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De Camino Olvidado op een van de mooiste en meest rustige etappes, tussen Fasgar en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. 
Zeven woorden voor één gemeentenaam! Een gemeente met een langere naam is er niet in Spanje. 
Omdat er nogal wat geïnvesteerd is in website, bewegwijzering en veel meer, zul je de volgende jaren langzaamaan meer pelgrims ontmoeten op 
deze vergeten camino. Maar het zal ongetwijfeld rustig blijven. En dat is goed. Er zijn drukke camino’s waar je heel veel pelgrims kan ontmoe-
ten en er zijn er voor wie gewoon enkele dagen of weken in alle rust wil pelgrimeren. Vakantieperiodes en het weer spelen natuurlijk ook een 
rol. Zo is het duidelijk dat wie nu op stap is op de Camino Francés, geniet van een heel rustige vakantie.
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

Het Vlaams Compostelagenootschap wenst je het allerbeste voor 2019! 
We wensen dat je veel mag leren uit de contacten met pelgrims uit bijna de hele wereld 
Dat je ook veel mag leren uit de contacten die je (bijna) niet kan leggen op je camino, contacten met Afrika, 
vluchtelingen, mensen in extreme armoede, mensen met een andere religie ...
Dat je je altijd blijft verwonderen, ook over de vele dingen waarover je dat tot nu toe niet deed
Dat je ontdekt welke spiritualiteit echt bij jou past
Dat je ontdekt wat de waarde kan zijn van eenvoud 
Dat je daarvoor kan weerstaan aan het steeds grotere, commerciële comfortaanbod op de camino
Dat je af en toe ook eenzaamheid en stilte kan opzoeken om alles te verwerken
Dat je ook rijker wordt bij het verwerken van tegenslagen
Dat je (nog) gelukkiger wordt en anderen – ook de anderen buiten je eigen kringetje -kan helpen om ook gelukkig te zijn
Dat het je lukt om je niet af te sluiten van de echte grote problemen in de samenleving.

Ga in vrede!
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Jouw plek op de camino in de Pelgrim
In 2020 is het Vlaams Compostelagenootschap 35 jaar oud  (of jong). 
Om dat te vieren wil de redactie van De Pelgrim een speciaal nummer 
uitgeven rond het thema Mijn plek op de camino.
Voor dat feestelijke nummer is jouw hulp nodig!

Elke pelgrim die onlangs of langer geleden op tocht was, heeft zeker 
een plek in zijn of haar geheugen gegrift staan. 
Een plek waar je een boeiend gesprek had,  een plek waar een andere 
lieve pelgrim jouw probleem kon oplossen, een plek waar je ontroerd 
werd, een plek met een geweldige zonsopgang, een plek waar je voluit 
kon lachen, een plek die je hart deed zingen, een plek ...

Vier met ons mee! Overloop in gedachten nog eens je weg naar Com-
postela en kruip in je pen. Ook jouw plek mag een plaats krijgen in 
ons tijdschrift!
Schrijf een korte tekst (200 - 300 woorden) en vertel waarom dát plekje  
je zo getroffen heeft. De andere (kandidaat-)pelgrims zullen dankbaar 
zijn dat ze mogen meegenieten!
Voeg er als het kan een foto aan toe en stuur alles vóór 30 maart, liefst via 
de website, naar de redactie van De Pelgrim. 
Klik hier voor de juiste link.
Als je denkt dat schrijven niet zal lukken maar dat je toch wat wil ver-
tellen over jouw plek, stuur dan zeker een mailtje naar de redactie.

D
irk

 A
er

ts
Langs de Via Tolosana (Chemin d’Arles).



In de stilte van een 
preromaans kerkje ...
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/publicaties/de-pelgrim/
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Omdat de communicatie met leden optimaal moet zijn, is er uiteraard 
eindredactie en worden fouten gecorrigeerd. Elke inzender krijgt een 
antwoord en inzage in de te publiceren tekst.
Nog vragen? 
Mail naar pelgrim.redactie@compostelagenootschap.be.

Overigens: ook al gaat het niet over ‘jouw plek’, korte en lange artikels 
én foto’s zijn altijd welkom voor ¡Hola!, De Pelgrim en de website!

Het Cruz La Cercenada aan een kruispunt van meerdere (voormalige, oude) pelgrims-
wegen. De ‘eerste pelgrim’ de Asturische koning Alfonso II zou hier voorbijbekomen zijn. 
Het Cruz de Ferro zou een imitatie zijn van de plek waar nu dit kruis staat.
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Ja, ontmoetingen kunnen 
heel intens zijn!

Je was pelgrim buiten europa? dirk aerts zoekt je.
De redactie van De Pelgrim zoekt nog (veel) meer, onder 
andere verhalen van pelgrims die buiten Europa een pel-
grimstocht liepen (of fietsten). Als je dus in Japan de Ku-
mano Kodo liep, in Ethiopië langs negen eeuwen oude in 
de rots uitgehakte orthodoxe kerkjes, op het eiland Jeju de 
Jeju Olle Trail liep (425 km, de Zuid-Koreaanse Camino), 
in Zuid-Amerika de Braziliaans-Paraguyaanse Caminover-
sie, of, of ... 
Schrijf je ervaringen uit. Of, als je dat niet ziet zitten, mail 
naar de hoofdredacteur, Dirk Aerts. Wellicht komt er dan 
een redacteur voor een interview. 
depelgrim.redactie@compostelagenootschap.be
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infodag voor kandidaat-pelgrims
Naar Compostela? Kan ik dat wel aan? Wat is dat meer dan een ste-
vige 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.
Einde rond 17 u. 
De pelgrimswinkel is uiteraard aanwezig. Alle nodige gidsen kun je 
ter plaatse kopen.
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Waar? 
De infodag heeft plaats in het stadhuis, Stadsplein 1, vijftig meter van 
het station.
Gratis parkeren kan bij de Limburghal (Jaarbeurslaan). 

Deelname: gratis.
Inschrijven kan via de website tot 12 januari. 
Klik hier voor de juiste link. 

Nog vragen? Problemen? Je vergat in te schrijven? 
Mail naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Niet vrij op 18 januari? Op 1 februari is er nog een infodag in Leuven.

leuven, zaterdag 1 februari
infodag voor kandidaat pelgrims
Het programma van deze infodag is hetzelfde als dat van de infodag 
in Schoten.
Waar? In Don Bosco Groenveld, Groenveldstraat 44. Dat is net buiten 
de Leuvense Ring. Neem aan het station van Leuven de ringbus (lijn 
600) en stap af aan de Tervuurse poort. 
Inschrijven tot 26 januari via de website. Klik hier voor de juiste link. 

