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Foto van de maand  De Puerta Santa gaat open voor het Heilig Jaar 2021 (zie pagina 13). Laat het voor iedereen ook een gelukkig nieuw jaar worden.
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Restauratie kathedraal in eindstadium

De restauratiewerken in de kathedraal van Compostela 
zijn in een laatste fase getreden. Na de restauratie van 
de buitenkant van de kathedraal, volgde de binnenzijde. 
Aan de buitenzijde werd 
de gevel van de Quin-
tana onlangs afgewerkt. 
Dat is de gevel waarin 
zich de Heilige Deur be-
vindt. De werken werden 
in een versneld tempo 
uitgevoerd om klaar te 
zijn tegen de start van 
het Heilig Jaar 2021. 

Aan de binnenzijde ston-
den de restauratie van de 
schilderijen in de crypte, 
de baldakijn en het zil-
verwerk op het hoofdal-
taar en de kledij van de 
apostel Santiago op het 
programma. Als een van 
de laatste werkzaam-
heden werd de schou-
dercape van de apostel 
teruggeplaatst. Veel pelgrims en bedevaarders houden 
eraan om de apostel te omhelzen. Voor dit ritueel staan 
soms lange rijen geduldig aan te schuiven. Of dit ritueel 
spoedig terug hervat kan worden, is nog maar de vraag. 

 Een laatste hand wordt gelegd aan de restauratie van het 
beeld van Santiago en meteen ook aan de hele kathedraal in 
Compostela. Maar op een knuffelcontact met het beeld van de 
apostel zullen pelgrims toch nog even moeten wachten. 
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Beste wensen voor 2021

Het Vlaams Compostelagenootschap wenst alle leden een 
voorspoedig Heilig Jaar 2021.

Als pelgrims kijken we uit naar een nieuw jaar met perspectief 
op veel ontmoetingen, vele deugddoende gesprekken, vele 
stappen vooruit op onze camino. We kijken er hoopvol naar 
uit. Perspectief en hoop hebben we allen nodig. Laat het 
Genootschap een plaats zijn waar jullie deze hoop kunnen 
koesteren en delen met andere pelgrims. 

Omarm het nieuwe jaar. Het komt met het geschenk van tijd. 
Om het beste ervan te delen. Om het risico te nemen van 
verandering. Om geluk te vinden in wat op je weg komt.
 Om met gratie te zijn wie je bent. (Kris Gelaude)

Moge het allemaal goed komen in 2021.
               Luc De Bolle
               Voorzitter

Luc De Bolle, voorzitter van 
het Vlaams Compostelagenootschap
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Nostalgisch grijpen we graag terug naar sneeuwprenten met Nieuwjaar. En sneeuw is er dit jaar overvloedig in Spanje.
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help ons aan een correct adressenbestand

In ons gegevensbestand houden we voor elk lid drie adressen bij, 
die mogelijk van elkaar kunnen verschillen:

1. Het adres van het lid. Dit adres geef je op wanneer je je lid 
maakt.  Het is  ook  het adres waarop  je  ons tijdschrift ‘De Pelgrim’ 
ontvangt.  Je vindt het eveneens op  de facturen en betalingsbe-
wijzen voor je lidinschrijving. Nadat je je aangemeld hebt op onze 
website vind je dit adres onder ‘Ledenzone’ -> ‘Mijn account’ -> ‘Mijn 
lidinschrijving’.

2. Het facturatieadres. Dit adres vind je op de facturen en be-
talingsbewijzen van je aankopen in onze webshop, maar het kan 
verschillen van het adres van je lidinschrijving. Nadat je aangemeld 
bent op onze website vind je dit adres onder ‘Ledenzone’ -> ‘Mijn 
account’ -> ‘Adressen’. Door bij ‘Factuuradres’ op ‘Bewerken’ te klik-
ken kun je dit adres ook wijzigen. Wil je dit adres ook voor je de lidin-
schrijving te gebruiken - zie hierboven - dien je onderaan het formu-
lier waarop je het adres wijzigt, het vakje naast ‘Gebruik dit adres ook 
voor de lidinschrijving’ aan te vinken.

3. Het verzendadres.  Aan  dit adres  sturen we je aanko-
pen in onze webshop. Dit adres laat je best leeg, behalve wanneer je 
een bestelling doet voor iemand  op een ander adres. Dan kun 
je dit adres opgeven bij het uitchecken in de webshop. Na je aan-
melding op onze website vind je dit adres onder ‘Ledenzone’ -> ‘Mijn 
account’ -> ‘Adressen’.  Klik bij ‘Verzendadres’ op ‘Bewerken’  om  dit 
adres te wijzigen.

Volledige instructies om je adressen na te kijken en te verbeteren vind je op https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/12/account_beheren.pdf.

1.

Deze leidraad verduidelijkt wat je allemaal kan bekijken, be-
heren en aanpassen in je persoonlijk account.

Waar vind ik Mijn account? Ga naar onze website
https://compostelagenootschap.be. Helemaal rechts boven-
aan boven de menubalk zie je Ledenzone. Klik op Ledenzone
en kies Mijn account. Je gaat naar je persoonlijke pagina.

LEIDRAAD - JE ACCOUNT BEHEREN

Op je persoonlijke pagina met het Overzicht zie je aan de
linkerzijde een aantal keuzemogelijkheden. Hieronder vind

je een korte omschrijving wat je ermee kan doen. Op de
volgende bladzijden vind je elk onderdeel toegelicht.

In Bestellingen vind je je aankopen in onze webwinkel, maar - zeer belangrijk - ook de ‘aankoop’
van je gezinslidmaatschap bij het genootschap.

