
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Puente la Reina/Gares. Hier is hij dan nog eens, Jakobus, Santiago, de apostel. Maar weten we eigenlijk wie deze apostel was?
 Wat staat er daarover in het Nieuwe Testament? Niet zo heel veel, maar misschien toch de moeite om dat eens uit te zoeken. Neen?
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

Mechelen, zaterdag 28 maart
Pelgrimszegen – dag van de Pelgrim
Traditiegetrouw organiseert het Compostelagenootschap jaarlijks een 
dag van de pelgrim met pelgrimszegen. Naast alle pelgrims die dit jaar 
op tocht gaan naar Compostela, nodigen we ook van harte hun fami-
lie, de thuisblijver(s), vrienden en sympathisanten uit.
De pelgrimszegen is een verbindend ritueel waarbij we met een hand-
oplegging de diepe wens uitspreken dat de pelgrim en zijn tocht geze-
gend zouden zijn. We wensen de pelgrim al het goede toe. We vragen 
dat hij/zij dit goede mag ervaren en er kracht uit halen in voor- en 
tegenspoed.

Het onthaal, de registratie, de koffie, het ontvangen van de zegen, 
de broodjeslunch en de workshops zijn voorbehouden voor leden en 
hun gezinsleden. 

De kathedraal is wel, zoals elke dag, open voor iedereen, ook tijdens 
de pelgrimszegen. We appreciëren wel ten zeerste dat je minstens op 
de website inschrijft als ‘aanwezig in de kathedraal’. We willen im-
mers zorgen voor voldoende tekstboekjes.
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Programma
9.30 u. Onthaal,  registratie en koffie in de Standonckzaal van het 
    Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC), de Merodestraat 18 
    Wie wil kan een eerste stempel krijgen in zijn stempelboekje.
10.30 u. Pelgrimszegen in de  kathedraal op tien minuten wandel-
    afstand. Vanaf 10.10 uur ben je er welkom. 
    Onze werkgroep Spiritualiteit en ons pelgrimskoor verzorgen  

   de pelgrimszegen.
12.30 u.  Broodjeslunch in het het DPC. Drank inbegrepen.
14 u.  Vier workshops: 
    * Workshop 1:  Mooiere foto’s met je smartphone ( Max. 24 p.) 

   * Workshop 2: Navigeren met je smartphone  (Max. 35 p.)
         Je leert hoe je je smartphone omtovert tot   

        een navigatietoestel door gebruik te maken  
        van gps-tracks.

    * Workshop 3: ¿Habla español? (Max. 35 p.)
         In deze interactieve workshop maak je 
         kennis met ‘Camino-Spaans’. 
    * Workshop 4: Zo pak je je rugzak in! (Max. 80 p.)
16.15 u.   Afronding 

Op het infopunt kun je ook die dag terecht met al je vragen. 
Ook de pelgrimswinkel is open.

Waar?
Het DPC ligt op tien minuten stappen van het station van Mechelen-
Nekkerspoel. Van Mechelen-Centraal naar het DPC wandelen duurt 
twintig minuten.
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Parkeren kun je bij het station Nekkerspoel 
(gratis), of betalend in de parkings van de 
Veemarkt, Grote Markt of Kathedraal.

Inschrijven
Voor deelname aan de volledige Dag van de 
Pelgrim, met de lunch, betaal je € 15. 
Inschrijven doe je via de website. Klik hier.
Opgelet! Vergeet niet ten laatste op 23 maart 
te betalen via rekening BE06 2800 5620 0322 
van het Vlaams Compostelagenootschap. 
Vermeld ‘Dag van de Pelgrim’, je voornaam 
en je familienaam. 
Pas na ontvangst van je betaling is je inschrij-
ving definitief.
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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.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/dag-van-de-pelgrim-pelgrimszegen-2/
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Brecht, van 20 tot 22 maart
Spiritueel weekend. Meenemen en achterlaten 
Voor het eerst organiseert het Compostelagenootschap een spiritueel 
weekend  voor kandidaat-pelgrims. 
Op dat weekend denk je samen na over vragen als:
 * Waar raakt de camino jouw levensweg? 
 * Welke hoop en dromen neem je mee?
 * Welke zorgen en vragen draag je mee? 
 * Wie of wat zal je achterlaten? Wat wil je zeker loslaten? 
 * Kortom, wie of wat roept jou om op tocht te gaan?

Praktisch
Waar? Trappistinnenabij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth.
Van vrijdag 18 uur tot zondag 15 uur. 
Je overnacht in een sobere eenpersoonskamer.
Deelname: € 60. 
Lakens en handdoeken moet je zelf meebrengen. Je kunt 
ook lakens en handdoeken ter plekke huren. 
Treinreiziger? We komen je afhalen aan  station Noor-
derkempen.

