
VLAAMS COMPOSTELAGENOOTSCHAP

V O O r  E E N  b E T E r E  T O C H T

nr. 130
mei 2021¡HOLA!

in deze  ¡hola!

’t Genootschap 
Werkgroepen - Nationaal     3

afdelingsnieuws       
Limburg          10
Brugge-Kust         12
Gent           13

Spiritualiteit        14

Vlaanderen, europa, el mundo 
Langs de pelgrimswegen     16
Pas verschenen        18
Kort           22
Media, erfgoed, tentoonstellingen  24
Vacature          26

Foto van de maand 

Op 4 mei 1985 werd het Vlaams Compostelagenootschap opgericht. Deze week sluiten we een jaar af dat een feestjaar had moe-
ten zijn. Daar stak een zeker virus een stokje voor. Maar intussen kijken honderden leden verlangend uit naar het einde van de 
pandemie om opnieuw de pelgrimswegen op te gaan. 
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Feest?

Iets meer dan een jaar geleden werd de wereld overspoeld met 
onheilspellende berichten over een agressief virus met een ge-
kroonde naam. Op slag werd het openbare leven platgelegd 
en werd iedereen verplicht thuis te blijven. Dit hadden we nog 
nooit meegemaakt. Ten oorlog in vredestijd.
Waar we vorige lente nog dachten dat de herfst soelaas zou 
brengen, weten we nu dat dat ijdele hoop was. Nu, met de vac-
cinatiecampagne die stilaan op dreef komt, durven we stilletjes 
hopen op beterschap in het najaar. 

Zoals alle andere verenigingen moesten ook wij nagenoeg alle 
activiteiten opschorten. Wat voor ons een feestjaar had moeten 
worden, werd een jaar in mineur.
Inderdaad, in 1985 zag het Vlaams Compostelagenootschap 
het levenslicht, onder impuls van pater Willibrord Mondelaers. 
De brede interesse voor een pelgrimstocht naar Santiago kwam 
toen langzaam maar zeker op gang en er was nood aan ach-
tergrondinformatie en daadwerkelijke steun. Die nood is nog 
steeds niet verminderd, integendeel. Een voet- of fietstocht 
naar het verre Galicië is voor alsmaar meer mensen een zeer 
welgekomen rustpunt in hun leven en een kans tot reflectie. 
De redenen daarvoor zijn even divers als er pelgrims zijn. Feit is 
dat zowat iedereen die terugkomt van Santiago, vervuld is van 
die bijzondere ervaringen onderweg. Soms loopt er wel eens 
wat mis, maar dat wordt meestal wonderwel gecompenseerd 
door tal van interessante ontmoetingen en hartverwarmende 
gebeurtenissen.

Deze nieuwsbrief wil ons ondergesneeuwde feestjaar toch weer 
wat in de kijker zetten. Met in ons achterhoofd frisse moed en 
veel goesting om weer op pad te gaan. ¡Ultreia!

Heidi Verbruggen
Voorzitter

info@dewrikker.be
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hou onze coronapagina goed in het oog!!!
Ze wordt voortdurend geactualiseerd.

Te raadplegen. Klik hieronder.

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 aanvatten? Dat is en 
blijft een uiterst moeilijke vraag. We moeten leven 
met grote onzekerheden en voorzichtigheid is al-
leszins geboden. 

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

 ’t Genootschap -
  nationaal

https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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.
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.
www.rtve.es
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nieuwS Van heT GenooTSChaP

Wie:  Jos Belmans
Waar: Hoegaarden-Meldert
Waarom: In 2006 fietste ik 
vanuit Meldert naar Compos-
tela langs de oostelijke route. 
Na deze tocht werd ik effectief 
lid en medewerker van het inf-
opunt. In 2007 werd ik verant-
woordelijke van het infopunt.
Daardoor mag ik het fantasti-
sche team van medewerkers 
van het infopunt aansturen, wat 
ik nog steeds doe. 
Ik heb ervaring als logiesverle-
ner in onderdak Vlaanderen en 
als etappeverantwoordelijke op 
het Jakobskerkenpad. Ik was 
ook voorzitter van de afdeling 
Leuven. Ik maak deel uit van de 
werkgroep Pelgrimspaden en 
onderdak. Mijn doel is vooral 
goede informatie geven aan 
onze pelgrims en bijdragen aan 
het beleid van het Genootschap.

Kennismaken met het bestuur van het Genootschap?

Zopas werd een nieuw bestuur van het Vlaams Compostelagenoot-
schap gekozen. Veel leden weten vast niet wie nu eigenlijk in het 
bestuursorgaan (de vroegere raad van bestuur) zetelt. Daar willen 
we graag verandering in brengen en daarom stellen de bestuursle-
den zich kort voor en beantwoorden drie vragen: wie (ben ik), waar 
(woon ik) en waarom (ben ik in het bestuur). Ook over hun pelgrim-
servaren kan ieder een woordje kwijt. Ze moeten dit wel in een tach-
tigtal woorden voor mekaar krijgen. Iedereen komt in alfabetische 
volgorde aan het woord.

Wie: Marc Frederickx, 
   ondervoorzitter
Waar: Mechelen
Waarom: Lid van het Genoot-
schap sedert 2010. Onder-
tussen een dertiental routes 
richting Compostela gestapt. 
Sedert ongeveer 2016 ben ik 
begonnen op het infopunt en 
vanaf 2020 kwam ik in het be-
stuur en ben daar vooral actief 
in de werkgroep Pelgrimspa-
den en onderdak.
De camino trekt mij aan omwil-
le van het eenvoudige, simpele 
leven, en het contact met de 
andere pelgrims die je zonder 
bijbedoelingen tegemoet tre-
den. Diezelfde sfeer ervaar ik in 
het Genootschap. Wie naar het 
Infopunt of het Virtueel Info-
café komt, weet wat ik bedoel.

Wie:  Chris Briké, 
  secretaris
Waar: Hoegaarden
Waarom: Geïntrigeerd door 
Compostela sedert de jaren 
1990, maar pas in 2016 m’n 
eerste camino gestapt. Meseta-
liefhebber, vooral Segovia - Sa-
hagún. Voor dit jaar staat een 
camino in Duitsland gepland. 
Actief in werkgroepen Infopunt, 
Pelgrimspaden ...  en ik wil bij-
dragen tot de administratieve 
ondersteuning in het bestuur.
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Wie: Heidi Verbruggen, 
   voorzitter
Waar: Boechout
Waarom: Ik ben voor het eerst 
op pelgrimstocht gegaan in 
2002 en ben sindsdien gebeten 
door het overigens goedaardige 
caminovirus. Intussen staat de 
teller op meer dan 6300 cami-
nokilometers op verschillende 
wegen in Spanje en Frankrijk. 
Het alleen op tocht gaan heeft 
een diepe indruk op mij nage-
laten en deze mooie herinnerin-
gen wil ik graag delen. 
Ik heb mij geëngageerd in het 
Vlaams Compostelagenoot-
schap om via dit kanaal meer 
mensen op weg te helpen en 
te laten genieten van het on-
derweg zijn. 