In Lidmaatschappen vind je de rollen terug, die je hebt binnen het genootschap. Je hebt steeds de
rol van Lid (van je gezinslidmaatschap). Doe je vrijwilligerswerk in het genootschap, heb je ook de
rol Vrijwilliger gekregen.

In Gezinsleden vind je elk gezinslid terug dat lid is van het genootschap.

In Lidinschrijving vind je je gezinslidmaatschap.

In Adressen kan je je adresgegevens beheren.

In Accountgegevens kan je o.a. je wachtwoord wijzigen.

In Downloads zal je in de toekomst bv. aangekochte e-books kunnen downloaden.
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Te raadplegen. Klik hieronder.
https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/

Frankrijk en België, overheidswebsites
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Spanje, Gezondheidsmininsterie en nieuwe albergueregels
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf.

Een overzicht van de albergueregels, in verschillende talen, vind je op
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.

Actuele Spaanse corona-info vind je ook altijd op de site van de Spaanse televisie. 
In het Spaans, maar jouw computer kan het ongetwijfeld vertalen. Dat helpt (soms).
www.rtve.es

Kan ik al dan niet een camino aan-
vatten? Dat is en blijft een uiterst 
moeilijke vraag. We moeten leven 
met grote onzekerheden en voor-
zichtigheid is alleszins geboden. 

Voor meer info zijn er tal van sites, 
zij kunnen je op weg zetten of juist 
thuis houden.  

 ’t Genootschap 
  nationaal

In december lagen veel Spaanse 
bergen onder de sneeuw.  
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Mireille Madou overleden

Een aankondiging in de krant van 19 december 2020 was erg opvallend:
“Zuster Hildegardis”.
(Brugge 12 maart 1931 – Leiden 14 december 2020).

Ook Hugo Morael las de aankondiging en hij schrijft: in kleine letters eronder stond 
haar meisjesnaam Mireille Madou, en toen ging een wereld open. Met haar verliest de 
pelgrimsgemeenschap in de Lage Landen een van de meest erudiete kenners van de 
Santiago-traditie.

Ik leerde Mireille beter kennen in 2007 bij de voorbereiding van de uitgave door ons 
genootschap van “Ontmoeting met de romaanse kunst langs de wegen en zijwegen 
naar Santiago de Compostela” van Adriaan De Roover. Deze auteur had verschillende 
uitgevers aangesproken maar die zagen geen brood in de uitgave van het boek. Ik 
vroeg Mireille om advies en na lezing van het manuscript was ze formeel: “Uitgeven! 
Het wordt een succes. En ik wil het voorwoord schrijven”.

Voor de vernissage van het boek kwam ze graag naar Antwerpen. Ik moest ze afhalen 
aan het station want ze was niet meer goed te been. We logeerden haar in een hotel 
vlakbij de St.-Jakobskerk waar in het pelgrimslokaal 's avonds een kleine receptie voor-
zien was. 's Middags gingen we lunchen in een restaurant dat tegen de kerk aange-
bouwd is. Daar werd het een vrolijke boel terwijl ik toen niet eens wist dat ze een kloos-
terzuster was van de Maricolen in Brugge. Het werd een geanimeerde maaltijd met de 
nodige wijn en serieux en zwans. Ze begon al snel jeugdherinneringen op te halen aan 
Antwerpen, waar ze als jong meisje kwam betogen voor amnestie. Toen vond ze het tijd 
voor een siesta in haar hotel.

Haar hele succesvolle academische carrière heeft ze doorgebracht aan de Universiteit 
van Leiden.
Zij behoorde tot de pioniersgeneratie die de heropleving van de pelgrimstraditie acti-
veerde. Verschillende van die pioniers zijn ons onlangs ontvallen, denken we maar aan 
Wilfried Wijn en Jaak Baret. Aan ons en aan ons genootschap om de lijn door te trekken.

Mireille was van bij het begin erg betrokken bij ons Genootschap waarvan ze ook erelid 
was. In het volgende nummer van De Pelgrim verschijnt een uitgebreid In memoriam.
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infopunt in Mechelen (op afspraak)

Het infopunt in Mechelen zal op 9, 16 en 30 januari enkel in de 
voormiddag vanaf 10 uur open zijn. Voor recente informatie kan 
je steeds terecht op onze website. Er zullen dan twee informanten 
met stapervaring en één met fietservaring aanwezig zijn. De loca-
tie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 
18 in Mechelen. Afspraken zijn dan mogelijk om 10, 11 en 12 uur. 
Bij een bezoek dienen uiteraard de coronamaatregelen gerespec-
teerd te worden. Wel kan je nog steeds met al je vragen over pel-
grimeren terecht in het Virtuele Infocafé. 

Een afspraak is noodzakelijk. Kom zeker niet naar het infopunt in 
Mechelen zonder vooraf een afspraak te boeken. Dat kan je hier op 
de website van het Genootschap.

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn: 
09.01.2021: Jelle Nuyts, Lieve Gommers en Jos Belmans
16.01.2021: Chris Briké, Richard Anthone en José Maes
30.01.2021: Luk Pauwels, Emiel De Smedt en Jos Belmans
De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.

Info over de ervaring van medewerkers vind je hier.

Voor alle informatie over de infopunters en hun camino-expertise 
ga je naar de pagina van het infopunt in Mechelen. Op die pagina 
staat onderaan bij elke infopunter – klik even op een naam - zijn/
haar ervaringsgegevens. Bovendien is er boven de tabel een zoek-
functie voorzien om een infopunter te vinden met ervaring met een 
bepaalde pelgrimsweg. Info vragen over de camino’s? Kan ook via 
mail! Op de website eindigt het lijstje met de ervaring van de mede-
werkers altijd met zijn/haar e-mailadres. Een enkele keer staat er ook 
een telefoonnummer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen door 
een mailtje te sturen.
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Het infopunt in Mechelen staat zowel stappers als fietsers met raad en daad bij. 
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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Virtueel infocafé

Het café gaat elke woensdagavond om 20 uur open. We hebben 
contact via een videogesprek op ZOOM. Deelnemen kan je met pc, 
smartphone of tablet via deze link. Laat je niet afschrikken, want 
alles loopt erg gebruiksvriendelijk. 