Nog vragen? Mail naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be.
Je kan ook niet op 1 februari? Twee weken later zijn we op 15 en 16 
februari present op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent. 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-in-genk/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-in-leuven/
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Gent, Fiets- en Wandelbeurs. en nog veel meer.
Ook dit jaar kan je op de Fiets- en Wandelbeurs terecht voor verrassende 
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 bereiden. Ook de pel-
grimswinkel is aanwezig. En pelgrims naar Rome komen 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. Er zijn de vele standen, maar je kunt er ook 
naar een uitgebreide reeks lezingen en workshops. De geplande lezingen 
vind je op de website van de beurs.
Net als verleden jaar is er een Hicle Family, een parcours dat je doorheen 
de drie beurzen naar plekken loodst waar je terecht kan met al je vragen 
over fietsen of wandelen met (klein)kinderen. 
Een ticket voor een van de beurzen geeft ook toegang tot de andere twee 
beurzen. 
Prijs: aan de kassa, € 9,50, vooraf € 7. 
Maar ... nú een ticket kopen is véél goedkoper. 
En doe dat via  www.fietsenwandelbeurs.be/ticketshop/vc . Dan betaal 
je € 5 en heb je dus € 4,5 korting (€ 5 i.p.v. € 9,50 aan de kassa). Via de 
‘gewone website’ is dat maar € 2,5 korting. 
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

4,50 EURO ONLINE KORTING!
via fietsenwandelbeurs.be/

ticketshop/vc

Bestemd voor leden van Vlaamse Compostella 
 Genootschap, geldig t/m 14 februari 2020. 

Flanders
Expo 
Gent

za 15 & 
zo 16 feb

2020
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fietsenwandelbeurs.be

INCLUSIEF TOEGANG TOT

De jaarlijkse Fiets- en Wandelbeurs: 
altijd een uitstapje waard. Een goed adres 

om info te verzamelen.
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Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen klaar 
om al je vragen te beantwoorden! Op hoogdagen als de pelgrimszegen 
kloppen hier zo’n honderd (!) kandidaat-pelgrims aan!

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.

Informatie over de tochtervaring van medewerkers vind je op 
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt. 

Dit zijn de vrijwilligers, actief in januari en februari: 

Zaterdag 4 januari:  Martine Maes, Patrick Maene, Luc Holsters en José Maes
Zaterdag 11 januari: Luc Demey, Emmanuel Velghe, Jos Belmans, René Henquet 
        en nieuweling Dirk Vermeiren
Zaterdag 18 januari: Jelle Nuyts, Jean Smeets, Madeleine Pinxten en Annemie Vanderschoot 
Zaterdag 25 januari: Marc Frederickx, Robert Truyen, Andrea Grootaers en Luk Pauwels

Zaterdag 1 februari:  René Henquet, Jos Helsen, Daniel Dierickx en Jacques Tack
Zaterdag  8 februari: Willy Beyers, Alex Cusse, Dirk De Smedt en Patricia Duprez 
Zaterdag 15 februari: Patrick Maene, Jan De Proft, Rita Lootens en Dees Van Caeyzeele 
Zaterdag 22 februari: Lieve Gommers, Willy Beyers, Marc Frederickx en Richard Anthone 
Zaterdag 29 februari: Paul Linders, Martine Maes, Clark Trappeniers en Lieve Mommens
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Voor de meest populaire fiets- en wandelroutes (Francés, Por-
tugués, Norte, Inglés, Fisterra) is er vrijwel altijd iemand met 
recente ervaring.  Daarnaast noteerden we onder meer deze 
vrij recente ervaringen:

Zaterdag 4 januari: Camino del Salvador, Camino Inglés, 
Camino del Norte, Camino Torres
Zaterdag 11 januari: Via Podiensis, Via Francigena, Camino 
de Madrid, Olavspad, Via Lemovicensis
Zaterdag18 januari: Vía de la Plata (fiets), Camino Portu-
gués Variante Espiritual, Via Podiensis, Camino de Fisterra, 
Kumano Kodo (Japan), Vézelay – Le Puy, Via Brabantica, Via 
Monastica, Via Campaniensis
Zaterdag 25 januari: Via Tolosana (te voet en per fiets), Vía 
de la Plata, Via Podiensis, Voie de Rocamadour, Camino Fis-
terra, Camino del Salvador, Camino Primitivo, Via Tolosana, 
Camino Aragones, Via Brabantica, Via Monastica, Via Cam-
paniensis, Vézelay - Le Puy, Camino Olvidado, Camino de 
Invierno, Camino Inglés

Zaterdag 1 februari: Via Podiensis, Via Francigena, Camino 
de Madrid, Olavspad, Camino Ignaciano, Westelijke St.-Ja-
kobsfietsroute, Chemin du Piémont, Via Tolosana, Camino 
Aragonés, Vía de la Plata, Vézelay - Le Puy, Camino Primitivo
Zaterdag 8 februari: Camino de Fisterra, Via Francigena, 
Via Baltica, Via Jutlandica, Olavspad, Camino di Francesco, 
Camino Sanabrés
Zaterdag 15 februari: Via Gegennensis, Grand Chemin 
Montois (Tours - Mont St.-Michel), Camino de Fisterra, Che-
min de Vézelay, Via Scaldea, Via Campaniensis, Westelijke 
St.-Jakobsfietsroute
Zaterdag   22 februari: Camino Vasco del Interior, Vía de 
la Plata, Via Monastica, Via Campaniensis, Voie de Vézelay, 
Camino del Salvador, Via Brabantica, Chemin Estelle, Voie 
de Rocamadour, Via Podiensis, Via Tolosana, Chemin de Pi-
émont, Via de Bayona, Camino de Ignaciano, Camino Olvi-
dado, Camino de Fisterra, Camino de Invierno
Zaterdag 29 februari: Camino Inglés, Camino de Fisterra, 
Camino Primitivo, Camino del Salvador, Camino Vasco del 
Interior, Via Podiensis, Olavspad
De volgende camino's per fiets: Via Turonensis, Camino de 
Fisterra, Camino Aragonés, Oostelijke St.-Jakobsroute, Vía 
Augusta, Vía de la Plata
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aFdelinG anTWeRPen
antwerpen, vrijdag 21 februari
de lange tocht van Johan Swinnen 
Johan Swinnen is  kankeronderzoeker, gewoon hoogleraar aan 
de KULeuven, voorzitter van het departement oncologie, vice-
voorzitter van het Leuvens Kankerinstituut en een wereldauto-
riteit in de het kankeronderzoek.