Inschrijven tot 10 maart, via de website met deze link: 
Klik hier.

Maximum twaalf deelnemers. 
Nog vragen? Mail naar nico.bringmans@telenet.be 
of lieve_gommers@hotmail.com.

De trappistijnnenabdij van Brecht

Glasraam romaanse kapel in Rochegude (Via Po-
diensis) Waar raakt de camino jouw levensweg?

Wat zit er, behalve uitrusting, 
nog allemaal in jouw rugzak?
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/voorbereidingsweekend-kandidaat-pelgrims/
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Brugge, zaterdag 21 maart
infodag voor kandidaat-pelgrims
Naar Compostela? Kan ik dat wel aan? Wat is dat meer dan een stevige 
stap- of fietstocht? Een avontuur? Een reis langs kunst en historie? Een 
tijd om alles weer op een rijtje te zetten?
Alleen? Tochtgenoten? Met (klein)kinderen? Welke camino? Een met 
veel pelgrims of een waar het heel rustig is? Hoe vind ik een bed? Wat 
laat ik thuis?  Waar vind ik een goede gids? En een stempelboekje? Hoe 
bereid ik mij voor? Afspraken met je 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   
   verkrijgbaar.
13.15 u.  De tocht in de praktijk. Aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.15 u.  Vragen en antwoorden. In een informele sfeer nodigen    
   ervaren pelgrims je uit aan diverse thematafels.

De pelgrimswinkel is aanwezig. Alle nodige gidsen kun je ter plaatse 
kopen.

Praktisch
Waar? Campus ZoWE Verpleegkunde, Barrièrestraat 2d, enkele mi-
nuten van het station (achterzijde).
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Deelname: gratis.
Inschrijven voor 15 maart via de website via deze link: klik hier.

Nog vragen? Problemen? Je vergat in te schrijiven? 
Mail naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
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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 maart en april 

Zaterdag 7 maart: Andrea Grootaers, Luc Demeulenaere, Luk Pauwels en Martine Maes
Zaterdag 14 maart: Emmanuel Velghe,  Annemie Vanderschoot, René Henquet en Alex Cusse
Zaterdag 21 maart: Marc Frederickx, Luc Demey, José Maes en Dirk Vermeiren
Zaterdag 28 maart: Jos Helsen, Willy Beyers, Richard Anthone en Jacques Tack
Zaterdag 4 april: Lieve Mommens, Rita Lootens, Richard Asselberghs en Paul Linders
Zaterdag 11 april: paaszaterdag, infopunt gesloten
Zaterdag 18 april: Marc Frederickx, Madeleine Pinxten, Jean Smeets en Patricia Duprez
Zaterdag 25 april: Jan De Proft, Dees Van Caeyzeele, Emiel De Smedt en Rita Lootens

Informatie over de tochtervaring van medewerkers vind je op https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt. 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-in-brugge/
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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!

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 7 maart: Vía de la Plata, Camino Inglés, Camino del Salvador, 
Via Podiensis, Voie de Rocamadour, Via Lemovicensis, Via Campanien-
sis, Via Brugensis, Via Scaldia, Via Monastica
Zaterdag 14 maart: Via Brabantica, Via Monastica, Via Campaniensis, 
Via Podiensis, route van Vézelay naar Le Puy, Camino de Madrid, Weste-
lijke St.-Jakobsfietsroute, Via Francigena, Olavspad, Camino Ignaciano
Zaterdag 21 maart: Via Brugensis, Via Campaniensis, Via Podiensis, 
Via Lemovicensis, Via Tolosana, Camino Aragonés, Camino del Salva-
dor, Camino Primitivo, Camino Olvidado, Camino del Invierno
Zaterdag 28  maart: Chemin du Piémont Pyrenéen, Via Podiensis, Via 
Tolosana, route van Vézelay naar Le Puy, Camino Aragonés, Camino del 
Norte, Camino Primitivo, Camino Catalan, Camino Vasco del Interior, 
Vía de la Plata, Camino Ignaciano
Zaterdag 4 april: Via de la Plata, Camino Inglés, Via Lemovicensis, Via 
Scaldea, Via Campaniensis, Via Campaniensis, Camino Vasco del inte-
rior, Via Podiensis, Olavspad en diverse fietsroutes naar Compostela 
Zaterdag18 april: Via Brabantica, Via Monastica, Via Campaniensis, 
Via Tolosana, route van Vézelay naar Le Puy, Via Podiensis, Camino Pri-
mitivo, Vía de la Plata, Camino Olvidado, Camino del Salvador, Camino 
Norte, Camino del Invierno, Camino Inglés, Vía de la Plata (fiets), Ca-
mino del Norte (fiets), Camino di Francesco (Firenze-Assisi-Rome)
Zaterdag 25 april: Via Gebennensis, Via Turonensis, Via Lemovicensis, 
Via Campaniensis, Grand Chemin Montois (Tours-Mont St.-Michel), 
Westelijke St.-Jakobsfietsroute
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 Genootschap-afdelingen
aFdelinG KeMPen
Kapellen,  zaterdag 18 april
op stap van Jakob naar Jakob
Je wandelt langs de Via Brabantica van de Jakobskerk in Kapel-
len naar de Jakobskerk in Antwerpen. Een tocht van 16 km, on-
der meer door het natuurgebied de Oude Landen, voorbij het 
Havenhuis, langs een stukje van de oude haven, het Museum 
aan de Stroom en de universitaire wijk naar de St.-Jakobskerk, 
een van de vijf historische kerken in Antwerpen. Natuurlijk be-
zoek je ook de kerk. 
Afspraak aan de Kapelse Jakobskerk, Kerkstraat 4, om 9.15 uur. 
Einde rond 16 uur. 
Picknick en drank meebrengen!
Deelname: het bezoek aan de Jakobskerk betaal je ter plaatse.
Inschrijven via de website. Klik hier voor de juiste link.
Nog vragen? 
Mail naar afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

