, Olavspad, Camino Ignaciano, Via Baltica, diverse 
fietsroutes naar Compostela.
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 Genootschap-afdelingen
aFdelinG  anTWeRPen
Vrijdag 22 november
Van Wuustwezel naar Compostela … én terug: 181 dagen!
In 2018 vertrok Lieve Gommers naar Santiago de Compostela. Al wan-
delend dwaalde ze af van de rechte weg om ook Rocamadour en Lourdes 
te bezoeken. Na 111 dagen kwam ze aan in Compostela. Daar besloot 
ze dat haar weg nog niet ten einde liep. Ze besloot de middeleeuwse pel-
grims te volgen en ook te voet naar huis te keren. Na bijna een half jaar 
en 5300 km was ze weer thuis.
Lieve vertelt graag over wat te groot is voor woorden: onvergetelijke mo-
menten en momenten waarop ze niet meer wist waar en wie ze was, ont-
moetingen met zovele mensen en ook met zichzelf ...

Afspraak om 20 u. in zaal Why Waai, Waaistraat 1, naast de St.-Andries-
kerk.
Halte tram 4 vlakbij. Trams 3, 5, 9 en 15 stoppen onder de Groenplaats, 
vijf minuten wandelen.
Parkeren kan onder meer op de St.-Michielskaai. 
Toegang: donativo.
Graag vooraf inschrijven via de website. Klik hier voor de juiste link. 

Nog vragen? Mail naar afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be 
of bel 0498 08 70 88.

Lieve Gommers: tegen de stroom in, ook te voet naar huis! Elke camino 
is anders en elke camino verandert mensen ...  
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/te-voet-van-wuustwezel-naar-compostela-en-terug/
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Schoten, vrijdag 29 november
zwarte wijn drinken
Cahors ligt op de Via Podiensis, een van de mooiste camino’s op weg naar 
Compostela. Een pelgrim heeft natuurlijk ook belangstelling voor cul-
tuur, en wijn is daar een onderdeel van.
Jan Liekens laat je in Schoten kennis maken met de Cahorswijnen. 
Cahors is vandaag vooral bekend om zijn vins noirs, de ‘zwarte’ wijnen 
van de Malbecdruif. Krachtige wijnen met een lange afdronk. 
Maximum 32 deelnemers. 
Aanvang om 19.30 uur in zaal Rozenkransheem, hoek Verbertstraat-
Jozef Hendrickxstraat (rotonde) in Schoten.
Deelname: donativo. 
Inschrijven doe je via de website. Klik hier voor de juiste link.
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Cahors, de Pont Valentré over de Lot. Op de camino.

Het is niet de eerste keer dat Jan Liekens voor het Compostelagenootschap 
een wijnproefavond organiseert. De laatste keer was er ook belangstelling van 
een persfotograaf. Die kwam een mooi plaatje maken voor Kerk en Leven.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wijn-proeven-langs-de-via-podiensis/
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aFdelinG BRuGGe
Brugge, zaterdag 30 november
Terugthuismiddag
Al wie dit jaar of de voorbije jaren op op pelgrimstocht was naar Com-
postela, Rome, Jeruzalem, Lourdes of noem maar op is welkom op de de 
Brugse terugthuisnamiddag.
Bij een stukje taart en een koffie kan je er met ‘geestesgenoten’ praten 
over je pelgrimstocht.
En Etienne Van Wonterghem komt er vertellen over zijn tochten op de 
Camino Francés, een kwarteeuw geleden: minder luxueus en min-
der asfalt!

Afspraak om 14.30 uur in Dienstencentrum De Garve, Pannebeke-
straat 33. 
Parking naast het dienstencentrum. 
De Garve kun je ook bereiken met bus 14, halte De Garve.  
Deelname: donativo. 
Graag vooraf inschrijven via de website, we moeten immers taarten 
kopen!
Klik hier voor de juiste link.

Nog vragen? 
Mail naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be 
of bel naar 050 34 27 29, liefst na 18 uur.