Toen zijn zoon Pieter getroffen werd door kanker beloofde hij 
‘iets zots’ te doen als zijn zoon de kanker  zou overwinnen. Die 
belofte heeft hij in 2017 waargemaakt. Hij liep van Leuven naar 
Compostela in 33 dagen, pakweg twee marathons per dag. Op 
die lange tocht nam hij talloze brieven mee van mensen die 
door kanker getroffen werden: Post voor Compostela. 
In september verleden jaar liep hij opnieuw ten voordele van 
het Leuvens Kankerinstituut, Kom op tegen kanker en de Stich-
ting tegen Kanker. Dit  keer in 25 dagen naar Rome.

Johan Swinnen brengt het verhaal van de lange tocht naar 
Compostela, maar heeft vooral ook een hoopvolle boodschap 
voor al wie met kanker geconfronteerd wordt, patiënten en al 
wie om hen geeft.  

 Genootschap-afdelingen
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Start van de lange tocht. Zoon Pieter vergezelt nog even zijn vader.
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Aanvang om 20 uur in zaal Why Waai, Waaistraat 1 (naast de St.-Andries-
kerk). 
Inkom: donativo. De volledige opbrengst gaat naar het Leuvens kanker-
instituut ten voordele van het kankeronderzoek. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt. Om zeker te zijn van een plaats schrijf je 
in via de website. Klik hier voor de juiste link.
Nog vragen? Mail naar afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be.

De toenmalige burgemeester 
Louis Tobback en KUL-rector 
Luc Sels plaatsen de eerste 
stempels in het stempelboekje 
van professor Johan Swinnen.
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Sluis-Brugge, zaterdag 8 februari
Wandeling langs de Via Brugensis
De Via Brugensis loopt van Vlissingen via Breskens, Sluis en Damme 
naar Brugge en verder naar Rijsel, Arras en Amiens. 
Een gids is er momenteel niet meer maar een nieuwe uitgave (tot 
Amiens) komt er nu zeker dit jaar. 
Met deze wandeling van afdeling Brugge kun je alvast (nog eens) 22,5 
km van de route verkennen. Je maakt zo ook kennis met de Sint-Ja-
kobskerk in Hoeke. In Oostkerke is er een middagpauze met warme 
erwtensoep en meegebrachte picknick.
Eindpunt in Brugge is de Halve Maan, een oude stadsbrouwerij op het 
Walplein. Daar wacht een winters avondmaal en een gezellige babbel.  Pelgrims langs de Damse Vaart.

W
al
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r D
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sin



https://compostelagenootschap.be/activiteiten/de-lange-tocht-johan-swinnen/
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Afspraak om 9.15 uur aan de achterzijde van het station van Brugge. 
Stipt om 9.30 uur rij je dan met een een autocar naar Sluis.
Wie 22,5 km te lang vindt, kan in Damme de lijnbus nemen naar 
Brugge.
Deelname: € 15 voor de autocar en de erwtensoep. Plus, als je ’s avonds 
blijft eten, de prijs van het avondmaal. Er is keuze tussen drie schotels: 
stoofvlees, koninginnenhapje of vegetarische lasagne. 
Inschrijven doe je via de website, vóór 1 februari. 
Klik hier voor de juiste link.
Vergeet niet het totaalbedrag vóór 2 februari over te schrijven op re-
kening BE93 0017 0228 8861 van Compostelagenootschap, afdeling 
Brugge-Kust. Vermeld winterwandeling, naam en voornaam. Pas na 
ontvangst van je betaling is de inschrijving definitief. 
Problemen? Vragen? 
Mail naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be 
of bel naar de voorzitter, 050 34 17 29 (na 18 uur).

Eén keer moet je ook met een ‘bootje’ de vaart over. Zelfbediening. 
En de naam: Kobus!

W
al

te
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Ja, nog zoveel kilometers naar Compostela. Reken maar dik drie maanden.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/winterwandeling-langs-de-via-brugensis-van-sluis-naar-brugge/
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aFdelinG KeMPen
Kapellen, woensdag 5 februari
Pannenkoekenavond
Op 2 februari vieren we weer Lichtmis. Naar aloude traditie worden op 
die dag lekkere pannenkoeken gebakken. Afdeling Kempen doet dat al ja-
ren. Voorlopig als enige afdeling, maar de anderen zullen ooit wel volgen.

Terwijl je die lekkere pannenkoeken eet, kun je weer mooie caminover-
halen en goede raad uitwisselen.
Afspraak om 20 uur in het Zilverheem aan de Antwerpsesteenweg 212.
Deelname: donativo (vrije bijdrage). 
Inschrijven via de website. Klik hier voor de juiste link.
Problemen? Vragen? 
Mail dan naar afdelingkempen@compostelagenootschap.be

Op het feest van Maria-Lichtmis werden vroeger kaarsen gewijd. 
Daarbij hoorde ook een kaarsjesprocessie. Maar op die dag werden 
en worden ook pannenkoeken gebakken. Dat gaat terug op een oude 
gewoonte om op Lichtmis knechten en meiden uit te betalen. De boerin 
trakteerde die dag het personeel op pannenkoeken.

aFdelinG zuidWeST
Bissegem, vrijdag 7 februari
Pelgrimsontmoeting met Spaanse 
liederen en tapas
Op deze pelgrimsavond krijg je natuurlijk 
pelgrimsverhalen te horen. Bovendien krijg 
je ook zang en muziek te horen van Las Acei-
tunas. De enthousiaste Vlaamse zanggroep 
brengt Spaanse liederen in de sfeer van de 
aloude Tunatraditie. En om helemaal in de 

Las Aceitunas. Eeuwen geleden al traden in Spanje groepjes 
studenten op in herbergen en op pleinen, begeleid met gitaar 
en tamboerijn. Zo trachtten ze in hun levensonderhoud te 
voorzien of plaatselijke schonen te bekoren. Vandaag is het fi-
nanciële niet meer belangrijk, maar de traditie van de tuna’s 
in traditionele klederdracht bestaat nog altijd. Elke faculteit 
heeft vaak zijn eigen tuna, niet alleen in Spanje en Portugal, 
maar ook in Zuid-Amerika en elders.
In Vlaanderen dus ook. Las Aceitunas (De Olijfjes) ontstond 
in het ISBO, een school voor volwassenenonderwijs.
Ook in Compostela zijn er tunagroepen. Misschien kon je er ’s 
avonds al een optreden meemaken op de Plaza de Obradoiro.