Antwerpen, St.-Jakobskerk. Dat deze Jakobuskerk 
zo’n rijk interieur heeft, is voor een heel groot deel te 
danken aan de pastoor die na de Franse Revolutie be-
reid was om trouw te zweren aan de Franse republiek. 
Ongezien in die tijd.

Tussen Ekeren en Antwerpen loopt de Via Brabantica 
      door het natuurgebied De Oude Landen.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandelen-van-jacob-naar-jacob/
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aFdelinG leuVen
Van 30 april tot 2 mei 
Van Kortenberg naar Mechelen, Brussel 
en leuven 
Voor de vijfde maal organiseert afdeling Leuven 
een meerdaagse pelgrimstocht. Dit keer mag je 
vanuit de Oude Abdij van Kortenberg meewan-
delen naar Brussel, Leuven en Mechelen.

De Oude Abdij was voor Jan II van Brabant een 
belangrijke plaats. Hij schreef er het Charter 
van Kortenberg, de eerste grondwet van het 
hertogdom Brabant. Kortenberg ligt tussen 
de hoofdstad Brussel, de provinciehoofdplaats 

Leuven en Mechelen, onder de Habsburgers de belangrijkste stad van 
het land. Drie tochten van om en bij de 20 km. ’Op het einde van elke 
stapdag keer je per trein terug naar je onderdak in de Oude Abdij.

Dag 1
Na het onthaal wandel je via het Groot Veld naar het waardevolle, 
oude Hellebos en verder richting Perk, Elewijt, Hofstade en de Leu-
vense vaart naar de St.- Romboutskathedraal in Mechelen. 



Op weg naar de kathedraal, voor velen het – indrukwekkende – begin 
van het pelgrimsjaar.
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Dag 2
Door het bos van Everberg en langs de oude renbaan van Sterrebeek 
gaat de tocht naar Wezembeek. In Stokkel breng je een kort bezoek 
aan de moderne kerk. Van daar gaat het langs de oude spoorweg van 
Tervuren naar Oudergem tot in het mooie park van Woluwe. In Brus-
sel wandel je langs het Europees Parlement tot in het centrum. Eind-
punt is de Jakobskerk op het Koningsplein. De kerk is onder meer de 
hoofdkerk van het Belgisch leger en ‘parochiekerk’ van de koning.

Dag 3
Via de bossen van Everberg en Bertem wandel je naar het kasteel van 
Arenberg en door het groot begijnhof naar het centrum van Leuven. 
Daarbij bezoek je ook de crypte van pater Damiaan.

Het pakket van de driestedentocht omvat twee overnachtingen met 
ontbijt, twee picknicks en twee avondmalen. De picknick voor de eer-
ste dag breng je zelf mee. 
Deelname: €130. De verplaatsingen met de trein zijn niet inbegrepen 
in de prijs.

Inschrijven kan tot 10 april via de website. 
Klik hier voor de juiste link.
Vergeet ook niet te betalen. Meer info op de website.
Nog vragen? Of zijn de inschrijvingen afgesloten? Mail naar 
afdelingleuven@compostelagenootschap.be of bel 0477 53 00 36.

De abdij van Kortenberg: een duizendjarige geschiedenis. Tijdens de Franse Revolutie 
door de Fransen verkocht als zwart goed. In 1933 kreeg het gebouw terug een spirituele functie 
toen een kanunnik het aankocht.