Wie:  Robert Truyen
Waar: Korbeek-Lo 
   (Bierbeek, bij Leuven)
Waarom: Vanuit Korbeek-Lo 
fietste ik naar Compostela via 
Vézelay, Le Puy-en-Velay en 
de Camino Francés. Daarna 
verkende ik nog drie andere 
pelgrimswegen door Frankrijk: 
de westelijke Sint-Jakobsrou-
te (Via Turonensis), de route 
‘Langs Oude Wegen’ (Via Le-
movicensis) en de route van-
uit Arles (Via Tolosana). Als lid 
van het infopuntteam van het 
Genootschap geef ik al bijna 
vijftien jaar tips en advies aan 
fietspelgrims, en probeer ertoe 
bij te dragen dat hun tocht naar 
Compostela een onvergetelijke 
ervaring wordt.

Wie:  Jacques Tack
Waar: Heers (Zuid-Limburg)
Waarom: Lid van het Genoot-
schap sedert begin 2012, en 
ondertussen meerdere cami-
no’s gelopen, zoals de Lemovi-
cenis, de Francés, de Portugués, 
del Norte, de Podiensis en de 
Primitivo en de Vía de la Plata, 
deeltijds alleen en deeltijds 
met mijn echtgenote Mia. 
Een camino lopen geeft me 
de kans om tot rust te komen 
en dankbaar te zijn voor al het 
mooie rondom ons. Je leert er 
echt luisteren naar de mede-
mensen, en zo kan je iets voor 
hen betekenen. En, door mijn 
inzet voor het infopunt en het 
bestuursorgaan hoop ik iets 
van het goede terug te geven 
dat ik zo vaak ontvangen heb. 

Wie:  Luc Holsters
Waar: Mechelen
Waarom: Sinds 2014 ben ik be-
stuurslid en daar wil ik nog wel 
enkel jaren mee doorgaan. Ook 
als verantwoordelijke van afde-
ling Mechelen, verantwoorde-
lijke voor de infodagen en con-
tactpersoon met het DPC, wil ik 
nog even doorgaan. Samen met 
zeer gemotiveerde mensen aan 
de kar van ons Genootschap 
trekken en verantwoordelijk-
heid nemen doe ik met zeer veel 
plezier en passie. Andere passies 
zijn natuurlijk wandelen, pelgri-
meren en info geven.  
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weRKGRoeP SPiRiTualiTeiT

Toch een pelgrimszegen krijgen? dat kan!

Naar Compostela trekken in deze bizarre tijd: wordt je droom uit-
gesteld of ga je toch? En wil je graag een pelgrimszegen voor je 
vertrek? Zoals je weet kon de traditionele, gemeenschappelijke 
pelgrimszegen niet doorgaan, maar we hebben naar oplossingen 
gezocht. 

Het Vlaams Compostelagenootschap biedt enkele modellen van 
(individuele) pelgrimszegens aan. Hiermee kan je als toekomstige 
pelgrim dan zelf aan de slag in je lokale (parochiale) gemeenschap.

We stellen vijf documenten (klik hier) ter beschikking, die je kan 
overnemen of waarmee je zelf op een creatieve doordachte wijze 
een mooie viering kan opstellen!
 1. Een algemene tekst over de pelgrimszegen
 2. Een uitgebreide viering
 3. Een korte zegening van één pelgrim
 4. Een korte zegening voor meerdere pelgrims
 5. De integrale pelgrimszegening van 2019 in Mechelen.

We wensen je een geïnspireerde, zinrijke pelgrimstocht.
Buen Camino!
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De pelgrimszegening 
in Mechelen in 2019. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/persoonlijke-pelgrimszegen/
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weRKGRoeP hoSPiTaleRoweRKinG

Zoals we in de vorige ¡Hola! meldden, zijn we gestart met een nieuwe werkgroep 
over hospitalerowerking. Om verwarring (met de werkgroep Hospitaleros Los Arcos) 
te vermijden, hebben we de naam gewijzigd en spreken we voortaan over de werk-
groep Hospitalerowerking. Ook het e-mailadres is in die zin aangepast.

De bedoeling en plannen van de werkgroep Hospitalerowerking blijven ongewijzigd:
•	 Vraag	en	aanbod	samenbrengen:	informatie	verzamelen	van	herbergen	en	doorgeven	

aan potentiële vrijwilligers;
•	 Contacten	onderhouden	met	herbergen	en	nieuwe	contacten	zoeken;
•	 Een	opleiding	voor	nieuwe	hospitaleros	organiseren;
•	 Hospitalero-ervaringen	delen	en	hospitaleroverhalen	verzamelen;
•	 Bijhouden	waar	hospitaleros	via	de	werkgroep	hebben	gewerkt.

We hebben alvast een nieuwe pagina op de website geopend. Klik hier. 
Was je al hospitalero in Frankrijk of Spanje? Vertel je verhaal, geef je ervaringen door. 
Mail naar hospitalerowerking@compostelagenootschap.be. 

Wil je meewerken in onze werkgroep? 
Laat het ons weten via mail: hospitalerowerking@compostelagenootschap.be 
of gsm 0473 95 25 85. Enige multi-inzetbaarheid is hospitaleros niet vreemd.   

https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/hospitalerowerking/
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infopunt in Mechelen (op afspraak)

Door de wijzigende coronamaatregelen zag het Genootschap zich ein-
de maart genoodzaakt om het infopunt in Mechelen tijdelijk te sluiten. 
Maar het is onze bedoeling dat het infopunt  terug opent op 8 en 22 mei 
2021 van 10 tot 13 uur. Afspraken zijn dan mogelijk om 10, 11 en 12 uur. 
Als de vraag toeneemt, zijn aanpassingen daarin steeds mogelijk. Voor 
alle recente informatie over de situatie in het infopunt in Mechelen kan 
je steeds terecht op onze website. Klik hier.  

Er zullen twee informanten met stapervaring en een met fietservaring 
aanwezig zijn. 
Locatie: Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 
in Mechelen. 
Bij een bezoek dien je uiteraard de coronamaatregelen te respecteren. 
Wel kan je nog steeds met al je vragen over pelgrimeren terecht in het 
Virtueel Infocafé.
Een afspraak is noodzakelijk. Kom zeker niet naar het infopunt in 
Mechelen zonder vooraf een afspraak te boeken. Dat kan op onze 
website. Klik hier.  

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn: 
zaterdag 8 mei 2021: Lieve Gommers, Dirk Vermeiren en Robert Truyen
zaterdag 22 mei 2021: Martine Maes, Patrick Maene en Jos Belmans.
De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.

 
Meer info over de stap- of fietservaring van de vrijwilligers? 
Kijk op de volgende pagina van de ¡Hola!. 

Stappers en fietsers kunnen de plannen voor hun tocht stilaan 
vanonder het stof halen en aan de voorbereiding beginnen. 
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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Virtueel infocafé

Het Virtueel Infocafé wordt elke woensdagavond om 20 uur geopend. We ont-
moeten elkaar via een videogesprek met Google MEET. Deelnemen kan je met 
pc, smartphone of tablet. Alles verloopt heel gebruiksvriendelijk. 
Klik hier om te vernemen hoe het werkt. 
Het Virtueel Infocafé is opgesplitst in twee gescheiden simultane sessies, een 
voor stappers en een voor fietsers. Maar de sessie voor fietsers zal slechts om 
de twee weken geopend zijn.