https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pannenkoekenavond/
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sfeer te komen zijn er ook tapas en Spaanse wijn.
Afspraak om 18 uur in De Troubadour aan het Vlaswaagplein. 
Deelname: donativo (vrije bijdrage).
Inschrijven via de website. Klik hier voor de link. 
Trein Antwerpen-Kortrijk-Poperinge. Elk uur stopt er een trein.
Vragen? Problemen? 
Mail naar afdelingzuidwest@compostelagenootschap.be
http://las-aceitunas.weebly.com/.

andeRe oRGaniSaToRen
Bilzen, vrijdag 7 februari
Van Bilzen naar Compostela. Voor het Munsterbos
Een eerste poging strandde in 2018 al in de Franse Ardennen. Vorige 
zomer liep Jan Vandegoor verder naar Santiago de Compostela. 
Een tocht langs Vézelay, door de Morvan, via Le Puy, door het Cen-
traal Massief, over de Pyreneeën, langs de Camino Francés naar Com-
postela en verder naar Finisterra, het ‘einde van de wereld’, aan de 
oceaan.
Jan liep de tocht ook voor de aankoop van percelen grond voor het 
natuurgebied Munsterbos. 
Op de avond in Bilzen staat hij stil bij de voorbereiding, de motivatie, 
de toffe ontmoetingen, kastelen, abdijen en ander cultureel erfgoed 
en vanzelfsprekend ook bij de natuur, het landschap, de flora en voor-
al de vogeltjes: bijeneters, grijze wouwen, hoppen, roodkopklauwie-
ren, roodborsttapuiten, noem maar op. Ook vlinders met voorop de 
... jakobsvlinder. Jan Vandegoor: naar Compostela voor het Munsterbos, een belangrijk 

natuurgebied in Bilzen.


https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgimsontmoeting-met-spaanse-liederen-en-tapas/
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Het zal je niet verwonderen dat Jan Vandegoor ook oog had voor de 
vele aanslagen op het ecologische evenwicht. 
Aanvang om 19.30 uur in zaal Concordia aan de Zoemerik. 
Deelname: € 9, leden Natuurpunt en Compostelagenootschap: € 7.
Organisatie: Natuurpunt Zuidoost-Limburg i.s.m. het Vlaams Compos-
telagenootschap, afdeling Limburg.
www.natuurpunt.be/natuurgebied/munsterbos  

Retie, donderdag 27 februari
Per fiets naar Compostela
Aanvang om 20 uur in het Gemeenschapscentrum Den Dries, Kerkhof-
straat 37. 
Drie Retiese fietspelgrims komen vertellen over hun belevenissen en 
ontmoetingen op hun tocht naar Compostela. 
De opbrengst van de avond gaat naar het Open Huis Alegria Turnhout/
Mol, een huis voor de begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten.
Organisatie: Davidsfonds Retie.
www.alegriavzw.be/wordpress

Van 4 tot 18 juli
naar assisi 
Tau, de Franciscaanse spirituele beweging, organiseert om de twee jaar 
een Franciscaanse tocht naar Assisi. Dit jaar is het weer zover. De wan-
deltocht brengt je in contact met Franciscus van Assisi, met Clara én met 
jezelf. Je stapt langs de plaatsen die belangrijk waren in het leven van 
Franciscus. De tocht is een sportieve en geestelijke uitdaging. Je stapt 

Assisi, de St.-Franciscusbasiliek
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Met Tau op stap: sportief, sober, samen leven in de natuur, met 
aandacht voor spiritualiteit.

Ta
u ongeveer 230 km door het bergachtige Umbrië. Je geniet van het land-

schap en van het samenzijn. Tussendoor is er tijd voor gesprek, bezin-
ning en ontspanning. Je logeert meestal in kloostertjes en parochieza-
len op je matje en in je slaapzak. Je leeft dus sober en eenvoudig, maar 
bagage wordt vervoerd. Er zijn negen stapdagen, onderbroken door 
een rustdag in Poggio Bustone en een in  Spoleto. In Assisi logeer je drie 
nachten in een hotel.

Meer info op 
www.franciscaansleven.be. 

Wie vragen heeft kan mailen naar  jan.decoene@gmx.net.

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
*  Camino Portugués. Bij Rother Bergverlag verschijnt volgende maand 

Chemin Portugais, de Franse vertaling van de Duitstalige gids van Cor-
dula Rabe. Een gids voor de camino van Porto naar Compostela. Eerste 
editie. Rothergidsen zijn uitstekend. Prijs: ca. € 16.

 www.rother.be 
* Via Podiensis. De Franse uitgever Chamina had jaren geleden enkele 

nuttige caminogidsen. Een tijdje was het stil en nu pakt hij uit met een  
Atlas Chemins de Compostelle. La Via Podiensis. Een atlas met 92 
IGN-kaarten op 1: 25 000. Formaat: 14 x 21 cm. 176 blz. Prijs: ca. € 15.

 www.chamina.com  
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* Camino Francés. Bij Cicerone verschijnt deze maand de tweede 
editie van Camino de Santiago. Camino Francés. Ook de route naar 
Finisterre is in de gids opgenomen. Cicerone maakt prima gidsen. 
Prijs: ca. £ 17.

 www.cicerone.co.uk 
* Apps. Hoe zit dat met al die apps, vroeg een pelgrim me onlangs. Jullie geven er 

te weinig informatie over. Tja, af en toe komt dat aan bod in ¡Hola!, maar 
makkelijk is dat niet. Een app is een product dat evolueert, en er zijn 
gratis apps maar ook betalende apps. We kunnen die moeililjk om de 
zoveel maanden binnenhalen.  Maar goed, we zullen ons best doen. 