Sint-Jakob-op-de-Koudenberg aan het Koningsplein. 
Godfried van Bouillon houdt er de wacht.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/drie-stedentocht-vanuit-kortenberg-naar-mechelen-brussel-en-leuven-2/
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aFdelinG liMBuRG
Sint-Truiden, zaterdag 7 maart
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 Lour-
des te bezoeken. Na 111 dagen kwam ze aan in Compostela. Daar vond 
ze dat haar weg nog niet  voltooid was. 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 
momenten en momenten waarop ze niet meer wist waar en wie ze was, 
ontmoetingen met zovele mensen, en ook met zichzelf.
Aanvang om 20 uur in de Sint-Jakobskerk aan de Kazelstraat in Schuur-
hoven (Sint-Truiden). De kerk is een van de drie Jakobskerken die Lim-
burg rijk is (naast die van Maaseik en Eversel).
Deelname: donativo (vrijwillige bijdrage).

Inschrijven via de website. Klik hier voor de juiste link.
Nog vragen? 
Mail dan naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

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/wuustwezel-naar-compostela/
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aFdelinG liMBuRG
’s Gravenvoeren, zaterdag 18 april
Voeren op  zijn mooist
Voeren, een van de mooiste streken in Limburg, is op zijn mooist in 
de lente. Een van de redenen waarom afdeling Limburg er gaat wan-
delen. 
Een mooie, maar wat pittige wandeling, ‘berg’ op en ‘berg’ af. Toch 
ook rustig, je krijgt alle tijd om te genieten van landschap, klein erf-
goed en natuur. Kapelletjes, wegkruisen en vierkanthoeves. Bloeien-
de fruitbomen, rijke flora en wellicht ook sporen van bevers. 
Een mooie kans om Compostelaplannen te delen en ervaringen uit 
te wisselen. 

Afstand: 17 km, maar je kan ook alleen ’s morgens of ’s namiddags 
mee op stap.
Denk aan goede wandelschoenen en breng eventueel je wandelstok-
ken mee als je die hebt.
Vergeet ook je picknick niet en voldoende water of ander vocht.

Afspraak om 9.50 uur en/of om 13.30 uur, telkens aan de St.-Lamber-
tuskerk in ’s Gravenvoeren.
Deelname: gratis, maar donativo is welkom.
Inschrijven doe je via de website. Klik hier voor de juiste link.

Nog vragen? Mail naar riet.vancleuvenbergen@telenet.be.

Goed gekozen door afdeling Limburg. Het Voerse landschap is bijzonder 
mooi en rustgevend!
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/lentewandeling-voerstreek/
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aFdelinG zenne-dendeR
aalst, vrijdag 20 maart
Romaanse kunst op en rond de camino 
Peter Verstraeten was in Aalst longarts in het Onze-Lieve-Vrouwzie-
kenhuis en is  enorm geboeid door de romaanse kunst. Altijd is hij op 
zoek naar romaanse kunst in Frankrijk, Spanje en Italië. 
Hij is een enthousiaste spreker en wil graag pelgrims naar Compostela 
laten kennismaken met deze kunst. 
Peter plaatst de kunst in zijn historische context. Hij gaat uitgebreid in 
op de redenen waarom er zo’n explosie van romaanse kerken was, wat 
de invloeden zijn van andere culturen en veel meer. Met hem leer je de 
soms moeilijke kapitelen en timpanen interpreteren. 
Het boek Ontmoeting met de romaanse kunst langs de wegen en zijwegen 
naar Santiago de Compostela van Adriaan De Roover, een uitgave van 
het Vlaams Compostelagenootschap, kan je die avond kopen aan een 
gunstprijsje.

Waar? Kapittelzaal Emmaüshuis, Louis D’Haeseleerstraat 17, Aalst.
Aanvang om 20 uur.
Inkom: donativo,  een vrijwillige bijdrage. De opbrengst gaat naar de 
afdeling Palliatieve Zorgen van het O.L.V.-ziekenhuis in  Aalst. 
Graag inschrijven vóór 20 maart via de website:
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/romaanse-kunst/

Nog vragen? 
Mail naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be 
of bel  0473 95 25 85.

Conques. Reliekbeeld Sainte Foy.
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Kathedraal Santiago de Compostela. Pórtico de la Gloria. 
Apostel Jakobus. Een meesterwerk van Maestro Mateo.
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andeRe oRGaniSaToRen
Vessem, van 3 tot 5 april
driedaagse voor kandidaat-fietspelgrims
Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem (Noord-Brabant) organiseert 
begin april een fietsdriedaagse voor al wie plannen heeft om per fiets 
een pelgrimstocht te maken. 
Twee pelgrims begeleiden het weekend. Ze hebben ervaring met kam-
peren en slapen in B&B’s en albergues. ’s Avonds is er onder meer aan-
dacht voor de bagage, kampeeruitrusting, training, veiligheid, gps, het 
budget, het thuisfront, routes, kleding en veel meer.
Afstanden: 55 km, 85 km, en 65 km. De deelnemers bepalen het tempo.
Aanvang: vrijdagochtend om 9 uur. Einde zondag om 16 uur.
Je neemt deel met je eigen fiets en de bagage die je wil meenemen op 
jouw tocht. 
Overnachten kan in de hoeve of in je eigen tentje. 
 