Zijn van dienst:
06.01.2021: Elwyn Moerenhout en Luc Holsters
13.01.2021: Paul Linders en Alex Cusse
20.01.2021: Luk Pauwels en Jos Belmans
27.01.2021: Richard Anthone en Martine Maes.
De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.

Wil je als pelgrim of kandidaat-pelgrim je ervaring met het Virtueel 
Infocafé kwijt? 
Laat van je horen op hola.redactie@compostelagenootschap.be. 

Alex Cusse helpt een kandidaat-pelgrim voort via het Virtueel Infocafé. 
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
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 ’t Genootschap - afdelingen

aFdelinG liMBuRG

Genk, zaterdag 23 januari 2021
De geplande infodag gaat niet door wegens huidige coronamaatregelen.

 
Genk, woensdag 24 februari 2021
inspiratieavond voor nieuwe en ervaren pelgrims

Zes weken, drie maanden of nog langer onderweg zijn op een van de vele pelgrims-
wegen is (nog) niet weggelegd voor iedere pelgrim met onrustige wandel- of fietsbe-
nen. Werk, gezin, sociale of maatschappelijke verplichtingen laten zich vaak moeilijk 
verenigen met een ‘afwezigheid’ van deze omvang. Soms zijn er ook andere redenen 
om (nog) niet te kiezen voor een lange tocht. Vragen als: kan ik een lange tocht licha-
melijk wel aan, of ga ik na een tweetal weken geen last krijgen van heimwee, of is dat 
wel allemaal te betalen, of gaat zo een lange tocht niet vervelen na enkele weken …?

Misschien herken je je wel in deze vragen of heb je nog andere bedenkingen die je 
weerhouden van een ‘grote’ camino, terwijl je bij jezelf toch een bepaalde onrust of ver-
langen ervaart om de stap naar de pelgrimage te zetten. Wel, dan is deze inspiratie-
avond een geknipte gelegenheid voor jou om kennis te maken met het pelgrimeren 
langs routes die een afstand van 200 km niet overschrijden en gemakkelijk te doen zijn 
in 10 à 14 dagen. Overigens, ook voor de ‘ervaren’ pelgrim kan zo een kortere, minder 
drukke, dichter bij huis liggende, maar wellicht nog onbekende route, een welkome 
afwisseling zijn.

Drie à vier pelgrims die in het recente verleden zo een ‘korte’ camino liepen, komen hier-
over vertellen. Misschien dat hun verhaal, ondersteund door sfeervolle beelden, jou zal 
inspireren om vroeg of laat in hun voetsporen te treden. Reken op de nodige praktische 
informatie met daarnaast ook oog voor het spirituele aspect van hun camino.

Inschrijven kan online tot en met zondag 21 februari. 

Het labyrint staat symbool voor de zoekende pelgrim. Daarvoor hoef je niet ver van huis te gaan.

aFdelinG leuVen

oud-heverlee, zaterdag 6 februari 2021
De geplande infodag voor kandidaat-pelgrims gaat niet door wegens de huidige 
coronamaatregelen.  

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/inspiratieavond-voor-nieuwe-en-ervaren-pelgrims/
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  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

de virtuele herberg 
is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse 
Compostelagenootschap. Ook daar kun je heel wat, korte 
en heel korte, recente pelgrimservaringen lezen. Ook i.v.m. 
corona. Doen, of ook daar je verhaal posten. Klik hier.

Coronawebsites met geopende albergues
Er zijn enkele websites die (tijdelijk) proberen de geopen-
de herbergen langs enkele Spaanse camino's op te lijsten.
 
www.gronze.com 
(Camino Francés, kijk onder 'foro')

http://chemindecompostelle.com 
(Camino Francés, Via Podiensis, Voie d’Arles, 
Voie de Vézelay)

http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf 
(Camino Primitivo)

Raadpleeg ook het portaal van de pelgrimsweg naar 
Vézelay (Via Lemovicensis). 
Klik hier.
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De pelgrimsherberg van Irun op de Camino del Norte.

https://www.facebook.com/groups/genootschap
https://www.voiedevezelay.eu/nl
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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

Fo
to

’s:
 Je

f V
an

 L
in

t

Herbergen op de Camino del Norte.  
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nieuW VeRSChenen
Conrad Stein Verlag: verrassingen in petto

De Duitse uitgever Conrad Stein Verlag voor-
ziet de uitgave van verschillende Jakobswegen 
in 2021. Het boek met de Via Campaniensis 
(Rocroy-Vézelay) verschijnt in april, de weg van 
München naar Lindau in februari, de weg van 
Trier naar Vézelay in mei en de Via Jutlandica in 
juli. Meer info klik hier. 

Verrassend is wel dat de uitgever ook 
een boek met tochten in de Belgische 
Ardennen uitgeeft. Dat boek, met 27 
wandelingen, verschijnt in januari. 
De tochten gaan van de Hoge Venen 
over de heuvels van Oost-België, de 
valleien van de Semois, Ourthe, Lesse 
en Maas tot de wouden in het uiterste 
zuiden. Het boek zal ongeveer 13 euro 
kosten. 

En nog een verrassing: er verschijnt 
een eerste boekje met een naaktwan-
deling. Dit boekje komt in januari op 
de markt en kost nog geen 9 euro. Erg 
goedkoop, maar misschien heeft het 
ook maar weinig om het lijf. Voor de 
liefhebbers: de wandeling ligt in het 
Harzgebergte. 