Etienne Van Wonterghem, 27 jaar geleden op de Camino.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/terug-thuisdag/
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aFdelinG leuVen
neerijse, zaterdag 14 december
dijlevallei-wandeling
Afdeling Leuven nodigt je uit voor haar jaarlijkse winterwandeling, met in-
termezzo en gevolgd door een avondmaal. Deze keer is het een achtvormige 
wandeling in de Dijlevallei en omgeving. Een regio met prachtige hoeves en 
onder meer ook het grote natuurgebied Doode Bemde.
 Bij de meegebrachte middagpicknick krijg je soep aangeboden. Daarna ver-
gasten Willy Genbrugge en zijn groep de wandelaars op muziek en poëzie, 
met beelden. Thema O, dorp waar ik geboren ben, village de mon rêve, pueblo de mi 
corazón, over leven, liefde,  dood en, natuurlijk, de camino. 
Na de tweede lus wordt, bij een stuk taart,  de volgende wandeldriedaagse 
voorgesteld, een Drie-Stedentocht in Midden-Brabant, vanuit de oude abdij 
van Kortenberg naar Brussel, Mechelen en Leuven. Van 30 april tot 2 mei.

Afstand 17 km. Eén lus meewandelen kan ook.
Afspraak om 8.45 uur in zaal De Wijngaard, Donkerstraat in Neerijse. Avond-
maal om 18 uur. Afronding rond 21 uur. 
Deelname € 20. Enkel de wandeling en de soep € 6.
Inschrijven tot 5 december via de website. 
De juiste link kun je hier aanklikken. 
Vergeet niet te betalen vóór 7 december via rekening BE93 0017 0228 8867 
van Compostelagenootschap-afdeling Leuven. Vermeld ‘wandeling’ en je 
naam. Pas na ontvangst van je betaling is de inschrijving definitief.
Vragen? Mail naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be 
of bel Rik Nijs, 02 759 50 50.
www.natuurpunt.be/natuurgebied/doode-bemde

Twee landschapsfoto’s van de Doode Bemde, een met en zonder 
winterse poedersuiker.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/winterwandeling-door-het-brabantse-dijleland/
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Foto’s Jef  Van Lint

aFdelinG liMBuRG
Genk, woensdag 13 november
Vertelavond
Ook in Genk kun je binnenkort pelgrimservaringen uitwisselen. Pelgrims die hun 
ervaringen willen delen aan de hand van een presentatie, al dan niet met foto’s of 
film, zijn bijzonder welkom. Voor een presentatie krijg je 20 minuten. Laat dit wel 
tijdig weten via het Limburgse mailadres! Er is een beamer en een laptop.
Wie niet op tocht ging, interesse heeft of plannen maakt, is natuurlijk ook welkom. 
Gewoon vertellen kan ook.
Afspraak om 19 uur in ’t Kliniekske aan de Noordlaan 6 A. 
Hapje en drankje zijn voorzien. Deelname gratis.
Inschrijven tot 10 november via de website. Klik hier voor de juiste link.
Info: afdelinglimburg@compostelagenootschap.be of Egfried Grauls, 0497 59 13 48.

Had jij op de camino ook contacten met ‘de hele wereld’? Ben je met 
andere pelgrims gaan eten? Waarover gingen de gesprekken? Heb je 
nieuwe vrienden gemaakt? Hielpen pelgrims makaar? 

Met de fiets op pad? Hoe was dat? Niet 
teveel technische problemen? Wat is het 
verschil met een staptocht?

Pelgrims genieten volop van de natuur en landschap. Toch laten ook pel-
grims een ecologische voetafdruk na. Hoe hou je die zo klein mogelijk? 
Camino Olvidado, enkele dagen na Bilbao. 

Hoe was jouw kennismaking met 
‘dé’ kerk van apostel Jakobus? 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/vertelavond-in-genk/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/vertelavond-in-genk/
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opdorp, vrijdag 15 november
info-avond olavspad
Bart Biesemans en Diane Vandebergh wandelden langs het 
Olavspad van Oslo naar Trondheim, een afstand van 650 
km. Bart wil er graag over vertellen en doet dat voor de vzw 
Samen, een vzw die zich inzet voor zwakke, kwetsbare men-
sen in Buggenhout.