Deelname: € 120. In het pakket zitten twee overnachtingen met ont-
bijt, drie lunchpakketten, twee warme maaltijden en koffie of thee op 
de hoeve.

Maximum twaalf deelnemers.
Een aanmeldformulier vind je op http://pelgrimshoevekafarnaum.nl.

Vragen? Mail naar toinemartens1949@gmail.com.
De pelgrimshoeve is een van drie informatiecentra van het Neder-
lands Compostelagenootschap.

Pelgrimshoeve Kafarnaüm ligt enkele kilometers over de grens en is 
al jaren een leuk trefpunt voor kandidaat-pelgrims. Ook jongeren, 
meestal in schoolverband, komen hier veel.
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nieuwe pelgrimsgidsen
* Van Valencia via Albacete, Toledo en Ávila naar Zamora op de 

Vía de la Plata, dat is in enkele woorden het tracé van de Ca-
mino de Levante. Bij Conrad Stein verschijnt deze maand een 
nieuwe gids van Stefan Markschies voor deze camino. Acht-
honderd kilometer door het hart van Spanje. Prijs: ca. € 15

* Ook bij Conrad Stein verschijnt deze maand een nieuwe gids 
voor de Franziskusweg von Florenz nach Rom. Het is al de vijfde 
caminogids van Martin Simon.

 Prijs: ca. € 17.
 De gidsen van Conrad Stein zijn handige gidsjes in zakfor-

maat. Duidelijk, met praktische informatie, soms ook met 
alternatieve routes. Eenvoudig kaartmateriaal. 

 www.conrad-stein-verlag.de
* Editions Lepère pakt uit met een nieuwe gids voor La Via 

Francigena, de pelgrimsweg naar Rome. Het gaat wel om een 
gids van de Col du Grand St. Bernard, de Zwitsers-Italiaanse 
grens, naar Rome. Prijs: ca. € 21.

* Bij dezelfde Franse uitgeverij verscheen een nieuwe editie van 
de gids voor de Chemin du Puy, de Via Podiensis. Prijs: ca. € 22. 

 De Lepèregidsen zijn wat groter en de meningen over de kwa-
liteit lopen wel eens uit elkaar.

 https://www.chemin-compostelle.fr/

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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Meest populaire herbergen
Tja, wanneer is een herberg prima? Voor de ene moet het heel sober 
zijn, de andere wil toch wat meer comfort, de ene wil kunnen koken, 
de andere gaat elke dag op restaurant, er zijn pelgrims die zich blauw 
ergeren aan verplichte slaaptijden en vertrekuren, anderen vinden dat 
het juist zo moet.
De populaire website gronze.com maakt elk jaar lijstjes. Dit jaar hielpen 
23 000 lezers hieraan mee. We geven alleen nummers 1 en 2 van enkele 
wegen. De andere vind je op de website (klik hier).
Camino Francés
 1. Albergue Santa María, Carrión de los Condes
 2. Albergue de ANFAS, Estella
Camino Portugués
 1. Albergue de Peregrinos do Porto
 2. Albergue Albergaria-a-Nova
Camino del Norte
 1. Albergue La Rectoral de Priesca
 2. Albergue San Roque, Navia
Camino Primitivo
 1. Albergue de Peregrinos de Bodenaya
 2. Albergue Casa Ricardo, Campiello
Camino Inglés
 1. Albergue de Peregrinos de Hospital de Bruma
 2. Albergue Camiño Real, Sigüeiro
Camino de Le Puy
 1. Accueil Abbaye de Sainte-Foy, Conques
 2. Gîte d'étape La Maison des Pèlerins, Aire-sur-l'Adour

Dat voor de Camino del Norte de albergue in Priesca weer op nummer 
één staat verbaast ons niks. En dat is voor een belangrijk deel te dan-
ken aan de hospitalera die ’s avonds iedereen meeneemt voor een geleid 
bezoekje aan de preromaanse kerk.
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https://www.gronze.com/articulos/albergues-peregrinos-mejor-valorados-en-2019-19550
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Tour de Vézelay
Huberta Wiertsema en Arno Cuppen runnen al jaren de pelgrims-
herberg L’Esprit du Chemin in Anthien, op de Via Lemovicensis, een 
dag stappen van Vézelay. Voordien hadden ze een herberg met de-
zelfde naam in St.-Jean-Pied--du-Port. Huberta en Arno zijn niet 
zomaar hospitaleros, ze doen veel meer. Kijk maar eens op hun web-