Het boek met de Via Campaniensis zal pelgrims uit 
onze contreien zeker interesseren. 

editie 2021 van Miam Miam dodo beschikbaar 

De editie 2021 van de gidsen van Les Guides Lepère is uit. In de reeks 
Miam Miam Dodo geeft Lepèregidsen uit voor de Chemin du Puy-Cahors, 
Cahors-Roncevaux, de Voie de Vézelay en de Chemin d’Arles. Andere gid-
sen helpen je voort op de Voie de Célé en Voie de Rocamadour, de Camino 
Francés en de Chemin de Saint-Gilles. Voorts zijn er gidsen voor de Che-
min de Paris et Tours, de Voie du Piémont Pyrénéen, de route van Parijs 
over Chartres naar Tours, de Chemin des Marais Salants, de route van Vé-
zelay naar Le Puy en de route van Parijs over Sens en Vézelay naar Le Puy. 

Editions Lepère geeft een volle-
dige beschrijving van de routes 
en een lijst van de overnach-
tingsmogelijkheden. Voorts is 
er een inleiding op elke etappe. 
En ten slotte zijn er verwijzingen 
naar culturele bezienswaardig-
heden en plattegronden van 
de stedelijke centra met aan-
duiding van de herbergen. De 
gidsen worden om de twee jaar 
geactualiseerd en de schaal van 
de kaarten werd gewijzigd van 
1:100.000 naar 1:50.000.
De meeste gidsen kosten rond 
de 20 euro. Er zijn speciale pak-
ketten van twee of meer gid-
sen die tegen verminderde prijs 
worden aangeboden. Zo is er bij-
voorbeeld een pakketje met een 
gids voor de Voie de Vézelay en de Camino Francés. Dat brengt je voor 
35 euro van Vézelay naar Santiago (verzendingskosten niet inbegrepen). 
Voor meer info klik hier. 

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/frankreich-jakobsweg-via-campaniensis-von-rocroi-nach-vezelay/
https://www.levieuxcrayon.com/collections/miam-miam-dodo-compostelle
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De Heilige Deur van de kathedraal in Santiago de Com-
postela, de Puerta Santa, staat symbool voor het Heilig 
Jaar en voor de camino zelf. Voor pelgrims die voor het 
eerst na een lange tocht in Santiago aankomen, is het 

steeds een emotionele ervaring om de kathedraal te 
betreden. Maar die ervaring krijgt nog een extra luister 
wanneer ze daarbij door de Heilige Deur kunnen binnen-
treden. Die deur gaat enkel onder speciale omstandighe-

den open en in 2021 zijn die vervuld. 

2021 is een Heilig Jaar. Dit betekent dat de 
naamdag van Sint-Jakob, 25 juli, op een zon-
dag valt. Minstens om de vijf jaar is dat het ge-
val maar het kan ook zes of elf jaar duren. In die 
jubileumjaren gaat de Heilige Deur open. Wie 
door deze deur de kathedraal binnengaat, krijgt 
volgens de katholieke kerk een volledige aflaat, 
wat betekent dat alle zonden worden vergeven. 
Het fysiek intreden van de kathedraal volstaat 
niet helemaal om de volle aflaat in de wacht te 
slepen. Het is ook noodzakelijk te biechten, de 
communie te ontvangen, het credo op te zeg-
gen en te bidden voor de paus en zijn/haar ei-
gen intenties.

De Heilige Deur is langs binnen vergrendeld en 
gaat op 31 december open. Het ritueel begint 
om 16.30 uur. Denk echter niet dat deze hei-
lige deur een alleenstaand geval is. Ook in de 
abdij van Santo Toribio de Liébana in Spanje is 
er een dergelijke deur. Verder tref je er aan in de 
pauselijke basilieken in Rome: Sint-Pieters, Sint-
Johannes van Lateranen, Sint-Paulus buiten de 
Muren en Santa Maria Maggiore. In Frankrijk kan 
je terecht in de basiliek van Ars, in Canada in de 
kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van Quebec 

en in de Centraal-Afrikaanse Republiek in de kathedraal 
van Bangui. Ook de kathedraal van Antwerpen heeft 
haar porta sancta. Die bevindt zich aan de kant van de 
Torfbrug. Van december 2015 tot november 2016 ging 
deze deur voor het laatst open. 

Het heilig jaar in Compostela werd in het leven geroepen 
door paus Calixto II in 1122. In dat jaar werd de laatste 
steen van de kathedraal van Compostela gelegd. In 1126 
vond daarop het eerste Jubileumjaarplaats en werd 
Compostela na Rome de tweede plaats waar dergelijk 
ritueel plaatsvond. Toen in 1176 paus Alexander III ver-
klaarde dat het voorrecht dat Calixto II eerder toekende, 
voor eeuwig zou gelden, kregen de Europese pelgrima-
ges naar de stad een ‘boost’. 

Het is wel zo dat in die periode de huidige heilige deur 
er nog niet was. Die werd eerst in de eerste helft van de 
16de eeuw gebouwd. De deur bevindt zich aan de Plaza 
A Quintana en geeft direct toegang tot het hoofdaltaar 
waar zich de graftombe van Santiago bevindt met daar-
boven het beeld van de heilige. 