Tip : een veel gebruikte gratis app is die van Editorial Buen Camino. Met 
info voor tien Spaanse camino's. 

 www.editorialbuencamino.com/app-del-camino-de-santiago 

Pelgrimsweg van Vézelay
De gids die het Nederlands Genootschap uitgeeft, is grondig her-
werkt. Tot nu toe ging het om twee gidsen, een variant via Nevers 
en een variant via Bourges. In de nieuwe uitgave zijn beide gidsen sa-
mengevoegd in één uitgave. De kaartjes zijn vervangen en de teksten 
geactualiseerd. De cover hierbij is nog van een oude uitgave.
Ook de nieuwe gids kan je gratis downloaden van www.santiago.nl. 
De eengemaakte papieren gids is binnenkort ook verkrijgbaar in de 
pelgrimswinkel van het Vlaams Compostelagenootschap. 
Bij afsluiting was de nieuwe prijs nog niet bekend. Alleszins goedko-
per dan de vorige.
Voorzieningen (logies, restaurants, winkels e.a.) zijn niet meer opge-
nomen in de gids. Die informatie kun je gratis downloaden als pdf-
document of als kml-/gpx-bestand. 
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Camino de levante
Van Valencia via Albacete, Toledo en Avila naar Zamora op de Vía de 
la Plata, dat is in enkele woorden het tracé van de Camino de Levante. 
Bij Conrad Stein verschijnt binnenkort een gids voor deze camino. De 
verschijningsdatum is al enkele keren uitgesteld. Maart is de nieuwe 
streefdatum.
Op www. http://vieiragrino.com/ vind je al heel wat info over deze 
camino, ook logieslijstjes en tracks. In het Spaans en het Engels. 
Op de site vind je ook twee gidsen van de Amigos del Camino de San-
tiago de la Comunidad Valenciana, een in het Spaans (2013) en een in 
het Engels (2009). Niet zo recent dus.
www.conrad-stein-verlag.de  

Avila: prachtig toch, zo’n versterkte stad!

Nog boeiender: Toledo. In de middeleeuwen een 
smeltkroes van christelijke, joodse en moorse cultuur. 
Nog altijd worden er daar missen gelezen volgens de 
mozarabische liturgie.
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Website, nieuwe steekkaart
Camino del norte voor fietsers
De nieuwe steekkaart op de website 
van het Genootschap bevat zoals ge-
bruikelijk een beknopte beschrijving, 
een kaart, lijstjes met websites en gid-
sen, foto’s en tracks van de Norte, met 
86 (!) varianten. 
De tracks zijn gemaakt op basis van 
de gids El Camino del Norte, Camino de 
Santiago de la Costa en bicicleta (Petir-
rojo ediciones, 2019), te koop in onze 
pelgrimswinkel.

In deze gids loopt de hoofdroute soms 
over wegen en paden die minder ge-
schikt zijn voor een trekkingfiets. 
Daarom zijn een reeks alternatieven 
opgenomen. Om precies te weten 
welke delen van de route in de gids 
vervangen zijn door alternatieven voor 
trekkingfietsen, vind je op de site een 
downloadbare aanvulling bij de gids.
Klik hier voor de juiste link.

Eenzame fietser op de Camino del Norte.
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/fietsen/camino-del-norte-voor-fietsers/
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het heilig Jaar 2021
Voor de honderdtwintigste keer (sinds de twaalfde eeuw) viert Santiago, Galicië, Spanje en 
de ruime pelgrimswereld een Heilig Jaar. Een jaar is Heilig als de feestdag van Jakobus – 25 
juli – op een zondag valt. 
Een paar weken geleden presenteerde Julián Barrio, bisschop van Santiago, het logo, de af-
fiche, uitgebreide religieuze reflecties en de nieuwe website voor het Heilig Jaar.
Barrio benadrukte, en dat is logisch voor een bisschop, dat het Heilig Jaar voor de kerk een 
katholiek gebeuren is, dat het einddoel religieus is. 2021 is voor hem een echt Genadejaar, 
een jaar van het Woord Gods, geloof, getuigenis van christenen, caritas, hoop op grote spi-
rituele en apostolische rijkdom, in overeenstemming met de rijke traditie uit het verleden. 
Sal de tierra is de leuze: verlaat je land, je huis, ga naar buiten, kom uit je bedstee en ga op stap. 
Zoals een pelgrim, een echte pelgrim. Barrio nodigt uit om uit de bel te komen waarin wij 
ons opsluiten, ver van de wereld, alleen luisterend naar onszelf. Hij vraagt om onze comfort-
zone te verlaten, ons egoïsme, de valse zekerheden van onze bekrompen wereld. De camino 
is niet hetzelfde als een wandeling maken of wat rondzwerven. Een camino heeft een doel, 
een objectief. Confronteer je ideeën en je werk met de Schrift met Christus ... Aldus Barrio.
Het zijn overpeinzingen die zo van Franciscus zouden kunnen komen. En nu we het toch 
over de paus hebben: kerkelijke en wereldlijke overheden doen nog altijd hun best om een 
pausbezoek te regelen in 2021. Zekerheid daarover is er nog niet.
De Xunta van Galicië – de regionale regering - ziet de zaken wel wat anders. Voor hen is 
2021 duidelijk een boost voor de economie: miljoenen investeringen, zeven miljoen bezoe-
kers, 11 500 nieuwe jobs in vier jaar tijd, 8000 activiteiten in de 313 Galicische gemeenten ....
Feesten, concerten, muziekprojecten, een tv-reeks, verbetering van camino's en albergues en 
veel meer. En allicht houden nogal wat pelgrims hun hart vast. Wat betekent dat? Nog meer 
asfalt? Minder paden? Minder eenvoud? Meer commercie ...??
Wordt vervolgd in 2020 en 2021.
https://anosantocompostelano.org/

Affiche en logo van het kerkelijk Heilig Jaar.

Een van de vele varianten van het overheids-
logo voor Xacobeo 2021. 
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Kort
* Parijs. Al twintig jaar ijvert het Parijse Compos-

telagenootschap Compostelle 2000 voor de be-
wegwijzering van de de Jakobsroute door Parijs. 
Dat moet gebeuren met bronzen schelpen. Re-
cent is in het vijfde arrondissement de beslissing 
genomen. In twee andere arrondissementen 
zijn projecten ingediend.

* Elías Valiña overleed dertig jaar geleden. Met een plechtigheid op 
11 december  in de Santa Maria a Realkerk in O Cebreiro (Camino 
Francés) werd de vader van de gele pijlen herdacht. Valiña was pas-
toor in O Cebreiro, maar vooral de man die een enorme bijdrage 
heeft geleverd aan het opnieuw op de kaart zetten van de camino 
naar Santiago de Compostela.

 Tijdens de plechtigheid werden ook de Premios Elías Valiña 2019 
uitgereikt. Die eer viel dit keer te beurt aan Les Amis de Saint-Jac-
ques/Pyrenées Atlantiques en aan de Asociación Jacobea de Almería 
Camino Mozárabe. 

 In 2011 kreeg het Vlaams Genootschap deze Premio voor de realisa-
tie van de Jakobswegen in Vlaanderen.