site: ze helpen je nadenken over de ca-
mino, maken inspiratiekaarten en re-
aliseerden ook een Tour de Vézelay, een 
pelgrimsweg naar en rond Vézelay, 
geïnspireerd op oude en nieuwe pel-
grimswegen. Vézelay ligt op de route 
naar Compostela, maar is zelf ook een 
belangrijke bedevaartplaats. Maria-
Magdalena speelt daarbij een rol, ook 
al verklaarde de paus eeuwen geleden 
al dat de relieken in Sainte-Baume 
(Plan d’ Aups) rusten. Ook een spi-

rituele plek, maar de Madeleinebasiliek is dat zeker meer dan ooit. 
Een rol daarbij spelen zeker het prachtige, dun bevolkte natuurpark 
van de Morvan en de gezangen en gebedsdiensten van Les frères et 
soeurs de Jérusalem in de basiliek. 

Huberta en Arno maakten voor hun Tour de Vézelay ook een gidsje, 
waarvan recent een derde editie verscheen. Duidelijke routebe-
schrijving, open streetmapkaartjes, foto’s, wat achtergrondinforma-
tie, een wandelgidsje, maar gemaakt om te pelgrimeren. 

Van de bomen in de Morvanbossen naar de zuilen in de basiliek van Véze-
lay. Werelderfgoed. Meer dan dat. De diensten en gezangen van Les frères 
et les sœurs de Jérusalem zijn ‘hemels’.
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‘Het ene moment loop je tussen de bomen van een hellingbos, een half uur later tus-
sen de zuilen van de basiliek. Op het grote timpaan is een wijnboer aan het werk 
terwijl buiten de druiven worden geoogst. (...) Je wordt uitgenodigd om steeds weer 
over drempels te stappen, van binnen naar buiten en andersom en van de hectiek 
van het moderne leven naar de mystiek van oude tijden …’.

Afstand: ca. 140 km. Er is een eigen pelgrimspas. 
De gids telt 44 pagina’s en kost € 5 plus verzendingskosten. 
Bestellen kan eenvoudig per mail info@espritduchemin.org.
Meer info op  https://www.espritduchemin.org

Via lemovicensis: update steekkaart
De webpagina met de steekkaart van de Via Lemovicensis, de Voie de Vézelay, is grondig bijgewerkt. 
Dat gebeurde op basis van de herwerkte gids Pelgrimsweg van Vézelay naar Saint-Jean-Pied-de-Port via 
Nevers en Bourges, uitgegeven door het Nederlands Genootschap. De kaart met de routes via Nevers 
en via Bourges plus wel veertien varianten is compleet vernieuwd. De rubriek Praktisch en de gid-
senlijst zijn geactualiseerd en ten slotte zijn de downloadbare bestanden met de tracks, te gebruiken 
op je smartphone of wandel-gps, compleet nieuw. 
Genoemde gids is verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan de nieuwe, langverwachte steekkaart voor de Camino Olvidado, 
de ‘vergeten camino’, van Bilbao naar Villafranca del Bierzo op de Camino Francés, een afstand van 
ongeveer 550 à 600 km. De Camino Olvidado is ondertussen grotendeels opnieuw bewegwijzerd.

Voor wie inschrijft voor de pelgrimszegen: ’s namiddags is er een workshop over het gebruik van die 
‘steekkaarten’, over het navigeren met je smartphone. Je zal merken dat die al volzet is. Vandaar dat 
er op 25 april nog een extra workshop plaatsvindt in Mechelen.

Het logo van de Tour de 
Vézelay is gebaseerd op 
de spiraal, als symbool 

van innerlijke groei.
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Kort
* Bayonne, nieuwe albergue. Interessant voor wie langs de Voie de Littoral 

op weg is naar Irún om dan de Camino del Norte of de Camino Vasco del 
Interior te lopen. Of voor wie  vanuit Bayonne langs de Voie du Baztan naar 
Pamplona en de Camino Francés wil. 

 Je hoeft inderdaad niet vanuit St.-Jean-Pied-de Port de oversteek van de Py-
reneeën te maken!

 De nieuwe herberg, Le Refuge de Bayonne, in rue Grosse, opent in april. 
 In de kathedraal is er de hele dag pelgrimsopvang.
* Pontedeume, nieuwe albergue. Ook in Pontedeume op de Camino Inglés 

opent in april een nieuwe albergue. En dat was hard nodig. Deze camino 
wint aan populariteit, niet in het minst omdat hij met ca. 110 km niet veel 
langer is dan de 100 km die nodig zijn om een compostela te verkrijgen.