Zijn van dienst:
woensdag 5 mei 2021:  stappers: Jacques Tack en Chris Briké
woensdag 12 mei 2021:  stappers:  Martine Maes en Alex Cusse -  
        fietsers:  Jos Belmans en Robert Truyen
woensdag 19 mei 2021:  stappers:  Paul Linders en Luk Pauwels
woensdag 26 mei 2021:  stappers:  Richard Anthone en Luc Holsters - 
        fietsers:  Jos Helsen en Clark Trappeniers

Info vrijwilligers:
Voor info over de aanwezige vrijwilligers van het Infopunt in Mechelen en 
van het Virtueel Infocafé en hun camino-expertise ga je op de website naar 
de pagina van het Infopunt (klik hier) of de pagina van het Virtueel Infocafé 
(klik hier). Op die pagina staat onderaan bij elke infopunter – klik even op 
een naam - zijn/haar ervaringsgegevens. Bovendien is er boven de tabel 
een zoekfunctie voorzien om een infopunter te vinden met ervaring met 
een bepaalde pelgrimsweg. 

Info vragen over de camino’s? Op de website eindigt het lijstje met de erva-
ring van de medewerkers 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. 

A
le

x 
Cu

ss
e

Alex Cusse maakt kandidaat-stappers wegwijs tijdens het Virtueel Infocafé op woensdagavond. 

Heb je nog vragen voor het Infopunt, mail dan naar infopunt@compostelagenootschap.be. 
Of wil je zelf je ervaring als pelgrim delen, lees dan meer over de werkgroep Infopunt.

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
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 ’t Genootschap - afdelingen
aFdelinG liMbuRG

Genk, zondag 9 mei

Het aantal pelgrims dat met de fiets pelgrimeert, is vele malen kleiner dan de 
stappers. Dat geldt zeker voor Vlaanderen. Dit gegeven is voor ons echter geen 
reden om niet één keer een activiteit te organiseren die zich exclusief richt op 
de pelgrim-fietser. Misschien ben jij er een of overweeg je er een te worden en 
broed je op plannen om met de fiets te gaan pelgrimeren.

Wellicht is deze activiteit dan voor jou dé geknipte mogelijkheid om antwoord 
te krijgen op vragen als:
•	 Hoe	begin	ik	eraan?
•	 Waar	moet	ik	aan	denken?	Welke	uitrusting	heb	ik	nodig?
•	 Wat	zijn	de	grote	verschillen	met	het	stappen?
•	 Welke	routes	zijn	voor	mij	als	beginner	of	gevorderde	het	meest	geschikt?
•	 Hoe	en	waar	overnachten?

In het voormiddaggedeelte gaat Albert Remans, ervaren pelgrim-fietser, in op 
bovenstaande en andere vragen. Hij neemt je ook mee op enkele van zijn fiets-
camino’s met een uitnodigend beeldverslag.

Na de lunch (zelf picknick meebrengen!) maken we onder begeleiding een fiet-
stocht van ca. 45 km onder het motto ‘Kijken naar het verleden en de toekomst’. 
Vertrek- en aankomstplaats aan feestzaal Nas Dom, G.A. Galopinstraat 15, Genk.
In deze nagenoeg vlakke route maken we kennis met een mix van erfgoed, 
vakmanschap en design. Verleden en toekomst ontmoeten elkaar in de geres-
taureerde mijngebouwen en schachtblokken van C-Mine, die een nieuwe crea-
tieve invulling kregen. Diezelfde spanning tussen verleden en toekomst treffen 
we aan in het natuurgebied van de Wijers waarvan 1001 vijvers in het verleden 
een belangrijke rol vervulden voor de visteelt, en momenteel een recreatieve 
functie vervullen voor de ware natuurliefhebber. Als toemaatje fietsen we in 
Bokrijk nog even ‘door’ het water.

In Spanje spreekt men van een ‘bicigrino’: een ‘peregrino’ of pelgrim per fiets.

Praktisch
Kom je met de trein, dan bedraagt de afstand van het station tot aan 
Nas Dom - Feestzaal Sloveense Gemeenschap - ca. 6 km. Denk aan 
je picknick en voorzie eventueel enige bevoorrading voor tijdens de 
fietstocht in de namiddag.

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar: 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Deze activiteit is volgeboekt.
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wandelen in de Voerstreek
’s-Gravenvoeren, zaterdag 26 juni 

Voeren is allicht een van de mooiste streken van Limburg. Ideaal 
om daar van het voorjaar te proeven. We doen dit – natuurlijk 
– al wandelend. We leren de streek kennen, stoppen regelma-
tig om van het landschap en de natuur te genieten en maken 
tijd om bij te praten over onze Compostelaplannen. En meteen 
oefenen we in dit heuvelachtige landschap onze spieren voor 
onze tocht.

We hebben voor deze luswandeling een parcours gekozen van 
ca. 18 km. We vertrekken en komen dus op dezelfde plaats aan.

De wandeling vertrekt aan de Sint-Lambertuskerk in ‘s-Graven-
voeren. Voor wie vóór het vertrek nog graag een koffie, thee … 
wil gebruiken, opent Eetcafé Der Pley, Plein 27, ’s-Gravenvoe-
ren, tegenover de Sint-Lambertuskerk, haar deuren die och-
tend speciaal voor ons al om 9.30 uur.

De aard van het parcours vereist goed en stevig schoeisel, bij 
voorkeur wandelschoenen. Gebruik je vaker wandelstokken, 
dan neem je die best mee. Zorg zelf voor picknick en drank. On-
derweg zijn stops voorzien. Heb je nog vragen, stuur dan een 
bericht naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Snel inschrijven is de boodschap. Klik hier. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.

Een rondje ‘s-Gravenvoeren in het voorjaar. Voeren op zijn mooist.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandelen-in-de-voerstreek/
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aFdelinG bRuGGe-KuST

online, zondag 16 mei 2021
webinar: voorbereiding tocht via website

De afdeling Brugge-Kust organiseert dit webinar op 16 mei van 
10 tot 12 uur. 

Jaarlijks organiseert de afdeling een infodag voor kandidaat-pel-
grims in Brugge, waar doorgaans ruim honderd kandidaten aanwe-
zig zijn. Door de COVID-19-maatregelen kon de infosessie dit voor-
jaar niet doorgaan. Kandidaat-pelgrims konden gelukkig terecht in 
het Virtueel Infocafé van het Vlaams Compostelagenootschap.

Ook de afdeling Brugge-Kust krijgt voortdurend vragen van pel-
grims die willen vertrekken. Om een steuntje te bieden aan nieuwe 
of ervaren pelgrims voorziet ze een online webinar, waarop de vele 
mogelijkheden van de website van het Vlaams Compostelagenoot-
schap om je tocht voor te bereiden grondig worden verkend. 

Deelname is kosteloos. Snel inschrijven is de boodschap, want het 
aantal deelnemers is beperkt tot 30. Schrijf je online in tot en met 
vrijdag 14 mei. Klik hier.

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar: 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.

Tegenliggers kunnen pelgrims van de weg drummen. Zeker als ze met velen zijn. 
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infosessie-hoe-gebruik-ik-de-website-van-het-vlaams-compostelagenootschap/
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‘Wie ben jij?’ is een filmproject van het Vlaams Com-
postelagenootschap/afdeling Gent in samenwerking 
(beperkt wegens corona) met het pelgrimskoor ‘Ada-
lard van Aubrac’ in het kader van het Van Eyckjaar en 
de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van het 
Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal.

Wat het niet wordt: een documentaire over het Lam 
Gods en de restauratie.
Wat het wel zal worden: een eigen evocatie via mu-
ziek, zang, woord, beeld, theater (monoloog, volksto-
neel in het Gents), vertelling, dans. 