Op 31 december 2020 voltrekt de aartsbisschop van 
Compostela de rituelen die het openen van de deur 
voorafgaan en hijzelf gaat als eerste door de deur. Precies 
een jaar later wordt de deur opnieuw gesloten. Zo ge-
beurt het al eeuwenlang, maar we leven in een speciale 
tijd en mogelijk loopt het dit jaar anders. De Xunta van 
Galicië doet er alles aan om het Heilig Jaar uitzonderlijk te 
verlengen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Maar 
uiteindelijk is het de paus die beslist of van een verlen-
ging sprake kan zijn. 

heilige deur, open u 

Op 31 december 2015 opende de aartsbisschop van Compostela de 
Heilige Deur en begon een Heilig Jaar. Bij deze jaarwende herhaalt zich 
dit eeuwenoud ritueel. 
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Via Thiérache, een opwarmertje voor het grote werk

Een camino in Spanje zat er voor Geert Van de Voorde in 2020 niet in en daarom heeft hij met Willy Seymortier gekozen 
om de Via Thiérache te wandelen, opgedeeld in zes dagen.
Op de originele route heeft hij soms kleine afwijkingen gemaakt. Dit alles heeft hij gebundeld in een interessante 
brochure met de route, ervaringen, achtergrondinformatie, logeermogelijkheden, waar je een stempel kan halen ...

Zowel de pdf-gids als de gps-tracks zijn gratis te downloaden via de volgende pagina:
https://www.reisroutes.be/wandelroutes/ardennen/via-thierache/. 

Geert stelt dat deze zesdaagse een ideale voorbereiding kan 
zijn voor wie een lang traject gaat stappen, denk maar aan de 
Camino Francés.

Geert en Willy namen als startpunt de kerk van Olloy sur Viroin 
en wandelden 139 km om aan te komen op de Place de la Ba-
silique in Saint-Quentin. 

De Via Thiérache is een van de routes vanuit België op weg 
naar Santiago de Compostela. Veel bedevaarders zal je op dit 
traject echter niet ontmoeten. Saai is het traject alleszins niet, 
want je loopt door een zeer gevarieerd landschap. Het aantal 
bezienswaardigheden is beperkt, maar er zijn toch enkele zeer 
merkwaardige zaken. De Familistère in Guise bijvoorbeeld, 
naast de versterkte kerken van de Thiérache, al zal de abdij van 
Chimay ook heel wat stappers kunnen verleiden. 

In de gids vind je voor elke dag een kaartje, een grafiek van de 
hoogteverschillen, tips om te lunchen en te overnachten en 
een korte beschrijving hoe Geert en Willy de wandeling heb-
ben beleefd en wat er te zien is. Enige voorbereiding is geen 
overbodige luxe: de eerste dag is er al een stijging met onge-
veer 850 meter. De etappes liggen tussen 20 en 25 km.

Familistère Godin in Guise is een merkwaardig sociaal experiment waarbij de patroon van de kachelproducent Godin onder 
meer voorzag in huisvesting voor zijn personeel. Maar nog in zoveel meer. 

http://www.familistere.com
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driekoningentocht 20121 ‘iedereen pelgrim’

Samen met de drie koningen trekt 
KWB en Tochten van Hoop in janu-
ari 2021 op stap naar de ster. Daar-
bij wordt de route gevolgd die door 
Brussel naar Compostela leidt. Heel 
wat beelden en kentekens in de 
stad verwijzen naar die route. Van-
uit verschillende richtingen komen 
er wegen bijeen in Brussel om dan verder naar het zuiden richting 
Compostela te lopen. 

Door de coronamaatregel gaat de jaarlijkse Driekoningentocht van 
KWB niet op één dag door, maar wordt ze gespreid over de periode 
van 3 tot 9 januari. Dit laat toe de wandeling individueel of ‘in je bub-
bel’ af te leggen. Vertrekpunt is het station Brussel-Centraal en het 
eindpunt is het station Brussel-Zuid. De deelname is gratis. 
Na registratie krijg je een mail met een link waarmee je de route kan 
downloaden op je smartphone of tablet. Voor gezinnen werd een kin-
derzoektocht samengesteld.  Registreren doe je via deze link. 
Na registratie ontvang je een bevestigingsmail met de route.

en voor koude regendagen …
het ganzenbord als camino

Het ganzenbord, Juego de la Oca, is een heel po-
pulair spel in Spanje. Maar wat weinigen weten is 
dat dit spel eigenlijk teruggaat op de Camino van 
Santiago, laat het Spaanse postbedrijf Correos we-
ten. Volgens Correos schrijven verschillende bron-
nen de oorsprong van dit spel toe aan de Orde van 
de Tempeliers. Dan is de stap snel gezet: het gaat 
hier om een symbolische kaart van de camino. 

Nu staat die oorsprong niet echt helemaal vast. 
Er is ook een theorie die zegt dat het spel zijn 
oorsprong vond tijdens de Trojaanse Oorlog. De 
oudste voorloper van het ganzenbord zou dan de 
schijf van Phaistos kunnen zijn. Deze schijf of dis-
cus werd in Kreta gevonden en dateert van 2000 
voor Christus. Volgens een andere bron komt het 
ganzenbord van de Medici in Firenze die het over 
Europa verspreidden. In Spanje belandde het via 
een gift van Francisco de Medici aan Felipe II. 

De theorie die pelgrims het nauwst aan het hart 
ligt, is uiteraard die van de Tempeliers. De leden 
van deze orde beschermden de pelgrims op hun 
weg naar Santiago, Rome of Jeruzalem. Het gan-
zenspel zou symbool staan voor de camino, meer 
bepaald de Camino Francés, die in die tijd bijzon-
der populair was. Dat een gans de weg aflegt is 
ook niet toevallig. De gans werd aanzien als een 
zeer wijs dier. Dat het dier belangrijk is, zien we 
nu nog weerspiegeld in vele plaatsnamen op de 
camino: Villafranca de Montes de Oca, Castrojeriz 
(stad van de gans), El Ganso, Ocón, Puerto de Oca, 
Manjarin (man van de gans) en de rivier, de Arga.
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 Dit ganzenbord staat symbool voor de pelgrimstocht 
naar Santiago. Het Spaanse postbedrijf Correos legt de 
oorsprong ervan in de tijd van de Tempeliers.