* Kathedraal Santiago de Compostela. Er is een compleet nieuwe, 
officiële audiogids beschikbaar voor de kathedraal in Compostela. 
Vollediger, meer info, betere foto’s, meerdere routes en een interac-
tief plan. Verkrijgbaar in vier talen: Spaans, Galego, Frans en Engels.

 Prijs: €4.  Hoe koop je deze audioguide?   Klik hier. 

Kathedraal Santiago de Compostela. 
Jakobus achteraan. Pak de apostel vast 
en omarm hem. Ja, dat is een van de 
vaste pelgrimsrituelen in de kathedraal.
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https://gvam.es/tienda/catedral-santiago/
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Sommige nationaliteiten koken graag zelf hun feestmaal, 
Zuid-Koreanen bv. Ook Italianen. 

Hospitaleras aan de arbeid: kussenslopen moeten gewassen worden 
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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 

Belgische pelgrim in Los Arcos. 
Behalve zeventig bedden is er op 
het terrein van de herberg Isaac 
Santiago ook plaats voor een vijf-
tal tentjes.
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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 mo-
derne wereld dan we zouden ver-

moeden. In West-Europa wordt 
deze periode vaak ten onrechte 

omschreven als de ‘donkere 
eeuwen’, een tijd van neergang 
en chaos. Onrechtmatig: tal 
van bronnen en voorwerpen 
tonen een Europa met een 
grote culturele diversiteit, een 

periode met veel uitwisselin-
gen en contacten. Merovingische 

sieraden, perkamentmanuscripten 
met runenschrift, gouden munten van 

Byzantijnse keizers tot Koptisch textiel met 
verbluffende kleuren en veel meer, onthullen 
deze culturele uitwisseling.

Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark. 
Gesloten op maandagen en enkele feestdagen. 
www.artandhistorymuseum.be

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

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

KM
KG

Schijffibula uit een 7de-eeuws 
vrouwengraf in Iversheim (D)) 
met granaten uit India, goud, ko-
perlegering, granaat, glas en apa-
tiet, LVR LandesMuseum Bonn.

Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen
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leuven, tot 26 januari
Jan Borman en zijn dynastie
Wat het creatieve Museum Leuven dezer dagen in Leuven presenteert, is 
nog maar eens een belangrijke tentoonstelling. Een tentoonstelling rond Jan 
Borman en afstammelingen, verspreid over vier generaties: Jan Borman II 
(1440-1503) – best meester beeldsnydere -, Willem Borman I, Pasquier Bor-
man, Willem Borman II, Jan Borman III (1518 – 1599) en ook, één vrouw, 
Maria Borman. Een Leuvense familie, die later naar Brussel 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 Borman toegeschreven. Honderd daarvan staan nu in het M 
Leuven, plus een dertigtal werken van tijdgenoten. Aan dit soort overzichts-
tentoonstelling 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 Chris-
tus- en Mariabeelden, retabels, grafmonumenten en ook triomfkruisen. 
Het mooiste triomfkruis hangt nog altijd in de Leuvense St.-Pieterskerk. 
Een werk van Jan II. Een bezoek aan het M Leuven combineer je dan ook 
best met een bezoekje aan de St.-Pieterskerk. Pasquier vond er zijn inspiratie 
in voor het kruis van de St.-Gertrudis 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 

Detail St.-Crispinus- en St.-Crispinianusaltaar, Pasquier Borman, 
ca. 1520. St.-Waldetrudiskerk, Herentals.

Reliekbuste vrouwelijke heilige. 
Pasquier Borman, 1520-1530. Me-
tropolitan Museum, New York.
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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 tentoon-
stelling over middeleeuwse religieuze kunst (1150-1350). Wel een heel 
originele tentoonstelling, een waarin kunst uit Noorwegen geconfron-
teerd wordt met kunst uit Catalonië. Beschermd door de fjorden ener-
zijds 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 verloren ging door beel-
denstorm, 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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Heel merkwaardig is dat die kunst uit Noord- en Zuid-Europa soms wel 
inwisselbaar is. Het gaat om dezelfde middeleeuwse beeldtaal met dezelf-
de typen, vormen en stijlen! Vergelijkbare objecten bestonden ongetwij-
feld toen in heel West-Europa!
De meeste kunstwerken op de tentoonstelling zijn gerelateerd aan het 
altaar. Het is een van de grote verdiensten van de tentoonstelling dat alle 
puzzelstukjes 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 op 1 januari gesloten. 
www.catharijneconvent.nl

Vleugel van een tabernakel. Ca. 1250. 
Oslo, Kulturhistorisk Museum.

Baldakijnfragment met Christus Pantacrator. 
Einde 13de eeiw. Museu Episcopal, Vic.
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heverlee, tot 2 februari
de stille getuige. Kerstverhaal
Deze winter snuif je in Parcum de gezelligheid van de kerst. 
Parcum focust daarbij vooral op het schilderij Aanbidding van 
de herders van Theodoor Van Loon (1581-1649) en de recente 
restauratie ervan. Ook stille getuigen van het kerstverhaal zou-
den het woord nemen: de ezel, de verdwenen vroedvrouw en 
Jozef ...
Barokschilder Van Loon was in zijn tijd een ronkende naam 
die voor vernieuwing en prestige stond. Zo is de imposante cy-
clus Mariaschilderijen in de basiliek van Scherpenheuvel van 
zijn hand.
De beboorte van Jezus was een heel populair thema. Van de 
schilder zijn een tiental schilderijen met dit thema bewaard.
Naast  de dossiertentoonstelling over de Aanbidding van de her-
ders krijg je ook topstukken en bijzondere objecten te zien uit 
de vaste collectie van het museum: van geestelijke medicijnen 
tot wassen oortjes en religieuze kitsch. Een mooi beeld van de 
grote rijkdom aan religieus erfgoed in Vlaanderen. Ze getuigen 
van de vele manieren waarmee mensen het ongrijpbare grijp-
baar probeerden te maken. Een verhaal over de zoektocht naar 
zingeving, over alle tijden en culturen heen, bekeken door een 
hedendaagse bril.