De film zal baden in de middeleeuwse en vroegrenais-
sancesfeer in het Gent van de families Vijd en Borluut 
en hun laatste mecenaat: de polyptiek van het Lam 
Gods van de gebroeders Van Eyck. In de film ligt de 
focus in het bijzonder op de panelen van de iusti iudi-
ces (de Rechtvaardige Rechters), de milites Christi (de 
ridders van Christus) en het paneel van Sint-Christoffel 
met de pelgrims.  De scenarist van dienst heeft voor 
dat laatste paneel beroep gedaan op de kritische ken-
nis van de betreurde Mireille Madou. De rode draad 
die door de zeven scènes loopt, is samen te vatten als 
volgt: rechters-bestuurders spraken vonnissen uit die 
erin bestonden dat de gestrafte (licht of zwaar al naar-
gelang) op bedevaart werd gestuurd naar Rome, Com-
postela, Bari, Jeruzalem (zelden) en vele andere bede-
vaartplaatsen. Dat waren dikwijls gevaarlijke tochten. 
Ze werden militair (met het zwaard dus) beschermd 
door o.a. de ridders van het H. Graf, hospitaalbroeders 

die ook voor onderdak en verzorging moesten instaan. 
Vrouwen werden niet zo vaak op bedevaart gestuurd, 
maar af en toe gebeurde dit toch. De film eindigt met 
een monoloog van Elisabeth Borluut, de vrouw van 
Lam Godsmecenas Joos Vijd, een bewogen episode uit 
de Gentse geschiedenis. Af en toe zullen er elementen 
uit de pelgrimsevocatie van Doornik opduiken. Ada-
lard, naar wie ons pelgrimskoorkoor is genoemd, zal 
ook een volledige scène toebedeeld krijgen, vereerd 
met een nieuw pelgrimslied (tekst Thomas Rubico - 
muziek Nathalia Tchebotareva).

De film is een realisatie van de bestuurswerkgroep 
(met o.a. Claudine Lybaert, Trees Heye en Jules Van 
Wambeke) en het bestuur (o.a. de stemmen van Kris-
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aFdelinG GenT 
om naar uit te kijken: het filmproject ‘wie ben jij?’
Rechter, ridder, pelgrim van het lam Gods

 Het koor Adalard van Aubrac brengt in de film een nieuw pelgrimslied.  

tien Claeys en Christiaan Van Gemert) van de afdeling 
Gent o.l.v. Johan De Ridder (filmidee). Thomas Rubico 
(koor- en bestuurslid Willy Genbrugge) schreef het sce-
nario. Er werken ook een aantal niet-leden mee. Studio 
Geirnaert uit Wippelgem verzorgt de film, de geluids-
opnames en de eindmontage.

Onder voorbehoud (corona): De verwachting is dat 
de film zal klaar zijn tegen eind juni om dan via strea-
ming verdeeld te worden. Leden en niet-leden, zowel 
in Vlaanderen als in Nederland, zullen hem kunnen 
bekijken en beluisteren als ze in het bezit zijn van een 
ticket van 5 euro ( dit om onze onkosten te dekken). 
Wordt vervolgd.
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een pelgrimsoefening voor elke dag
De hunker om opnieuw op pelgrimstocht te trekken bereikt vandaag 
bij velen wellicht ongekende hoogten. In het Duits kent men daar 
een mooi woord voor: Fernweh. Letterlijk vertaald: ‘pijn naar ver 
weg’. Een behoefte naar het onbekende, een verlangen om 
vertrouwde omstandigheden te verlaten, heimwee naar 
iets waar je nog nooit geweest bent. Herkennen we 
daarin niet veel van wat wij onder pelgrimeren ver-
staan? Nu dat voorlopig nog niet echt aan de orde 
is, betekent dit geenszins dat we op onze honger 
moeten blijven zitten. Pelgrimeren is immers 
een uitdaging en een opgave voor elke dag.

In de vorige ¡Hola! werd pelgrimeren op de 
eerste plaats omschreven niet als een voet- 
of fietstocht, wel als een groeiproces waarin 
we via bevreemding en ontmoeting met het/
de onverwachte rijker weer bij onszelf kunnen 
thuiskomen. Ons woord ‘pelgrim’ betekent oor-
spronkelijk vreemdeling (Latijn ‘peregrinus’). 
Pas later kreeg het  de invulling van iemand die 
naar een of ander ver pelgrimsoord op weg gaat. 
De link tussen de oorspronkelijke en latere duiding 
is niet ver te zoeken: ‘vreemd - vreemdeling’ is verwant 
met ‘ver’. Afstand nemen, loskomen van het vertrouwde alle-
daagse is een essentieel kenmerk van pelgrimeren. Onderweg op 
pelgrimstocht gebeurt dat spontaan. We verwonderen ons over, raken 
bevreemd door het veranderend landschap, een andere taal, kortom 
door het ongewone (datgene wat anders is dan waar we wonen). Juist 
door die ontwenning, dat loskomen van wat ons vertrouwd is, wordt 
een pelgrimstocht zo verfrissend en maakt dat we alles in een nieuw 
licht kunnen plaatsen. 

Even stilstaan bij een bloem. 
Op de camino doen we het 
gemakkelijk, maar thuis? 
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Wat belet ons om die verfrissende ervaring, die nieuwe blik ook thuis 
‘in ons kot’ of in ‘onze eigen bubbel’ te oefenen? Velen ontdekten re-

cent in eigen omgeving een stuk natuur, een plaats of merkwaar-
dig gebouw waar ze tevoren nog nooit geweest waren of 

argeloos, vaak gehaast, aan voorbijliepen. Toegegeven, 
dat klinkt een stuk prozaïscher dan een camino. Toch 

speelt niet zozeer de plaats als wel de manier waarop 
we dat vreemde nabije met andere ogen bekijken 

een belangrijke rol. Veel heeft te maken met 
tijd en aandacht, verlangzaming en verstilling. 
Dagelijks even stilstaan, al is het maar enkele 
minuten, bij een banale handeling, een voor-
werp of ontmoeting waar we normaal achte-
loos aan voorbijgaan. Wanneer hebben we de 
laatste keer nog bewonderend gekeken naar 
dat schilderij dat misschien al jaren in onze 

woonkamer hangt? Of intens genoten van een 
muziekstuk dat we al menig keer of juist allang 

niet meer hebben beluisterd? Een pas ontloken 
bloem? Een goed gesprek met onze partner, huis-

genoten of onze buur? Zelfs in vervelende dagelijkse 
klussen valt iets te ontdekken van het niet zo evidente 

daarvan. Door ons te oefenen in de onbevangenheid van 
een kind, verliezen al die dingen iets van hun schijnbare van-

zelfsprekendheid en worden ze meer van God sprekend, hoe je het 
woord God ook invult. 

Is onze Fernweh hiermee gestild? Neen. Maar in afwachting van een 
volgende camino kunnen we ons alvast oefenen in het echte pelgrim 
zijn: zoals een vreemdeling verwonderd en dankbaar om de niet van-
zelfsprekendheid van de dingen. 

SPIRITUALITEIT
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zuurstof voor de ziel

Ontmoeting
Ken ik jou? Ken jij mij? Jouw wereld is een andere dan de mijne.

Maar soms gebeurt een heel klein wonder
in de onverwachte, simpele ontmoeting.

Wie je ook moge zijn, jong, oud, arm, rijk, blank, zwart, vriend of vreemde,
iedereen heeft iets te bieden.

De kunst ligt in het openstaan voor wat je zelf niet bent.
En in het schroomvol toelaten in je bestaan van al dat andere,

van werelden, verhalen, en verschillen die de grenzen opentrekken.