Het ganzenspel is een bordspel waarbij elke speler 
zich voortbeweegt in functie van de worp van zijn 
teerling. Op het bord staan 63 vakjes en de eerste 
speler die het laatste vakje (de grote gans) bereikt, 
is de winnaar. Op het spel staan afbeeldingen van 
monumenten, kastelen, kerken, bruggen … Som-
migen zijn af, anderen nog in opbouw. De afbeel-
dingen zijn duidelijk voor ingewijden, dus voor de 
Tempeliers en pelgrims, maar ook enkel voor hen. 
Buitenstaanders begrijpen er maar weinig van. 
Ook wij zien meteen dat de eerste brug in het spel 
ons naar Puenta la Reina brengt en dat de gevan-
genis naar de Parador de San Marcos verwijst. 

Correos heeft dit bericht wereldkundig gemaakt, 
hoopt dat de lezers ervan genoten hebben en dat 
ze het ruim verspreiden.

https://programma.kwbeensgezind.be/inschrijving-driekoningentocht/
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KoRT

digitaal op pelgrimstocht 

Kan je digitaal op pelgrimstocht gaan? Ja 
en nee! Op 22 en 23 februari neemt Lieve 
Gommers jullie in twee ZOOM-bijeen-
komsten graag mee op haar pelgrims-
tocht van zes maanden (Wuustwezel – 
Compostela: heen én terug). 
Meer info: Bidden met de voeten.
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hoe je Co2 - uitstoot compenseren? 

De beste CO2-molecule is de molecule die we niet uit-
stoten. Maar wanneer het onmogelijk is, kunnen we de 
CO2-uitstoot van onze auto- of vliegreis berekenen en 
deze compenseren door bomen te planten. Een handi-
ge hulp daarbij is treecological.be. Op deze site bereken 
je heel eenvoudig de impact van je reis. 
Even uitproberen kan hier. 

Met het bedrag dat je berekend hebt, worden bomen aan-
geplant. Je kan zelf kiezen uit een aantal projecten waar je 
wil doneren. Bos+ zorgt voor de aanplanting van het bos. 

De monitoring van de treecological-bossen in Ecuador ge-
beurt bijvoorbeeld door een samenwerkingsverband tus-
sen de Gentse Universiteit en de Ecuadoriaanse EPN Hoge-
school. Het project wordt ter plaatse opgevolgd door Bos+ 
en de lokale partner. Bos+ werkt in Ecuador, Peru en Boli-
via aan het herstel van droogbossen. Het is een Vlaamse 
organisatie die zich specifiek inzet voor bosbeheer, beter 
bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. 

Bos+ zet zich in voor meer en beter bos. 

bo
s+ open Kerkendagen 2021

De inschrijvingen voor de Open Kerkendagen 2021 vatten aan. 
Het evenement gaat door op zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021. 
Thema van jaar: ‘Kerk, een rode draad’. De organisatoren menen 
dat zelfs wanneer de gezondheidssituatie wegens het coronavi-
rus onzeker is, het thema toelaat zowel virtuele als binnen- en 
buitenactiviteiten te laten plaatsvinden. 

Waarom ‘Kerk, een rode draad’? Het thema werd gekozen omdat 
cultusplaatsen een band willen smeden van ontvangst en soli-
dariteit. Bovendien bieden religieuze gebouwen een richtpunt 
in het landschap en zijn ze een leidraad in de geschiedenis. Zij 
hebben ook zovele kleine en grote gebeurtenissen vol vreugde 
en verdriet meegemaakt. Ten slotte kan het religieus patrimo-
nium een rode draad van Ariadne vormen voor vele toeristische 
uitstappen. Alle religieuze gebouwen van alle geloofsgemeen-
schappen worden uitgenodigd deel te nemen. 

Inschrijvingen kunnen online gebeuren 
op https://openchurches.eu/nl/jeo. 
Zij worden afgesloten op 28 februari 2021.

https://www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/bidden-met-de-voeten-compostela-heen-%C3%A9n-terug-digitaal
https://www.treecological.be/calculator/
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Wandelsport Vlaanderen helpt je op weg

Wandelen is de meest natuurlijke sport die er is. De techniek is niet 
moeilijk, je kan het overal en altijd doen … maar toch. 
Onvoorbereid een wandeltocht aanpakken – hoe kort of lang ook 
– is niet het beste wat je kan doen. Om je goed voor te bereiden 
heeft Wandelsport Vlaanderen trainingsprogramma’s opgemaakt. 
Zij vormen een voorbereiding op de Wandelsport Vlaanderen 
Challenge, maar kunnen evenzeer van dienst zijn voor een kortere 
of langere pelgrimstocht. 

Voor de trainingsschema’s van Wandelsport Vlaanderen vzw kan 
je hier terecht. Een volgende stap zijn de Challenges. Dan ga je 
afstanden van 42 tot meer dan 100 km wandelen. Binnen Wan-
delsport Vlaanderen vzw kent men deze challenges ook als lange-
afstandswandelingen. Wandelclubs organiseren samen meer dan 
honderd langeafstanden per jaar. Deze challenges worden vol-
ledig bewegwijzerd en onderweg zijn rust- en/of bevoorradings-
zones voorzien. Inschrijven is de boodschap en je kan meteen je 
wandelchallenge aangaan! 