Een avond met een drankje en een Noors gebakje. 
Afspraak om 20 uur in de kerk van Opdorp (Buggenhout).
Inkom donativo 
Graag vooraf een kort mailtje naar 
bart.biesemans-vandebergh@telenet.be.

Het Olavspad: veel minder pelgrims dan op een doorsnee Spaanse camino, 
prachtige natuur, andere kerken, maar toch niet zoveel verschillen ... Lees een 
beetje verder het bericht over de tentoonstelling in Utrecht!
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nieuwe pelgrimsgidsen: Camino de invierno
Er zijn er deze maand geen of nauwelijks. Voor de Camino 
de Invierno zijn er twee. Twee Genootschappen bekomme-
ren zich om deze Camino. Alle twee pakken ze uit met een 
nieuwe editie van hun gids. De ene kost € 15, de andere € 20, 
plus portkosten. 
De eerlijkheid gebiedt ons om jullie te vertellen dat we niet 
de gelegenheid hadden om beide gidsen te vergelijken. In elk 
geval is deze camino een interessant alternatief voor de laat-
ste drukke dagen van de Camino Francés en bovendien kan 
hij ‘s winters interessant zijn om enkele hoger gelegen trajec-
ten (kans op sneeuw) van de Camino Francés te vermijden 
(O Cebreiro en omgeving). 
De gids van de Asociación Amigos do Camiño de Santiago 
por Valdeorras bestaat ook in het Engels. De andere gids en-
kel in het Spaans. 
Een mogelijk alternatief is ook de app van Wise pilgrim (En-
gels). Die kost je maar een paar euro. 

http://caminodeinvierno.es/ 
www.caminodeinvierno.com 
www.wisepilgrim.com 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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Met de hond? haalbaar?
De redactie heeft geen huisdier, uit ervaring 
kunnen we je dus niks vertellen. Voor wie met 
de hond een camino of een andere wande-
ling wil lopen zijn er wel enkele websites en 
verscheen er onlangs bij Camino Canino een 
gidsje, in het Spaans: Buen Camino perregrino. 
Camino Francés. Prijs: € 20. 
www.turismocanino.es 
http://www.caminoconmiperro.com/

De camino met een hond? Begin er niet halsoverkop aan, lees er-
over, neem contact met mensen die al met een hond meerdaagse 
wandelvakanties/pelgrimstochten maakten (dat kan ook via het 
infopunt) en weet goed dat je niet overal met je hond kan logeren 
en dat je ook niet op elke straathoek ‘food’ voor honden vindt!
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info over Santiago de Compostela?
Waar vind je info over de apostelstad? 
De meeste websites vind je via de steek-
kaarten op de website van het Genoot-
schap, maar, na enkele vragen, zetten 
we ze hier toch nog eens op een rijtje: 

http://acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org/wp-content/uploads/2017/03/visita_guiada_iglesias_santiago.pdf  

www.turismo.gal
www.xacopedia.com
www.santiagodecompostela.org
www.santiagoturismo.com
www.catedraldesantiago.es
www.oficinadelperegrino.com
http://www.cgac.org/ (museum hedendaagse kunst)
http://museoperegrinacions.xunta.gal 
http://museodopobo.gal (volkskundemuseum)
www.arteguias.com 
www.aena.es (luchthaven)
www.alsa.es  (bus)
www.renfe.es (trein)

 Sepulcrum Sancti Jacobi, graf van de heilige Jakobus  Santiago de Compostela, pelgrimsmuseum

 Ook dat is Compostela: een heel leuke markt!

Foto’s Jef Van Lint
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Walk of Wisdom
Rond Nijmegen loopt een 136 km lang ‘pelgrimspad’, geen religieus ge-
inspireerd pelgrimspad, maar een tocht die uitgaat ‘van de gedachte dat 
alle mensen onderdeel zijn van dezelfde planeet en hetzelfde leven’.
Informatie daarover vind je op https://walkofwisdom.org/.
Wie voor de tocht inschrijft, kan het bij de tocht horende startpak-
ket (routegids, veter e.a.) ook kopen in het Mechelse infopunt van het 
Vlaams Compostelagenootschap. 