Auteur – Kris Gelaude
Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/meer-zuurstof/


¡HOLA! nr. 130 - mei 202116

  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSweGen

de virtuele herberg 
De virtuele herberg is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse Compostelagenootschap. 
Daar kan je heel wat korte en heel korte, recente pelgrimservaringen lezen. Ook over corona kan je een en ander opsteken. Doen. 
Klik hier.
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https://www.facebook.com/groups/genootschap
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logies langs Franse en  Spaanse pelgrimswegen

www.gronze.com
www.ephatta.com
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.camino.xacobeo.es
www.verscompostelle.be
www.caminosantiago.org
www.voiedevezelay.eu  
www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
www.todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
www.elcaminoconcorreos.com/en/accommodations
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www.caminosantiago.org
http://www.voiedevezelay.eu
http://www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
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PaS VeRSChenen

Compostela, een gebruiksaanwijzing

Van ‘Compostelle – Mode d’Emploi’ is een 
tweede druk verschenen. De gids beschrijft 
alles wat nodig is om een pelgrimstocht naar 
Compostela voor te bereiden. De gebruiks-
aanwijzing werd geschreven door een pelgrim 
voor pelgrims. De auteur geeft een antwoord 
op alle vragen waarmee een kandidaat-pel-
grim kan zitten en ook aan de vragen waaraan 
hij mogelijk niet denkt. 
De vragen die een pelgrim zich stelt zijn ge-
meenzaam bekend: 
Wanneer ga ik vertrekken, welke weg ga ik 
nemen, hoeveel geld heb ik nodig en hoeveel 
mag mijn rugzak wegen? 
Ga ik alleen of in gezelschap en hoelang?
Slaap ik in een pelgrimsherberg of een ander logement?
Ga ik te voet of met de fiets? 
Ga ik de eenzaamheid, de koude, de warmte, het lange traject kunnen doorstaan? 
Zal ik de bewegwijzering kunnen volgen?
Ik spreek geen Spaans en ik ben bang van honden …

Maar ondanks alle vragen wil ik op weg gaan. Heb ik een pauze in mijn leven nodig 
om van de vrijheid te genieten, de zon te zien opgaan, de eenvoudige dingen te 
ontdekken die het leven kleur geven, tijd te nemen voor mezelf en aan mijn naasten 
te denken. Ik wil weer zin aan mijn leven geven, praten met anderen, de stilte van 
een kapel op me laten inwerken, me goed voelen in mijn vel. Het boek wil een ant-
woord op deze vragen geven, maar ook niet teveel. Want een deel van de weg blijft 
een mysterie. 
Compostelle – Mode d’Emploi is een uitgave van Les Editions du Vieux Crayon, in de 
reeks Miam Miam Dodo. Klik hier. De prijs bedraagt 20 euro.

Via de la Plata in de pelgrimswinkel
De Rother Wandelgids van de Vía de 
la Plata - van Sevilla naar Santiago de 
Compostela - is beschikbaar in onze 
pelgrimswinkel. Deze Nederlandstalige 
gids beschrijft de pelgrimsroute in 41 
dagtochten, met hoogteprofielen, over-
nachtingsplaatsen ...
Prijs: 18 euro, prijs voor leden: 16,74 euro. 
Bestellen? Klik hier.

op de fiets door Spanje
De uitgeverij Petirrojo ediciones 
heeft een aantal publicaties voor 
pelgrims die met de fiets Spanje wil-
len doorkruisen. Er zijn gidsen voor 
de Camino Francés, de Via de la Plata 
en de Camino del Norte. Er is zelfs 
een speciale uitgave voor moun-
tainbikers. De gidsen kosten tussen 
15 en 18 euro. Van de reeks zijn twee 
boeken te vinden in onze pelgrims-
winkel: de Camino Francés (klik hier) 
en de Camino del Norte (klik hier). 
Zij kosten respectievelijk 10 euro 
(koopje) en 18 euro.

https://www.levieuxcrayon.com/products/compostelle-mode-demploi-miam-miam-dodo-nouvelle-edition?_pos=1&_sid=6f055b562&_ss=r
https://compostelagenootschap.be/product/via-de-la-plata/
https://compostelagenootschap.be/product/el-camino-de-santiagoel-camino-frances-en-bicicleta/
https://compostelagenootschap.be/product/el-camino-del-nortecamino-de-santiago-de-la-costa-en-bicicleta/
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Pilgern auf den Jakobswegen

Wie zich op weg naar Compos-
tela of een andere plaats be-
geeft, heeft doorgaans tal van 
vragen. Het boek ‘Pilgern auf 
den Jakobswegen’ wil hierop 
antwoorden geven. Raimund 
Joos, een ervaren pelgrim, be-
gint het boek met enkele be-
denkingen. Zo vraagt hij zich 
af waarom het leven op de 
camino een mens zo gelukkig 
kan maken. Hij omschrijft wat 
pelgrimeren eigenlijk is en 
vertelt over de geschiedenis 
ervan. En dan wordt het con-
creter: wie kan pelgrimeren, 
wanneer gaat men best en 
hoe verloopt het. Hoe duur is 
een pelgrimstocht? Pelgrime-
ren alleen of met twee, als vrouw, met een hond, als 
iemand met beperkingen, met kinderen … Je komt 
het allemaal te weten. 

Het gaat ook over de sportieve, mentale en praktische 
voorbereiding, over de rugzak, het transport en het 
slapen, de medicatie, voeding, de herbergen, de kloos-
ters, pensions, hotels, tenten … Ook de gezondheids-, 
hygiënische, psychologische en andere problemen 
gaat de schrijver niet uit de weg. Kortom, het boek 
behandelt het pelgrimeren in al zijn aspecten, 160 pa-
gina’s lang. 
Pilgern auf den Jakobswegen is in het voorjaar 2021 
verschenen in een 13de druk. Het boek kost 9,90 euro. 
Klik hier. 

op weg
Via Sacra langs de frontlijn van woi

In 2018 werd het plan gesmeed om een wan-
delroute te ontwikkelen langs de volledige 
Westerse frontlijn. Zo kwam de Western Front 
Way tot stand, een Via Sacra die de herinnering 
aan de Eerste Wereldoorlog en haar meer dan 
twintig miljoen oorlogsslachtoffers levendig 
moet houden. De inspiratie komt uit een brief 
van Alexander Douglas Gillespie, een jonge 
soldaat die jammerlijk sneuvelde in 1915 bij 
de slag om Loos in Frankrijk. Drie maanden 
voordat hij stierf, schreef Alexander aan zijn 
oude schoolhoofd over de wandelroute en zijn 
droom. 
De Via Sacra - Western Front Way loopt maar 
liefst 1000 km langs No Man's land en de Wes-
terse frontlijn. Vertrekkend vanuit Nieuwpoort 
gaat het tot aan Pfetterhouse aan de Frans-
Zwitserse grens. De eerste 95 km loopt over 
Vlaamse bodem en verbindt Nieuwpoort met 
Diksmuide, Ieper en ten slotte Mesen. 