Wandelsport Vlaanderen Challenges - Wandelsport Vlaanderen

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/activiteiten/3357/trainingsschemas
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/wandelkalender/7508/challenges
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Corona! opgelet!
Musea openen de deuren, maar er gelden altijd beperkende 
maatregelen: maximum aantal bezoekers, op voorhand reser-
veren, maximum bezoektijd enzovoort. Raadpleeg daarom 
steeds de website van het museum.

Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

Een heilige die met zijn hoofd in zijn handen zijn eigen begraafplaats 
zoekt, het bloed dat uit de zij van Jezus stroomt en in een kelk wordt 
opgevangen. Op middeleeuwse schilderijen gebeuren de vreemdste 
dingen.

‘Body language. Het lichaam in de middeleeuwse kunst’ in het Mu-
seum Catharijneconvent in Utrecht geeft een overzicht van deze 
wonderlijke opvattingen en eigenaardigheden en loopt nog tot 17 
januari 2021.

Het menselijk lichaam is doorheen de geschiedenis een onderwerp 
van kunst geweest, maar in deze tentoonstelling wordt het lichaam 
anders dan in de Grieks-Romeinse periode niet als een ideaalbeeld 
voorgesteld. Daarom ook werd er in het verleden door kunsthisto-
rici weinig aandacht aan besteed. Het is Jezus, die de kwetsbaarheid 
van het lichaam als eerste goed aantoont en deze boodschap door 
zijn kruisdood ook aan de wereld verkondigt. De wond in Jezus zij 
vertoont een grote gelijkenis met een vagina, verwijzend naar de ge-
boorte van de christelijke kerk uit Jezus' offer.

Maar ook andere figuren worden in deze tentoonstelling opgevoerd. 
Zoals Maria Magdalena die volledig behaard wordt voorgesteld, een 
verwijzing naar haar zondige verleden. 

 Bloed en melk van Jezus en Maria, detail van 
een triptiek met de kruisiging en de levensbron.

 Maria Magdalena als ‘wilde’ vrouw

utrecht, tot 17 januari 2021
Body language. het lichaam in de middeleeuwse kunst

De expo is opgebouwd uit zeven verschillende 
thema’s en geeft een vermakelijk en leerzaam over-
zicht van wat in het hoofd en het lichaam van de 
middeleeuwer zoal omging.

Het museum is terug open vanaf 19 november. 
Om de toeloop op te vangen is het ook op maan-
dag open. Een virtueel bezoek dat begint met 
wandelende heiligen zonder hoofd, is hier mo-
gelijk.
In de Volkskrant verscheen een uitgebreid artikel 
over deze tentoonstelling. Dat kan je hier lezen.

https://vimeo.com/461787033
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-spuit-maria-melk-naar-een-monnik-en-meer-raadselen-van-het-middeleeuwse-lichaam-in-de-kunst~b0abffe04/
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Villers-la-Ville, tot 21 februari 2021

In de abdij van Villers-la-Ville heeft men twintig sculpturen van Jean-Michel Folon sa-
mengebracht. Hier vindt de confrontatie plaats tussen de beelden en de schoonheid 
van de historische omgeving. Als bezoeker vind je er de afwisseling van de herfst- en 
winterkleuren en de spiritualiteit van de oude cisterciënzerabdij. De beelden worden 
gekenmerkt door frontaliteit en lichamelijkheid. Ze doen ook denken aan de primi-
tieve kunst van de Etrusken of de Cycladen en zelfs van indiaanse totems.
Een aanrader dus in deze coronatijden, want veilig in openlucht.

 ‘Eigenlijk ben ik geen schilder, geen tekenaar, geen affichemaker, 
 geen schrijver, geen graveerder.
 Ik ben abstract noch figuratief. Ik behoor tot geen enkele school.
 Ik streef er niet naar om in een of andere kunstgeschiedenis te figureren.
 Ik heb niets uitgevonden, want ik heb alles te danken aan iedereen.
 Ik begrijp mijn beelden niet, en iedereen mag ze begrijpen zoals hij wil.
 Ik heb alleen geprobeerd mijn eigen dromen vast te leggen, in de hoop 
 dat anderen er die van hen aan vastknopen.' 
 Folon

In Villers-la-Ville ontmoeten oud en nieuw elkaar.

Jean Michel Folon, geboren in Ukkel in 1934, is in Vlaanderen niet zo bekend. Zijn 
werk is enorm veelzijdig maar moeilijk in één stijl vast te pinnen. Het is poëtisch, ge-
mengd met humor, fantasie en pathos. Hij was een veelzijdig artiest die zich vooral 
op actuele thema’s richtte zoals racisme, mensenrechten, milieu, globalisering en 
dergelijke. Maar uit zijn werk straalt steeds hoop, zo belangrijk voor de volgende 
generatie. 
Meer info, klik hier.

https://villers.be/nl/expo-folon
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Ruud Bruggeman uit Zoetermeer vertrekt in dit boek 
van een citaat van Augustinus: ‘Het onrustige hart 
is de wortel van het pelgrimschap. In de mens leeft 
een verlangen.’ Bruggeman herkende dit citaat in 
zijn eigen leven. Augustinus ziet daarin ons hele le-
ven als een soort pelgrimsreis, onderweg naar een 
bestemming. Welke bestemming? En wat bedoelt 
Augustinus met dat verlangen? Verlangen waar-
naar? Naar een toestand of plek waar ik me vol-
maakt gelukkig zal voelen? Naar een thuiskomen? 
Het is het soort onrust en verlangen in zijn hart, dat 
voor Bruggeman door zijn leven heen met hem is 
meegegaan. Hij heeft daarin ook daadwerkelijk veel 
pelgrimstochten te voet gemaakt, zoals naar Santiago, 
Rome, Istanbul, Medjugorje. Augustinus ziet de pel-
grimsweg als een metafoor voor de levensweg. 

zuurstof voor de ziel
Tweewekelijks kan je op de website van het 
Genootschap onder de rubriek “Zuurstof voor 
de ziel” een spirituele tekst lezen die ons kan 
bemoedigen, steunen in deze bijzondere peri-
ode dat we niet op de camino kunnen zijn.  Zo’n 
woordje laat ons even stilstaan op onze weg, 
onze camino naar binnen.  Wie nog een mooi 
tekstje heeft, deel het met de leden: laad het op 
via de website. 
Klik hier. Liefst met een passende foto erbij. 
Opgelet! Je moet hierbij inloggen.