* Curso Camino. De USC, de universtiteit van Santiago de Compostela, or-
ganiseert in het najaar weer een Curso Camino de Santiago. Een cursus voor 
wie zijn Spaanse taal wat wil bijspijkeren, maar vooral zich wil verdiepen in 
de geschiedenis en de betekenis van de camino naar Santiago de Compos-
tela. De cursus loopt van 25 mei tot 5 juni of van 28 september tot 9 oktober. 
De eerste week volg je ’s ochtends les en is er ’s namiddags een cultureel pro-
gramma met allerlei bezoeken. Daarna stap je in mei zes dagen op de Ca-
mino del Norte van Mondoñedo via Sobrado dos Monwes naar Santiago, 
of, in september, zes dagen op de  Vía de la Plata, van Verin via Ourense en 
Lalin naar Santiago. 

 Dat kost € 1400, de eerste week in halfpension, de tweede week in volpen-
sion met logies in privéalbergues.

https://www.cursosinternacionales.usc.es/
Inschrijven via https://admin.cursosinternacionais.usc.es/matricula/Login.asp
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* Reismarkt. Wegwijzer organiseert op 15 maart zijn jaarlijkse Reis-
markt. Een belangrijk onderdeel zijn de reizigers die andere reizigers 
informeren. Er zijn er ook twee bij met camino-ervaring. 

 De Reismarkt heeft plaats in de Stadshallen aan de Markt. 
 https://www.reismarkt-brugge.be  

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

Opa op tocht met de kleindochter. Zo zeldzaam is dat niet meer.

Ja hoor, enkele weken minder luxe kan ons niet deren!

En of, we hebben 
weer gezorgd voor een 
uitstekende maaltijd!
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Gent, tot 8 maart
Camino expo, laurent Camerman

In april 2018 liep Laurent Camerman de Camino Fran-
cés. De kunstenaar noemt het een trip die hij van z’n le-
ven nooit zal vergeten. De weg bleek een weg terug en 
hij is bij zichzelf uitgekomen. ‘Vrij als een pelgrim en vol 
ruimte in mijn hoofd.’

Zijn ervaringen verwerkte Camerman in een reeks aqua-
rel- en olieverfschilderijen.
De focus is niet religieus, eerder metaforisch, gemoedelijk 
en intiem. Hij schilderde gras. En bomen. Licht. Lucht. 
Groen. Grachten. Plassen. Takken. Wolken. Wegels. Wa-
ter. Oevers. Blauw. Bloemen. Vogels. Velden …

De tentoonstelling kan je bezoeken op 1, 6, 7 en 8 maart 
in de St.-Amanduskapel, Campo Santo, Visitatiestraat in 
St.- Amandsberg, telkens van 13 tot 21 uur.

https://laurentcamerman.be/caminopaintings

Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

Albergue
Tunnel

Flash light Electricity
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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 we-
reld dan we zouden vermoeden. In West-Euro-

pa wordt deze periode vaak ten onrechte 
omschreven als de ‘donkere eeuwen’, 

een tijd van neergang en chaos. On-
rechtmatig: tal van bronnen en 

voorwerpen tonen een Europa 
met een grote culturele diver-
siteit, een periode met veel 
uitwisselingen en contacten. 
Merovingische sieraden, per-
kamentmanuscripten met 

runenschrift, gouden mun-
ten 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.
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utrecht, van 28 februari tot 23 augustus
allemaal wonderen
Na de indrukwekkende Noors-Catalaanse tentoonstelling loopt er nu in 
het Catharijneconvent einde deze maand een tentoonstelling waarin het 
wonder centraal staat. 
Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, heeft 
al eeuwenlang het allergrootste verbeeldingsvermogen gevraagd van 
kunstenaars. Van Rembrandt tot Mondriaan en Abramovic, voor deze 
tentoonstelling heeft het museum weer verrassende werken uit inter-
nationale collecties samengebracht. Kunstwerken gaan de dialoog aan 
met wonderverhalen uit verschillende culturen, met cultuurhistorische 
voorwerpen en fascinerende ooggetuigenverslagen van onverklaarbare 
ervaringen. Uitgangspunt is de menselijke levenscyclus. Je reist door de 
wonderverhalen uit het leven van de mens. Dood, leven en geboorte zijn 
de hoofdthema’s.
Gesloten op maandag. www.catharijneconvent.nl

De Chinese zeegodin Mazu redt een schip op volle 
zee, China, 18de eeuw. Rijksmuseum Amsterdam.
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Geloof je in wonderen?
Naar aanleiding van deze tentoonstelling liet het museum een grootschalig onderzoek uit-
voeren bij tweeduizend Nederlanders waaronder katholieken, moslims en niet-gelovigen. 
Een dwarsdoorsnede van de samenleving. 63 % van de bevolking gelooft in meerdere of 
mindere mate in wonderen. Een op vijf zegt zelf een wonderlijke ervaring te hebben mee-
gemaakt. Slechts 6 % associeert dat met religie. De meesten typeren het als iets dat weten-
schappelijk niet verklaarbaar is.