Walk of Wisdom heeft zijn eigen rituelen en symbolen. Zo is er deze pelgrimsveter, een 
schoenveter waaraan  je tijdens het lopen elf vogelringetjes verzamelt. In elk van de elf ge-
meenten krijg je een vogelringetje met de naam van de gemeente. De ringetjes samen zijn het 
bewijs dat je de route hebt gelopen.

Kort
* Via Monastica: Oignies 
Michel Beaupere meldt dat pelgrims van 15 maart tot 30 oktober bij 
hem terecht kunnen. Voor slapen en ontbijt betaal je € 23. Adres: Rue 
de Le Mesnil 3, Oignies-en-Thiérache;  0476 98 63 83, 
michel.beaupere@gmail.com. 24 uur vooaf bellen.

* Postzegels: Camino Primitivo 
Zoals elk jaar zijn er weer nieuwe caminopostzegels. In Spanje gaat de 
aandacht dit jaar naar de Camino Primitivo.
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* Pilgerwege in Österreich
 In Oostenrijk is er niet weinig aandacht voor de vele lokale pelgrimswegen. 
Op www.pilgerwege.at vind je daarover nogal wat informatie. Recent ver-
scheen er onder meer een boek over de pelgrimswegen in Oostenrijk en een 
goed overzicht van alle pelgrimswegen in Oberösterreich. Meer daarover op 
die website. Genoemde brochure kan je downloaden.

* Voie du Piémont 
Er beweegt wat op de route die je van Montpellier (en niet van Narbonne) en 
Carcassone richting Lourdes brengt (via Beaufort, GR78). 
Meer info op 
http://www.compostelle-paca-corse.info/evenements/voie-arles-voie-piemont.
Andere Piémont-info op:
https://www.chemins-compostelle.com/itineraires/8/la-voie-des-piemonts en
http://vppyr.free.fr/vpp-index-etapes.php. 

* Vía Rexia
Her en der beijveren provincie- en gemeentebesturen zich om het caminonet-
werk uit te breiden. Waarom? Om cultuurhistorische redenen? Zo wordt het 
wel eens verpakt, al gaat het dikwijls minstens evenzeer om economische re-
denen. In de provincie Lugo zijn ze momenteel druk doende om onder meer 
de Vía Rexia do Norte erkend te krijgen. Dat zou een oudere variant zijn van 
de Camno del Norte.  De Via Rexia do Norte loopt van Vegadeo (een tiental 
kilometers van Ribadeo op de Camino del Norte aan de kust) naar Lugo, via 
A Pontenova. De route is nog niet bewegwijzerd. Lugo ligt op de Camino Pri-
mitivo. 
https://turismoenlamontanadelugo.es/ 

Saint-Bertrand-de-Comminges op de Voie du Piémont

Vegadeo aan de Suarón, op de aloude Vía Rexia
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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 
www.ephatta.com 

Foto’s Jef Van Lint

Het gebeurt zelden, maar heel soms is er vlak 
bij de albergue ’s avonds een pelgrimsmis. 
Met een mooie tekst, ook in het Nederlands.

Heel belangrijk aandachtspunt: goede en goed verzorgde wandelschoenen! 
Schoenen, geen sandalen!

Na aankomst en douche: samen zingen! Wat doet dat deugd! 
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Op de belangrijkste camino’s kun je je rugzak elke dag versturen met Correos of een privéonderneming.Morgen regen? We zien wel, wij genieten van elke dag!

Het kampeerhoekje naast ‘onze’ albergue in Los Arcos: 
wie is hier net per fiets gearriveerd? 
Antwoord: Vader, moeder en drie kinderen!
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s Vergeet niet te genieten 
van de vólgende dag!
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

Sint-Truiden, tot 15 december
Franciscus en de sultan al-Kamil
Acht eeuwen 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 ontmoe-
ten, de gedoodverfde vijand van het christendom. De paus had het 
Westen massaal gemobiliseerd om ten strijde te trekken tegen de 
moslims. Als enkeling probeerde Franciscus deze spiraal van ge-
weld 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 doorbreken van geweld? Hoe liet Franciscus zich inspi-
reren door de islam?