Wat Bruggeman meemaakte in zijn leven, en wat hij 
meemaakte op die pelgrimstochten, raakte aan diezelf-
de vragen over waar een mens werkelijk naar verlangt 
in zijn leven. Het gaf hem ook, zoals hij dat voorzichtig 
noemt, beginnetjes van antwoorden op die vragen. 
En hij neemt de lezer mee langs zijn boeiende en mee-
slepende, soms pijnlijke, soms bevrijdende ervaringen 
en inzichten, die voor ieder herkenbaar kunnen zijn op 
hun eigen levensweg.

Van Bruggeman verschenen eerder ‘Dit is de weg naar 
Rome’ (2010) en ‘Onderweg naar de oever van de tijd’ 
(2013). Het jongste boek van de auteur werd uitgege-
ven bij Uitgeverij Elikser. Het telt 226 pagina’s en kost 
ongeveer 20 euro. 
ISBN: 978-94-6365-279-7

in de mens leeft een verlangen - de levensweg als pelgrimsweg

SPiRiTualiTeiT

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/inzenden-stukje/
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VaCaTuReS

VACATURE WERKGROEP 
WEBSITE & DIGITALISERING
De werkgroep Website & digitalisering zoekt bijko-
mende leden om hun goed werkende groep van vijf 
vrijwilligers te versterken. We zoeken niet per se IT-bol-
lebozen. Wel leden met frisse ideeën om onze digitale 
communicatie – website, Facebook en andere sociale 
en digitale kanalen - verder uit te bouwen.
Meld je aan via:
website.redactie@compostelagenootschap.be.

VACATURE MEDEWERKER 
INHOUD EN OPMAAK 
VAN DE WEBSITE
Als medewerker voor de inhoud en opmaak van de web-
site ben je een manusje-van-alles. Van vele disciplines 
ken je iets, geen enkele hoef je tot in de diepte te beheer-
sen. Heb je ook maar een van onderstaande vaardighe-
den of wens je enkele aan te leren, dan ben je onze man 
of vrouw om de huidige vrijwilliger bij te staan en te ver-
vangen tijdens vakantie of ziekte. Een gedegen opleiding 
en ondersteuning is verzekerd. 

	Je hebt grafisch inzicht om een webpagina te ontwerpen.

 Je kunt met een online opmaak-applicatie dat ontwerp omtoveren tot een webpagina.

 Je hebt affiniteit met het geschreven woord. Een korte tekst (her)schrijven ligt je wel.

 Je kunt foto’s uitkiezen die bij de teksten passen en digitaal bewerken.

 Je kunt verschillende documentsoorten manipuleren, bv. omzetten van pdf naar jpg …

 Je communiceert klaar met de inzenders van activiteiten en zoekertjes om de best mogelijke weergave op 

  de website te realiseren.

 Je bent het Engels voldoende machtig om systeemteksten naar het Nederlands te vertalen.

 Je kunt aan de hand van een pelgrimsgids een gpx-track tekenen op een digitale kaart.

 Je kunt gpx-tracks opladen naar een OpenStreetMaps-kaart.

 Je hebt een instapkennis van html en kunt eenvoudige code in Notepad++ schrijven of aanpassen.

 Je hebt de gewoonte om zorgvuldig te zijn in het uitvoeren van je taak.

 Je kunt een bericht posten op Facebook.

Stuur je kandidatuur naar website.redactie@compostelagenootschap.be.

 lezersbrieven, Blogs en zoekertjes
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zoeKeRTjeS

Carrix

Wegens gezondheidsproblemen verkoopt 
Mieke Nottebaere de Carrix waarmee ze in 
2013 met haar man naar Compostela stapte. 
Het karretje is de oplossing voor mensen die 
problemen hebben om een rugzak op de 
schouders te dragen. 
De Carrix is te koop voor 250 euro. Interesse? 
Neem contact op via mail: 
mie.nottebaere@gmail.com.

De vermaarde zuilen in de kloostergang bij de San Pedro de la Rua in Estella.

zuilen 

In de kloostergang die bij de San Pedro de la Rua in Estella hoort, staan vier 
‘schuine of verwrongen’ zuilen. Waarom zijn deze zuilen zo opgetrokken? 
Weet iemand het antwoord? 
Laat het weten aan riet.vancleuvenbergen@telenet.be.

Gezocht: jonge pelgrim

Wij zijn Nora en Mila, twee stu-
denten International Journalism 
op Thomas More hogeschool in 
Mechelen. Voor onze bachelor-
proef maken wij een korte docu-
mentaire. Hiervoor zijn we nog 
op zoek naar een persoon tussen 
de 16 en de 35 jaar die de camino 
gaat lopen en vertrekt rond ja-
nuari/februari. We zouden je de 
eerste en de laatste dagen van je 
tocht volgen. Naast de onvergete-
lijke ervaring krijg je dus ook een 
mooie documentaire van je tocht 
cadeau. Voel je je geroepen? 
Aarzel dan niet om te mailen naar: 
miladebaere@hotmail.com. 
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ToT SloT

Wat als…    René Magritte een pelgrim was geweest.