In navolging van de Western Front Way organi-
seert Wandelsport Vlaanderen vzw een nieuwe 
langeafstandswandelroute, The Western Front 
Trail. Het traject komt voorbij de voornaamste 
herdenkingssites uit de Groote Oorlog.
De eerste fase van de wandelroute tussen 
Nieuwpoort en Ploegsteert is inmiddels afge-
rond en gemarkeerd voor wandelaars. In de 
Westhoek is de wandelroute aangeduid met 
een logo bestaande uit de vier herdenkings-
bloemen: klaproos (Commonwealth), made-
lief (België), korenbloem (Frankrijk) en vergeet-
me-niet (Duitsland).
De Western Front Trail van 85 km start vanuit 
Mesen. Van Ieper naar Nieuwpoort loopt een 
trail van 60 km. En ten slotte is er een miniver-
sie van Diksmuide naar Nieuwpoort van 35 km. 
Op zaterdag 18 september kan je de nieuwe 
langeafstandswandelroute lopen met Wan-
delsport Vlaanderen. Deelnemen kan na in-
schrijving via deze link. 

De bewegwijzering van de Via Sacra is 
geïnspireerd op  de vier herdenkings-

bloemen van de Groote Oorlog.

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/pilgern-auf-den-jakobswegen-packliste-%c2%b7-anfaengertipps-%c2%b7-wegauswahl/
https://www.westernfronttrail.be/
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de Via limburgica opnieuw bekeken

Met gratis treintickets stapten we – het 
Compostelagroepje van Femma-Nerem 
- de voorbije maanden vanuit Tongeren 
naar steden in de buurt om met de trein 
terug naar huis te sporen. En zo stapten 
we in maart langs de Via Limburgica naar 
Waremme, met de gids van het Genoot-
schap in de hand. Als we dan toch stap-
ten, konden we meteen controleren of de 
beschrijvingen nog klopten en de stickers 
ons op de juiste weg hielden. 
Op een van de ochtenden vertrekken we 
aan de kerk van Lauw, in de gids omschre-
ven als ‘de neogotische St.-Pieterskerk, 
veel te groot voor dit kleine dorp’. Klopt 
vinden we, zeker als je weet dat er nu nog 
maar één mis per maand is en de pastoor 
de zorg over twaalf parochies heeft. 
We stappen naar Nullenaren om er het 
mooie wandelpad naast het gecontro-
leerd overstromingsgebied van de Jeker 
te volgen richting taalgrens. We komen 
voorbij de waterkerskwekerijen en wan-
delen Otrange binnen: de Jeker wordt 
hier de Geer en Wouteringen werd na de 
(subjectieve) talentelling begin jaren 60 
Otrange. Na het Jekerpad golft de land-
bouwweg boven het Jekerdal met het 
landschap op en neer. De kleine Maria-
kapelletjes krijgen minder aandacht dan 
de schoorstenen van de suikerfabriek van 
Oreye die we al van ver zien. Gelukkig is 
het relatief rustig om de soms drukke N3 
Luik-Tongeren over te steken. 

De routebeschrijving is nog perfect en de 
bewegwijzering bij twijfelpunten is een 
geruststelling. De Jeker blijft de leidraad. 
De nieuwe dorpsfontein voorbij de Je-
kerbrug in Lens-sur-Geer zouden we nu 
in de gids opnemen: mooie rustplaats. 
En in Grandville, verbastering van ‘Geer-
ville’, zouden we de beschrijving van de 
Moulin Fraikin schrappen: die ligt opzij 
van de route. Het routestuk aan de kerk 
van Grandville met de doorsteek over het 
bruggetje van de Geer is nog altijd even 
mooi. De enige snackbar op deze route is 
nu dicht: corona.
We steken de drukke ‘Chaussée Romaine’ 
over via de vluchtheuvel en stappen over 
landbouwwegen naar een snoer kleine 
dorpen die al bij Waremme horen. Aan de 
kerk van Sint-Sebastiaan in Lantremange 
houden we halt: ideale picknickplaats 
met bank en enkele grote stenen. 
We volgen verder de wegbeschrijving 
richting Oleye (Leek in het Nederlands). 
We lopen ondertussen tussen de velden 
en zien aan de linkerkant het Jekerdal lig-
gen. Spijtig dat er geen paden zijn door 
dit aantrekkelijke dal, maar de E40 die dit 
gebied doorsnijdt, zal alles wel vernietigd 
hebben. Wij stappen over de brug van de 
E40 en de TGV-lijn Brussel-Luik en belan-
den zo in Waremme. Geen aantrekkelijke 
kennismaking. ‘Goed om boodschappen 
te doen’ staat in onze gids. Terecht, want 

 Femma-Nerem controleerde de Via Limburgica en zag dat het goed was.
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tijdens de volgende 30-40 km is hiervoor 
niet veel kans. We lopen langs de sport-
terreinen van het Jekerpark, of beter ge-
zegd ‘het park van Leburton’. Het is nu het 
vaccinatiecentrum zien we. We stapten 
bijna 17 km en vinden een grote tafel om 
na te praten. 
We zijn weer positief verrast door de rou-
te: mooi, rustig, afwisselend. Tot de taal-

grens gaat het over onverharde wegen 
(incl. het stuk dat we niet deden, nl. van 
Tongeren langs de Jeker naar Rutten en 
Lauw), terwijl we na Otrange over rustige 
ruilverkavelingswegen en door kleine 
dorpen stapten. De beschrijving in de 
gids en de kaarten kloppen voor honderd 
procent en de ondersteuning met de stic-
kers vermijdt discussies.
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op camino tussen Kapellen en antwerpen

Bewust tijd maken om jezelf als mens terug te verbinden met de natuur, met 
de schepping. Om met jouw zintuigen en je lichaam wonderlijke ervaringen 
op te doen. Al stappend in de natuur of cultuur op het spoor komen van iets 
Groters, van God, van Allah, van jouw Bron. Al stappend je verbinden met de 
ander, met de groep, samen dragen, samen doorvoelen, samen verwonderen, 
samen delen. Het verschil voelen tussen een pelgrim zijn of een toerist. In de 
stilte stappend om nieuwe inzichten doorheen de natuur te ontvangen. Met 
als eindpunt jouw Bron. Voeten op de aarde, jouw Bron in jou laten vollopen.

Open Hartbeweging van de msc-leken stapt op zaterdag 3 juli van Kapel-
len naar Antwerpen  de Via Brabantica, de Jakobsweg die vanuit Neder-
land in Kalmthout de Antwerpse Kempen binnenkomt. Het vertrekpunt 
is de St.-Jakobskerk in Kapellen. Tussen Kapellen en Antwerpen wandel je 
onder meer door het prachtige natuurgebied De Oude Landen.
In Antwerpen heb je het Sint-Julianusgasthuis. Vandaag is die zeven eeu-
wen oude pelgrimsherberg vooral een kunstgalerij, maar sinds enkele 
jaren kunnen pelgrims er opnieuw overnachten. Voorts wordt een be-
zoek gebracht aan de St.-Jakobskerk, de O.L.V.-kathedraal, de St.-Carolus-
Borromeuskerk en de St.-Pauluskerk. Die kerk was ooit de thuiskerk van 
de Jeruzalempelgrims. Toen Jeruzalem moeilijk of niet bereikbaar werd, 
bouwden de dominicanen er een meditatieve beeldentuin ‘à la Jeruzalem’. 

Afspraak om 9.30 uur stipt aan de ingang van de Sint-Jacobskerk in Kapel-
len. De afstand van de wandeling is 16 km. De deelnameprijs van 10 euro 
per persoon gaat integraal naar de projecten van ‘Teia dos povos’ (DISOP). 
Je bent ingeschreven door de overschrijving van 10 euro op de Open Hart-
rekening (BE93 7340 2416 8567) met de mededeling ‘camino Antwerpen’. 
Het inschrijvingsbedrag mag niemand beletten om deel te nemen. Zorg 
voor stevig schoeisel en waterdichte kleding. De wandeling gaat door in 
alle weersomstandigheden. Zorg voor picknick en voldoende drank. Meer 
info bij Jozef Bouwens, 0477 57 03 80, bouwens.jozef@outlook.com en op 
de website van de Open Hartbeweging. Klik hier.