Tot half december loopt er in het museum De Mindere een tentoon-
stelling over Franciscus en de sultan. Deze ontmoeting is nog altijd hét 
voorbeeld van interreligieuze dialoog. 
Museum De Mindere is op maandag gesloten. 
Op zondag enkel ’s namiddags.
www.demindere.be 
www.franciscaansleven.be  

Franciscus  riskeerde z’n leven. Hij trok in volle oorlogstijd, tijdens de 
vijfde kruistocht, ongewapend naar de vijand, sultan Al-Kamil. En 
wat stelt Franciscus vast? Sultan Al-Kamil is niet het wrede beest zoals 
hij wordt afgeschilderd. ...
Schilderij zonder titel. Bruikleen van het Brugse kapucijnenklooster.
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Brussel, tot 29 maart
Crossroads: reizen door de middeleeuwen
De bewogen tijden van de late oudheid en de 
vroege middeleeuwen (ca. 300-1000) vertonen 
meer overeenkomsten met onze moderne 
wereld dan we zouden vermoeden. In West-
Europa wordt deze periode vaak ten onrechte 
omschreven als de ‘donkere eeuwen’, een tijd 
van neergang en chaos. Ten onrechte: tal van 
bronnen en voorwerpen tonen een Europa 
met een grote culturele diversiteit, een periode 
met veel uitwisselingen en contacten. Mero-
vingische sieraden, perkamentmanuscripten 
met runenschrift, gouden munten van Byzan-
tijnse keizers tot Koptisch textiel met verbluf-
fende kleuren en veel meer, onthullen deze 
culturele uitwisseling.
Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubel-
park. Gesloten op maandagen en enkele feest-
dagen. 
www.artandhistorymuseum.be.

 Via een grafveld met grafstenen en tal van recente archeologische vondsten wandel je de 
grafkamer van onze mummie Euphemia binnen. Deze 6de-eeuwse Koptische mummie en 
haar grafinboedel werd het voorbije jaar grondig gerestaureerd. Antinoë, ca. 430-620. KMKG.

 Reliëfplaat met Petrus. Herkomst: 
O.L.V.-basiliek,Tongeren. Vervaardigd 
in Gallië (Metz?) of Italië, 6de-7de eeuw. 
Ivoor. KMKG.

 Ivoren van Genoelselderen. Herkomst: 
St.-Martinuskerk, Genoelselderen.  
Vervaardigd in Northumbria (?), einde 
8ste eeuw. Ivoor, blauw glas. KMKG.

KM
KG
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leuven, tot 26 januari
Jan Borman en zijn dynastie
Wat het creatieve Museum M dezer dagen in 
Leuven presenteert is, nog maar eens, een belang-
rijke tentoonstelling. Een tentoonstelling rond 
Jan Borman en afstammelingen, verspreid over 
vier generaties: Jan Borman II (1440-1503) – best 
meester beeldsnydere -, Willem Borman I, Pas-
quier Borman, Willem Borman II, Jan Borman 
III (1518–1599) en ook, één vrouw, Maria Bor-
man. Een Leuvense familie die later naar Brus-
sel verhuisde. Een familie met veel virtuositeit, 
maar ook een neus voor zaken. Ze hadden zowel 
religieuze als burgerlijke en vorstelijke klanten. 
Zo’n 350 werken zijn, tot nu toe, aan een Bor-
man toegeschreven. Honderd daarvan staan nu 
in het Museum M, plus een dertigtal werken van 
tijdgenoten. Aan dit soort overzichtstentoonstel-
ling gaat bijzonder veel studiewerk vooraf, dat 
is duidelijk. Dat de tentoonstelling in Leuven 
plaatsvindt, is niet onverwacht: het museum is 
hét Belgische kenniscentrum voor middeleuwse 
beeldhouwkunst. 
Het getoonde werk is enorm, van reliekbustes en 
heiligenbeelden tot Christus- en Mariabeelden, 
retabels, grafmonumenten en ook triomfkruisen. 
Het mooiste triomfkruis hangt nog altijd in de 
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Maria-Magdalena, Jan Borman I, 1480-90. 
Musée Cluny, Parijs.