Parcum is gehuisvest in de Abdij van Park. Gesloten tot en met 
10 december en daarna ook op maandagen en feestdagen. 
www.parcum.be 

De aanbidding van de herders, Theodoor Van Loon. Het Jezuskind ligt in de 
kribbe als een lichtbron voor de omstaanders. Maria lijkt niet uitgeput van de 
bevallng en bewondert haar zoon. Precies zo adviseerden de theologen het na het 
Concilie van Trente. En Jozef is deze keer niet, zoals zo dikwijls, een oude, bijna 
kreupele man, maar een viriele man. Een mooi lichtspel in een nachtelijke set-
ting. Schilders konden hiermee hun kunde tonen.
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Santiago de Compostela, tot 12 april
Galicia, un relato no mundo
Niet volgend jaar, maar in 2021 valt het feest van Jakobus op een zon-
dag en dan is er sprake van een Heilig Jaar. De Xunta van Galicia in-
vesteert grote budgetten in allerlei initiatieven om dat jaar luister bij te 
zetten. Onder meer ook voor drie grote tentoonstellingen. Een beetje 
veel voor één jaar. Vandaar dat de eerste dit jaar al van start ging: Ga-
licia, un relato no mundo in het Museo Centro Gaiás in de indrukwek-
kende Cidade da Cultura (2011). 

Zelf hebben we die tentoonstelling nog niet gezien, maar voortgaande 
op het lijstje van de topstukken loont een bezoek zeker de moeite. 
Het gaat allemaal om de banden tussen Galicia en de rest van de we-
reld, van de prehistorie tot vandaag: kunst en cultuur, mythes, tech-
nologie, migratie en ook de invloed van historische routes als de Ca-
mino naar Santiago de Compostela. 

Om met het laatste te beginnen: de Codex Calixtinus is er natuurlijk 
ook te bekijken. Niet het originele (in de kathedraal), maar twee van 
de drie bestaande kopieën, een 12de-eeuwse uit het Vaticaan en een 
14de-eeuwse uit Salamanca.

Uit Oxford komt de Kennicott Bijbel (La Coruña 1476). Einde 15de 
eeuw werden alle joden gedwongen het land te verlaten. Ene Isaac 
was eigenaar van de schitterende bijbel en nam hem mee ... Na vijf 
eeuwen is dit prachtstuk weer in Galicië. Het stuk zet de schijnwer-

Guerreira Galaico. Galische krijger. Nationaal 
Archeologisch Museum, Lissabon.
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Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus. 
Universidad de Salamanca. 14de eeuw.

Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus. 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

Vatikaan. 12de eeuw.
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pers op het eeuwenlange samenleven van joden, christenen en mos-
lims en hoe daaraan in de 15de-16de eeuw triest een einde kwam.
Uit de tijd van de Portico de la Gloria dateert de Mapa de Swaley 
(11190), de oudste kaart van Galicië. De kathedraal van Santiago staat 
erop als de belangrijkste kerk in Europa, groter dan de St.-Pieter in 
Rome. 

Er is kunst, ook Vlaamse, die in adellijke en koninklijke verzamelin-
gen terechtkwam. Het Prado leende onder meer een Aards Paradijs 
uit van Jan Brueghel. Meer recente kunst staat er ook. Uit Uruguay 
kwam een van de belangrijkste werken van Francisco Asorey (Camba-
dos), de Santa. Het was in 1926 al eens in Spanje en maakte toen veel 
indruk. Een controversieel werk ook dat toen voor veel discussie zorg-
de: een ongewoon stevig gebouwde, naakte boerin, met een juk op de 
schouder. Toen geassocieerd met de strijd van de Galicische vrouwen. 
Er zijn nog ca. driehonderd andere werken.

De prijs van een ticket? Helemaal niets! 
Op maandag gesloten.
https://www.cidadedacultura.gal/en/event/galicia-story-world

Santa. Francisco  Asorey. 1926. 
Casa de Galicia en Montevideo (Uruguay). 
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El Paraiso terrenal. Ca. 1620; Jan Brueghel. Prado.
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Bouvignes (dinant), tot 1 maart
Gardiens de nos églises 
Houten heiligenbeelden, de bewakers van onze kerken. En er zijn veel 
bewakers, mannen en vrouwen in de kerken van de gemeente Dinant. 
Vandaag zijn het kerkschatten die je lang niet altijd kan 'ontmoeten' in de 
kerken. Vanwege hun waarde zijn ze dikwijls veilig opgeborgen.
Nu kan je een veertigtal van die vriendeliljke heiligen dus bewonderen 
en wel in het Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM) in het 
cenrum van Bouvignes, een erg interessant dorp, deelgemeente van Di-
nant, aan de andere kant van de Maas, en langs de Via Monastica. 
Het gaat om uit hout gesneden beelden uit de 13de tot de 18de eeuw.
De tentoonstelling wil een breed publiek voor dit erfgoed sensibiliseren, 
wegens de artistieke waarde maar ook wegens de betekenis die deze hei-
ligen hadden en soms nog  hebben voor de gelovigen. 

Het MPMM realiseerde weer een bijzonder interessante catalogus. Met 
naast de eigenlijke catalogus bijdragen over wat nu een heilige eigenlijk 
is, over relieken, kluizenaars, mystici, geneesheiligen, het ontstaan van 
heiligenbeelden (verboden in het eerste millennium!)  en veel meer. 
Prijs: € 19, maar je kan de complete catalogus ook gewoon downloaden 
van de website, https://mpmm.be.  

De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen het 
MPMM, de lokale kerkfabrieken het het CIPAR, het  Centre Interdiocé-
sain du Patrimoine et des Arts Religieux, de Waalse tegenhanger van het 
Vlaamse CRKC.

De heilige Begga van Andenne, 15de eeuw. 

Paulus, 17de eeuw

Sainte-Anne staat vermeld onder het beeld, maar 
volgens de catalogus is het zeker geen Anna.
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Gent, van 1 februari tot 30 april
Van eyck, een optische revolutie
Met de restauratie van het Lam Gods staat Van Eyck natuur-
lijk al een hele tijd in de schijnwerpers, maar vanaf volgende 
maand kan je drie maanden lang naar de grootste Van Eyckten-
toonstelling ooit, in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. 
Slechts een twintigtal werken zijn bewaard gebleven. Twaalf 
werken krijg je te zien in Gent, samen met ander werk uit zijn 
atelier, kopieën van verdwenen werken en honderd topstuk-
ken uit de late middeleeuwen.