Een opmerkelijke beeldentuin siert de St.-Pauluskerk in Antwerpen. 

http://www.openhartbeweging.be/
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higos, agua y amor 

Op de Camino Francés net voor Logroño ben jij misschien ook 
gestopt bij María (Mediavilla) die, net als haar moeder Felisa sinds 
1980 deed, in haar huis een rustplaats voor pelgrims maakte. Na-
dat haar moeder in 2002 overleed, nam zij dat engagement over.
Letterlijk bood ze ‘Higos, Agua y Amor’ aan, ‘Vijgen, Water en 
Liefde’. In praktijk was dat fruit, een stuk brood, water, koffie, een 
hartelijke babbel en een eigen stempel. Velen van ons hebben 
zich bij haar laten verrassen en de herinnering bewaard. 

María is op 16 maart 2021 overleden. Of er iemand haar taak 
overneemt, blijft nog afwachten.

weg naar Compostela

Terwijl Arnaut Houben momen-
teel op ‘één.be’ zijn weg door de 
Middellandse Zee naar Jeruzalem 
zoekt, staat een van zijn vorige 
tochten op vrt.nu. ‘Weg naar Com-
postela’ kan ons laten dromen over 
tochten die we weliswaar liever 
zelf zouden maken. Intussen blij-
ven we hopen dat het binnenkort 
weer kan.

de Pelgrim gaat internationaal

Het jubileumnummer van De Pel-
grim (nr. 143 oktober-november-
december 2020) loopt internatio-
naal in de kijker. In het tijdschrift 
‘Unterwegs’ (nr. 120, april 2021) 
van het Fränkische St. Jakobus-Ge-
sellschaft Würzburg E.V. wijdt men 
een volledige pagina aan dit jubi-
leumnummer. Toenmalig voorzit-
ter Luc De Bolle en hoofdredacteur 
Dirk Aerts komen aan het woord. 
Het jubileumnummer is nog 
steeds te koop in de pelgrimswin-
kel (klik hier) en kost  5 euro.

KoRT

‘Vijgen, water en liefde’, wat heeft een pelgrim meer nodig? 
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enParador verleidt de pelgrim

Pelgrims zijn doorgaans tevreden met de albergue langs hun weg. 
Maar we beleven een Heilig Jaar en dan mag het misschien ‘iets 
meer zijn’? Welnu, zo dachten de paradores in Spanje er ook over.
Paradores zijn luxueuze hotels, dikwijls ondergebracht in Spaanse 
erfgoedsites  als kastelen kloosters en haciënda’s. Andere zijn spe-
cifiek als hotel gebouwd. In totaal telt Spanje er een honderdtal. De 
parador in Santiago de Compostela, het Hotel de los Reyes Católi-
cos aan de Plaza del Obradoiro, waar ook de kathedraal te vinden is, 
kennen alle pelgrims.

De paradores willen een motor zijn om het toerisme in Spanje weer 
op gang te brengen zodra de sanitaire toestand het toelaat. Daar-
om geven ze pelgrims een korting van 15 procent op het tarief voor 
overnachting en ontbijt, alsook op de restaurantrekening. Daarvan 
mogen ze maximaal drie opeenvolgende nachten genieten. Ook 
pelgrims die niet in de parador logeren, maar er willen ontbijten, 
komen in aanmerking voor de korting van 15 procent. Voor groe-
pen geldt het voordeelsysteem niet.
De paradores die aan de promotie deelnemen, bieden in hun res-
taurant een pelgrimsmenu aan tegen 20 euro (drank niet inbegre-
pen). Maar let op en informeer je goed, want in de parador van San-
tiago gaat dit feestje alvast niet door. 
Bewijzen dat je pelgrim bent, doe je door je credencial te tonen.

Wie een stapelbed 
in de Parador van 

Leon zoekt, zal 
van een kale reis 

thuiskomen.   

https://compostelagenootschap.be/product/de-pelgrim-feestnummer/
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nieuw busstation in Santiago
Over afzienbare tijd sluit het bestaande 
busstation in Santiago de Compostela 
en gaat er een gloednieuw open naast 
het vertrouwde treinstation. Voor voet-
gangers ligt de toegang in het   treinsta-
tion en ga je via een ‘gouden’ loopbrug 
over dit station naar het busstation. Bij 
aankomst in Santiago komen de bussen 
vanuit het zuiden aan op de rotonde bij 
de Corte Inglés.

Het nieuwe busstation in Santiago

waar slapen op de Spaanse camino’s?
De samenwerking tussen Correos, het 
Spaanse nationale postbedrijf, en de ca-
mino kent een relatief lange traditie.

Denk maar aan de uitgifte van speciale 
herdenkingspostzegels in verband met 
de camino, een jaarlijkse thematische fo-
towedstrijd, het rugzaktransport op verschillende routes en het zeer informatieve blog 
El Camino con Correos op hun website.

Onlangs is daar door Correos een interessante extra service aan toegevoegd, nl. een 
zoekmachine (buscador) die pelgrims helpt bij het vinden van onderdak op de Spaanse 
pelgrimsroutes. Er zijn weliswaar meerdere websites met een dergelijke dienst, maar 
toch minder uitgebreid en minder toegankelijk. 

Klik hier en vind zomaar eventjes vierduizend overnachtingsmogelijkheden op de tien 
meest populaire Spaanse camino’s. De logies zijn onderverdeeld in publieke en private 
albergues, hostals, pensions, casas rurales en hotels. De service biedt de mogelijkheid 
om te zoeken per camino, per etappe of gewoonweg via een opgave van de plaats 
waar je wenst te overnachten. Het beheersen van de Spaanse taal is niet noodzakelijk, 
want de Spaanstalige website kent vertalingen in o.a. het Engels en het Frans. Zeer her-
kenbare icoontjes laten je in één oogopslag weten over welke faciliteiten het logement 
beschikt en er is een link naar de website van de voorziening en het e-mailadres. 

las estrellas del Camino, een grootse tentoonstelling
Las Estrellas del Camino wordt de grootste tentoonstelling in de wereld genoemd. En 
daar kan elke pelgrim op de Camino Francés van genieten. Ook al ben je doodmoe, 
je zal er niet naast kijken. De brouwerij Estrella Galicia verwent de pelgrims op hun 
laatste zeven etappes in Galicië met evenveel grootse muurschilderingen. Met de 
tentoonstelling wil Estrella Galicia een steentje bijdragen tot de viering van Xacobeo 
2021, het Heilig Jaar. 