St.-Hubertus. Jan Borman II of III, ca. 1500. 
St.-Laurentiuskerk, Ittre.
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Leuvense St.-Pieterskerk. Een werk van Jan II. Een bezoek aan het Mu-
seum M combineer je dan ook best met een bezoekje aan de St.-Pieters-
kerk. Pasquier vond er zijn inspiratie in voor het kruis van de St.-Gertru-
diskerk in een verdwenen Nijvelse kerk en Jan III voor het kruis in de 
kerk van Wemmel. Allebei op de tentoonstelling. En Jakobus? Ja hoor, 
Jakobus Maior staat er ook, een werk van pater familias Jan Borman I. 
Museum M is op woensdag gesloten. 
www.mleuven.be 

St.-Pieterskerk, calvarie of triomfkruis. 
Jan Borman II, ca. 1490.

Reliekbuste vrouwelijke heilige. Pasquier Borman, 
1520-1530. Metropolitan Museum, New York.

Kerstwieg. Atelier Jan Borman II (?), 1500-1510. 
Musée Cluny, Parijs. 
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utrecht, tot 26 januari
Middeleeuwse kunst, van het olavspad tot de Camino Catalán
In het Catharijneconvent in Utrecht loopt nog maar eens een ten-
toonstelling over middeleeuwse religieuze kunst (1150-1350). Wel 
een heel originele tentoonstelling, een waarin kunst uit Noorwegen 
geconfronteerd wordt met kunst uit Catalonië. Beschermd door de 
fjorden enerzijds en de Pyreneeën anderzijds, zijn die kunstwerken 
goed bewaard gebleven, vaak in kleine, afgelegen dorpskerken. Hoe 
anders was het in Midden-Europa waar veel middeleeuwse kunst ver-
loren ging door beeldenstorm, revolutie en drang naar vernieuwing 
...

Een detail van een altaarfrontaal van de kathedraal in Trondheim. Kathedraalmuseum Trondheim.Een detail van het altaarfrontaal van Sant-Cebria, 
eerste helft veertiende eeuw. Museu Episcopal, Vic.
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Baldakijnfragment met Christus Pantacrator. 
Einde 13de eeiw. Museu Episcopal, Vic.
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Heel merkwaardig is dat die kunst uit Noord- en Zuid-Europa soms wel in-
wisselbaar is. Het gaat om dezelfde middeleeuwse beeldtaal met dezelfde 
typen, vormen en stijlen!
De meeste kunstwerken op de tentoonstelling zijn gerelateerd aan het al-
taar. Het is een van de grote verdiensten van de tentoonstelling dat alle puz-
zelstukjes aanwezig zijn om je een beeld te vormen van een altaar uit 1150-
1350. Een compleet altaar uit die periode is nergens nog te vinden.
Het Catharijneconvent is op maandagen en 1 januari gesloten. 
www.catharijneconvent.nl 

Vleugel van een tabernakel. Ca. 1250. 
Oslo, Kulturhistorisk Museum.
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Spirituele queeste
Na mijn eerste camino wil ik graag mijn ervaring meegeven als transgender-
persoon.
Ik ben sedert 21 september terug van mijn tocht. 
Vrij snel kwam ik in een sociale en diverse groep Spanjaarden terecht. De cami-
no was voor mij een persoonlijk spirituele queeste waarbij verwerking van heel 
wat aspecten uit mijn vorige leven alsook de vorming die ik momenteel door-
maak en de nieuwe inzichten en perspectieven die ik heb verworven, aan de 
orde zijn geweest. Met een absoluut memorabel eindpunt voor mij in Fisterra.
Dankbaar ben ik voor de ontmoetingen, zowel met anderen als met mezelf. 
Dat is wat de camino voor mij heeft betekend, en nog steeds betekent.
Fijne groetjes,
Jamine De Wandel
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nog een weg naar het ware zelf 
Het goed geschreven verhaal van Helena Gwyn Nijns sluit aan bij de vorige mail, 
maar is veel uitgebreider. Voor veel lezers is het ongetwijfeld een compleet nieuwe 
problematiek. Probeer het toch te begrijpen. 