We komen in de volgende ¡Hola!’s uitgebreid terug op de ten-
toonstelling.
Dagelijks geopend.
www.vaneyck2020.be 

De aanbidding van het Lam Gods. 
Buitenpanelen van het gesloten altaarstuk. 1432.
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https://visit.gent.be/nl/zien-doen/lam-gods-goddelijk-artistiek-hoogtepunt
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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

KaVa fietst voor delphine
Onze fietsclub van KAVA heeft met onze tocht naar 
Compostela € 10 000  bijeen gefietst voor Delphine, het  
meisje dat met een robot moet leren lopen. Door een 
onverwachte meevaller (een vereniging die zichzelf ont-
bond en waar een van onze fietsende collega’s lid van 
was) kwam daar nog eens € 26 000 bovenop. Een mooi 
bedrag waar het gezin weer een tijd mee verder kan.
De tocht was schitterend: 1150 km met 14 500 hoogteme-
ters - sportief dus, maar voor mij ook met heel wat emo-
tionele toppers, niet in het minst op  plaatsen waar je het 
niet zag aankomen. Je kan wel verwachten dat het plein 
voor de kathedraal je zal raken, maar een Onze-Lieve-
Vrouwebeeld in de kathedraal van Salamanca, een Ave 
Maria op een dwarsfluit in de kerk van Portomarin … 
In Santiago hebben we ons na de pelgrimsmis  (best met 
een gevoel van fierheid) als eerste Vlaamse groep in de 

Huiskamer van de Lage Landen aangemeld.
Kortom: het was een indrukwekkende belevenis en onze hartelijke dank 
aan het Genootschap om dit mee mogelijk gemaakt te hebben! 
En mijn camino is nog niet voorbij !

Prof. dr. Roger Kemel
Universiteit Antwerpen
Departement Farmaceutische Wetenschappen

De KAVA-fietsers op de Monte do Gozo. KAVA is een beroepsvereni-
ging van Vlaamse apothekers. KAVA heeft ook een fietsclub omdat ze 
vinden dat bewegen in veel gevallen een uitstekend geneesmiddel is. 
KAVA fietste naar Santiago om geld in te zamelen voor een meisje met 
een aangeboren ziekte dat met een robot moet leren lopen.

KA
VA
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Fietsblog. Korte verhaaltjes
Dieter Van Tilburgh fietste in 2018 van Antwerpen naar Rome 
over de Via Francigena. Vorig jaar van Porto naar Santiago de 
Compostela, en daarna via de Camino Primitivo en de Cami-
no del Norte naar Saint-Jean-Pied-de-Port en zo over de Via 
Podiensis naar Le Puy (en Genève via de Via Gebennensis) of 
een eigen interpretatie daarvan.
Op zijn blog vind je geen reisverslag maar een aantal korte ver-
haaltjes over zijn ervaringen. Uit  Light A Candle In The Wind 
enkele stukjes.

Ik overwoog even een hele blog te wijden aan de dame die vannacht 
in het stapelbed onder mij lag. Het geluidsniveau van haar gesnurk 
was een epistel waard, maar ik liet vannacht al – per ongeluk – mijn 
bidon op haar vallen, waardoor ze even wakker werd, en laat dat toch 
maar voldoende zijn. In het eerste dorp dat ik tegenkom, koop ik alvast 
oordopjes. (...)
Ik vlieg richting Compostela, zonder tegenwind of -slag. De Hulk 
(fiets) mag twee keer door een beekje van een meter of twee à drie 
breed rijden, heerlijk. Op 7 kilometer van de stad kruis ik het pad van 
mijn caminomakkers. Zij zijn te voet, en dat gaat me toch iets te traag. 
Ik laat ze Hulkstof vreten.
Aankomen in Santiago de Compostela geeft een raar gevoel, het 
wemelt hier van de pelgrims – anders dan in Rome – en Compostela is 
geen eindpunt voor mij, maar een tussenstop. De samenhorigheid tus-
sen wandelende pelgrims is anderzijds wel een eyeopener. Misschien 
toch maar eens terugkomen, ooit, te voet? (...)
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PS: Ik verkende vandaag Santiago met het groepje wandelaars, en al 
snel word je dan meegesleept in de dynamiek die tussen hen is ont-
staan. Samen de camino wandelen is een bijzondere belevenis. Een 
van hen mocht zelfs een bijbeltekst voorlezen tijdens de overvolle pel-
grimsmis die we bijwoonden.

PS: In de kathedraal van Santiago brandde ik twee kaarsen (in een 
kleinere kerk nog een derde kaarsje) voor het thuisfront. Een moment 
van bezinning. Voor wie ons te vroeg verlaten heeft. Een steuntje in de 
rug voor hen die hun dromen najagen. Er wordt aan jullie gedacht.
www.metdefietsnaar.wordpress.com 

Dieter Van Tilburgh, verwoed fietser en schrijver. Zijn blog: Pelgrimassen.  ‘Een 
blog om mijn grijnzen te delen, van pijn, verrukking, blijdschap. Een pelgrimas 
als de kramp na twintig kilometer klimmen in beide benen schiet. En fratsen.’
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de reisblog van Relinde
Sinds 2015 loopt Relinde van Lier elk jaar naar Compostela. Op haar reisblog staan de verhalen van de vijf caminojaren.
Verslagen met veel foto’s en veel aandacht voor de ontmoetingen met zoveel pelgrims.
We namen een tekst uit het slot van haar camino 2019.
Ik ben blij en superdankbaar dat ik ook deze maand september weer in zon en regen honderden kms gestapt heb,dat ik weer 
Nederlands, Engels, Frans, Duits en ‘n beetje Spaans beluisterd, gesproken en zelfs gedroomd heb,
dat ik afwisselend kraantjeswater, flessenwater èn bronwater kon drinken,
dat ik telkens weer moest uitleggen welke koffie ik graag heb (gewoon: grote kop met veel koffie en weinig melk),
dat ik meestal goed kon slapen, los van geslacht/leeftijd/snurkgedoe van m’n kamergenoten (als ze de ramen maar openlieten ),
dat ik soms bedwelmd raakte van de eucalyptus en struikelde over kastanjebolsters,
dat ik weer met zoveel mensen contact gelegd heb, soms heel kort, soms wat langer en dieper,
dat ik deze keer weer wèl helemaal gezond en wel gestapt heb: geen kramp, geen ontsteking, geen blaren, geen overbelaste 
knieën of spieren, niks,
dat ik deze keer een uitzondering gemaakt heb en met twéé gestapt heb,
dat ik ook deze maand september weer ‘Galicisch blond’ geworden ben,
dat ik ...
och, nog zó veel!
Ga ik weer stappen volgend jaar ?
Ja, graag. Zolang het kan, wil ik graag van september mijn stapmaand maken, en tussendoor goed in vorm blijven!
www.pindat.com/reisblog/relinde.richtingcompostela.3 

Relinde van Lier, de 
camino vijf jaar op rij.
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