Mon Devane, een kunstenaar uit Galicië, heeft de werken ontworpen. Hij liet zich daarbij 
inspireren door figuren op en rond de camino. Zijn personages stralen een levenswijze 
uit waarin vrijgevigheid respect, toewijding en inzet centraal staan. Zij zijn een eerbe-
toon aan de inwoners van Galicië die gedurende eeuwen de pelgrims hebben omarmd. 
Voor de uitvoering van de werken tekenden zeven schilders, voornamelijk uit Spanje. 
De brouwerij stelt dat wanneer gesproken wordt van de camino, het doorgaans gaat 
over pelgrims, landschappen, ervaringen, romaanse kunst … maar zo weinig over de 
‘menselijke factor’. Estrella Galicia betoogt dat zonder de mensen die hier al eeuwen in 
verstandhouding met pelgrims leven, de camino in zijn huidige vorm niet zou bestaan. 
Daarom herkent men op de schilderijen een imker, een kunstenaar, een banketbakker, 
een geschiedkundige … 

De tentoonstelling loopt over een traject van 140 kilometer langs de zeven laatste etap-
pes van de Camino Francés. Aanvangspunt is O Cebreiro. Daarna volgen Sarria, Porto-
marín, Melide, Arzúa, O Pino en uiteindelijk Santiago de Compostela. 

 Een van de zeven 
muurschilderingen die de 
brouwer Estrella Galicia 
langs de camino liet 
aanbrengen.

https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/accommodations
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Corona! opgelet!
Musea openen de deuren, maar 
er gelden altijd beperkende 
maatregelen: maximum aantal 
bezoekers, op voorhand reserveren, 
maximum bezoektijd enzovoort. 
Raadpleeg daarom steeds de website 
van het museum.

Maastricht, tot 26 september
berlinde de bruyckere: engelenkeel

In het Bonnefantenmuseum in Maastricht toont Berlinde De 
Bruyckere monumentale werken die geïnspireerd zijn op het 
idee van een engel, zoals die in mythes en verhalen, in litera-
tuur en de kunstgeschiedenis terugkomt. 
Het slaapliedje op deze pagina verzekert ons dat engeltjes 
de beste waarborg zijn om veilig en onbekommerd de nacht 
door te komen. 

Ook Berlinde De Bruyckere ziet engelen als beschermers in 
deze coronacrisis. De engelen staan op de tippen van hun 
tenen. Vliegen ze of dalen ze neer? Ze vormen de band tus-
sen hemel en aarde, dragen zorg voor ons en schenken rust 
en bescherming. De eenzaamheid waarin mensen door 
deze coronacrisis zijn beland, vraagt om verbondenheid 
en contact terwijl tegelijkertijd het lichaam een gevaar is 
voor de mens.

De Bruyckere is een geëngageerd kunstenaar die via haar 
beelden uitdrukt wat haar bezighoudt en dat doet met een 
enorm mededogen voor de vluchteling, de eenzame en 
kwetsbare mens. Zij maakt gebruik van fragiele materialen zo-
als was en hars, maar ook dierenhuiden, dekens en doeken die 
soms lang zijn blootgesteld aan de elementen vooraleer ze te 
verwerken. Haar sculpturen vragen om aangeraakt te worden. 

Zij behandelt de grote thema’s van ons menselijk bestaan, 
lichamelijkheid, lijden, ‘Eros en thanatos’. Thema’s die zij be-
spreekbaar wil maken, want het is gemakkelijk om dingen te 
benoemen of aan te kaarten maar veel moeilijker om dingen 
te veranderen. Een sculptuur kan daarvoor een middel zijn 
vermits zoveel mensen daardoor geraakt worden. In het Bon-
nefantenmuseum in Maastricht krijg je vanaf 26 mei daar-
voor de kans, althans als de coronamaatregelen het toelaten.

In hetzelfde museum loopt de tentoonstelling Brueghel en tijdge-
noten: kunst als verborgen verzet? Het startpunt is de Kruisdraging 
van Pieter Brueghel de Jonge (II). Een onderwerp dat ogenschijnlijk 
puur religieus is, kan gezien worden als een verborgen, kritisch com-
mentaar op de machtsstructuren en religieuze realiteit in Vlaande-
ren zoals de schilder die kende. 
Meer info? Klik hier. 

https://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/berlinde-de-bruyckere
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Sint-amands, tot 30 mei 
Jacques Vilet: landschappen van de Schelde

De Via Scaldea volgt voor een groot deel de oevers van de Schelde. Vandaar 
dat de tentoonstelling van Jacques Vilet in het Emile Verhaerenmuseum in 
Sint-Amands een mooi beeld kan geven van een deel van deze route. In de 
tentoonstelling gaat het van bron naar monding, terwijl pelgrims eerder de 
tegenovergestelde route gaan volgen om in Compostela te geraken. 
Wars van het anekdotische, laat Vilet zich vooral inspireren door het land-
schap, de vlakten en de vergezichten. In precies gekadreerde zwart-witbeel-
den neemt hij ons mee langs de stroom. De rivier zelf kreeg echter niet de 
hoofdrol. Die gaat naar de velden en wegen, de horizonten en lijnen in het 
landschap. 
De tentoonstelling wordt ondersteund door poëzie over de Schelde, onder 
meer van Marie Gevers en Benno Barnard. Dat Jacques Brel zijn ‘plat pays’ 
zingt, kan je je wel voorstellen. 

Zoals zovele fotografen van zijn generatie heeft Jacques Vilet (Doornik, 1940) 
zijn eerste stappen in de wereld van de fotografie gezet als autodidact. Hij 
heeft nooit een academische opleiding gevolgd, maar naast zijn professio-
nele activiteiten (o.m. als wiskundeleraar) heeft hij een artistieke loopbaan als 
fotograaf ontwikkeld. Jacques Vilet is vooral bekend als landschapsfotograaf. 
Zijn werk is vertegenwoordigd in de belangrijkste fotomusea, vooral in België 
en Frankrijk. Een van zijn laatste realisaties was een opgemerkte reeks, Le bord 
du jour, over het eiland Rügen in Duitsland (2019).

De foto’s van Vilet geven geen echt verhaal weer, maar zetten meer aan tot 
reflectie en bezinning. Er zit ook stilte en traagheid in zijn werk: de Schelde, 
‘un long fleuve tranquille …’ Het is geen toeval dat Jacques Vilet zich meer 
beschouwt als een dichter dan als een journalist. De foto's met de landschap-
pen van de Schelde werden opgenomen in een boek: Escaut Source Océ-
an (1991).
De tentoonstelling is open tijdens weekends en feestdagen (11-18 u.) of via 
reservatie tijdens de week.
Meer info: klik hier. 

Als fotograaf heeft Jacques Vilet de Schelde gevolgd van bron tot monding. In precies gekadreerde zwart-
witbeelden neemt hij ons mee langs de stroom.

http://www.emileverhaeren.be/nl
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VaCaTuReS

Vacature werkgroep website & digitalisering 
De werkgroep Website & digitalisering zoekt bijkomende leden om 
hun goed werkende groep van vijf vrijwilligers te versterken. We zoe-
ken niet per se IT-bollebozen. Wel leden met frisse ideeën om onze 
digitale communicatie – website, Facebook en andere sociale en digi-
tale kanalen - verder uit te bouwen.
Meld je aan via: website@compostelagenootschap.be.

Bijkomend zoeken we een medewerker voor de opmaak en inhoud 
van de website, om de huidige vrijwilliger bij te staan en te vervan-
gen op momenten van afwezigheid of ziekte. Werk je vlot met een 
computer, heb je wat grafisch inzicht, heb je enige affiniteit met het 
geschreven woord en geen schrik om bij te leren, meld je dan aan 
op website.redactie@compostelagenootschap.be. Je mag rekenen 
op een gedegen opleiding en ondersteuning.
 
Ten slotte zoeken we een medewerker met enige ervaring in Word-
Press en/of Google Workspacebeheer. Ben jij die persoon, neem dan 
contact op met webmaster@compostelagenootschap.be.