Je kan het verhaal van Helena Gwyn lezen op
https://medium.com/@helena.gwyn/de-camino-van-het-leven-797546473f9c.

Het illustreert in elk geval dat veel pelgrims naast hun echte rugzak nog een 
tweede ‘rugzakje’(of zware ‘rugzak’) meedragen met de meest verscheiden le-
vensproblemen: relatieproblemen, rouwprocessen, te veel stress op het werk, 
niet weten wat studeren, noem maar op. Ook jouw verhaal of wat je onderweg 
allemaal toevertrouwd werd, interesseert ons zeer.

om een plots afscheid een plaats te geven 
Lorenzo en ik vertrokken op 26 augustus per fiets in Kachtem, richting Santi-
ago. We deden de tocht als bezinning en om het plotse overlijden van Lorenzo’s 
vrouw, verleden jaar, een plaats te kunnen geven.
Ons verhaal kan je lezen op de Facebookpagina ride4stefanie. 
Zo ontstond ook ride4stefanie, een vzw om kansarme kinderen In onze buurt 
te helpen. 
Frederik van Allemeersch

https://www.facebook.com/ride4stefanie/
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een prikkende ervaring: veel dank aan an, andrea en Maria 
Mijn naam is Arno Dingemans, van 20 september tot en met 24 sep-
tember heb ik de Camino Inglés gelopen. Tijdens deze camino heb ik 
kennisgemaakt met drie dames uit Belgisch Limburg. 
Toen ik met mijn voet  bleef haken in een braamstruik, ben ik met vol-
le bepakking in de bramen gevallen. Met als gevolg ondiepe schram-
men aan arm en been en gezicht. Na een eerste summiere verzorging 
ben ik verder gelopen tot het volgende cafeetje. Daar trof ik de dames 
weer en zij hebben meteen de wonden verzorgd zoals het hoort om 
ontstekingen te voorkomen. Bij Casa Avelina hebben ze nogmaals 
naar de wonden gekeken. 

Ik ging ervan uit dat ik ze wel weer in Santiago zou zien, maar dat ge-
beurde niet. Ik had ze graag nogmaals willen bedanken voor de goede 
zorgen. Omdat ik alleen hun voornamen ken - An, Andrea en Maria 
- kan ik geen contact met ze opnemen. 

Vandaar nogmaals woorden van dank via ¡Hola!:
An, Andrea en Maria nogmaals bedankt voor jullie goede zorgen!
Ik hoop dat het goed met jullie gaat, vooral met de gezondheid en mis-
schien zien we elkaar nog eens.  Mocht je contact willen opnemen dan 
kan dat via het Genootschap.
Groetjes,
Arno
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Camino Portugués
Wij hebben net onze tocht van Porto naar Compostela achter de rug. Het was 
een fantastische ervaring en we hebben onze gedachten dagelijks bijgehouden 
in een blog. Misschien hebben toekomstige wandelaars er iets aan. Voor ons 
blijft het in elk geval een verhaal om te koesteren. 
Bart Hendrickx en Hilde Driesen

Die toekomstige wandelaars hebben er zeker wat aan. Wat ons betreft is het 
de beste blog die de redactie de voorbije maanden te lezen kreeg. De wijze 
waarop jullie op elke dag probeerden terug te kijken is bijzonder knap!
santiago925651203.wordpress.com

Enkele, lange citaten uit deze blog:
Ik ben een teletijdmachine ingestapt, en teruggegaan naar mijn jeugd of 
vroeger:
– Als een kind dat braaf aan de wensen van de ouders en de  juffen voldoet, 

verzamelen we stempels omdat we flink gestapt hebben. Vandaag eentje 
gekregen met twee kleuren, en je bent daar bijzonder tevreden mee.