Agnieszka Kurant, Air rights 6, 2014, particulariecollectie.
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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: Gali-
cia, 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-
pers op het eeuwenlange samenleven van joden, christenen en mos-

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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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 
(1190), 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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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

Steun aan jongdementerenden
Paul, Jan en Luc fietsten vorig jaar naar Santiago de Compos-
tela. Ook zij lieten zich sponsoren voor een goed doel: Huis 
Perrekes in Oosterlo, een opvangcentrum voor jongdemente-
renden. 
Ze haalden € 12 500 op, geld dat gebruikt wordt voor de uit-
bouw van een artisanale bakkerij.
Paul verloor in 2018 zijn vrouw aan de gevolgen van jongde-
mentie.
Het trio deed heel rustig aan: bijna twee maanden waarvan 
veertig fietsdagen. Hun lang verhaal met veel tekst en veel 
filmpjes lees je op  www.sjapalu.be.

Met honden, voor honden
Van 12 mei tot 12 juni gaan we met acht pootjes en vier voeten stappen van Salaman-
ca naar Compostela. We doen dat om fondsen te verzamelen voor de vzw Canisha. 
Canisha is een organisatie die assistentiehonden opleidt en gratis schenkt aan men-
sen die ze nodig hebben. Op deze manier wil Canisha de autonomie, zelfredzaam-
heid en re-integratie van mensen met een zichtbare en niet-zichtbare beperking ver-
groten. Ook de honden van Marieke Vervoort zijn daar opgeleid en Marieke was 
meter van de vzw.
Je kan ons steunen door kilometers aan te kopen. De opbrengst gaat integraal naar 
de vzw Canisha. We dragen zelf alle kosten van onze tocht.
Glen Heuker en Veerle Pintens
https://www.canishacamino2020.com/
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Ranger en Sana. Oefentochtje voor de camino
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op zoek naar een stapmaat?
alleen? Met twee? Met enkele vrienden? niet eenvoudig!

Een pelgrimstocht is geen zondagse 
wandeling. De vraag of je al dan niet 
alleen op stap gaat is geen eenvoudige 
vraag. Ook als het gaat om op stap 
gaan met een goeie vriend, of zelfs 
met je partner. Het komt erop aan om 
goed te weten of je écht op dezelfde 
golflengte zit. Dat je vooraf uitmaakt 
wat kan en niet kan. Je mag dan wel 
met een heel goeie vriend(in) starten, 
je hebt er wellicht nog geen maand 
mee samengeleefd. De verhalen over 
vrienden die samen vertrekken en 
na een week alleen verder stappen 
zijn niet zeldzaam. Het begint dik-
wijls over kleine problemen: picknick 
meenemen of ‘zeker’ een bar vinden, 
veel of weinig kerken bezoeken, tijd 
nemen om foto’s te maken van bloe-

men of vlinders, al dan niet kiezen voor een bescheiden maaltijd, veel 
of weinig pintjes, albergues of hotels, 20 of 40 km, openstaan voor an-
dere pelgrims, ook in talen die je vriend niet verstaat, naar de mis gaan 
of niet, noem maar op. Leer mekaar vooraf kennen en durf zeggen dat 
je toch liever alleen of met iemand anders op stap gaat!
Vragen voor stapmaten vind je op de website. 
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zoekertjes in ¡hola!
Zoekertjes vind je soms ook in ¡Hola!. Alleen moet je er dan wel een 
mailadres en/of een telefoonnummer bij vermelden. En het kan dat 
we al te lange teksten iets inkorten, maar altijd zonder te raken aan de 
inhoud. 
In ¡Hola! willen we graag ook andere zoekertjes plaatsen, als ze maar 
wat te maken hebben met pelgrimstochten. 
Je zoekt een zeldzaam boek of je wil er een verkopen. Je bent op zoek 
naar een pelgrim die je ooit ontmoette. Je wil iemand ontmoeten met 
een heel specifieke ervaring, Je wil meer weten over tochten met ezels, 
noem maar op. Stuur maar door. 
hola.redactie@compostelagenootschap.be.
Zoekertjes waarmee je wil zoeken naar een stap- of fietsmaat, sturen 
we wel door naar de website.
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Vertrekken
Vertrekken is je niet laten insluiten in de cirkel van problemen van 
dat kleine wereldje waartoe je behoort, hoe groot die problemen soms 
ook zijn. De wereld is groter en voor die wereld moet je openstaan. 

Vertrekken betekent niet kilometers verslinden, zeeën oversteken of 
supersonische snelheden bereiken. In wezen is het niets anders dan je 
openstellen voor anderen, hen ontmoeten en ontdekken. Je openstel-
len voor andere ideeën, ook voor ideeën die tegenstrijdig zijn met die 
van jezelf. Dat betekent de kracht hebben van een echte wandelaar. 

Dom Hélder Câmara
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