– We doen heel de dag speurtochten door gele pijlen te volgen, met dat ver-
schil dat er aan een kruispunt maximum één pijl staat, en soms ook geen. 
Maar ook zonder pijlen verdwaal je niet, want op ons hoofd staat een on-
zichtbare stempel met Santiago op, waardoor passanten vol enthousiasme 
spontaan de juiste weg wijzen.

 De oude moedertjes bidden zelfs een klein gebedje.
– Op mijn twaalfde ging ik met het ziekenkfonds naar Spa, en later naar 

Zwitserland, om daar in slaapzalen te slapen. En jawel, waar ligt ons Hilde 
…
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Hilde en Bart, na één dag nog samen onderweg.

https://santiago925651203.wordpress.com/
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– Ten slotte kwam ik ene Bart tegen, die zijn hart had verpand aan Grieken-
land, waardoor we gewapend met de rugzak vertrokken. We zagen wel 
waar de wind ons bracht. Aan het einde van mijn jeugd had ik die rugzak 
voor eeuwig en altijd aan een haak gehangen … dacht ik.

Dat zijn enkele van de wonderen die ik hier dezer dagen met plezier trotseer. 
Maar ook de terrasjes onderweg waar alle pelgrims spontaan elkaar aanspre-
ken, zelfs de slaapzalen met jong en oud, man en vrouw, allen samen onderweg 
naar hetzelfde doel … Een waar wonder anno 2019. 
*
De nieuwe wegen die we vandaag vonden:
– Wie je tegenkomt onderweg, roept bom camino of bom dia.
– Je begint onderweg oude, bekende lotgenoten tegen te komen, waarbij 

prestaties vergeleken worden. Dat kan tot hilarische situaties leiden.
– Bij aankomst denk je dat je geradbraakt bent, maar als je dan lotgenoten 

ziet strompelen die vaak nog jonger zijn, ben je weer overgelukkig.
– Na een simpele douche voel je je als herboren en kan de avond beginnen.
– Op het terras worden verhalen met de lotgenoten uitgewisseld, wat bij-

zonder gezellig is.
En dan kom je tot de conclusie, ondanks de dipjes onderweg, dat je daarvoor 
deze nieuwe wegen bewandelt.

Mixed feelings vandaag: Santiago mag dan wel het einddoel zijn, maar liefst 
niet te snel. Dit avontuur mag blijven duren: de ontmoetingen met beken-
den worden intenser, nieuwe ontmoetingen, wondermooie landschappen, 
het zuiderse leven …
We staan om 6 uur op en vertrekken om 6.30 u. Even verder nemen we een 
Amerikaanse dame mee op sleeptouw die liever niet alleen verder in het nog 
donkere bos wandelt. 

Kleine wasjes, grote wasjes, niet in de wasmachine!
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Bij het ochtendgloren gaan we apart verder, maar ontmoeten elkaar 
regelmatig: ze bedankt ons keer op keer. De pelgrim die zonder drink-
water zit … Kleinigheden, maar iedereen helpt waar het kan.
Bij de eerste stop treffen we onze Koreaanse vriend. Hij maakt onze 
dag al goed met zijn uitspraken:
– The best thing of the camino is sitting down.
– Toen we doorgingen: See you at the next café, I’m doing the cafeino. 
*
Als het water uit uw oren loopt heeft het geen zin meer om plassen te 
ontwijken of te schuilen. Met beide voeten op de grond kom je geen 
stap vooruit dus we wandelen. En iedereen blijft goedgezind, de ‘buen 
camino’s‘ blijven tussen de druppels galmen. Iedere druppel lijkt ons 
wel extra energie te geven. We lachen de regen weg.
*
Over naar het serieuze werk nu: even later komen we toe op onze 
eindbestemming. Dat doet iets met een mens, voor de zoveelste keer 
deze tocht, lopen we te grijnzen, en we zijn zeker niet alleen. Mensen 
vallen in elkaars armen, mooi om zien. Tijdens het volbrengen van 
wat plichtplegingen, komen we oude lotgenoten tegen die we dagen 
niet meer gezien hebben. Ik waan me weer bijna in Wechel …
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De Zweedse vriendinnen van Bart en Hilde.


