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NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB 
 

Theo van Dijk, algemeen secretaris 
 

 

 

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2007 
 

Het Genootschap 

Eind 2007 telde het Genootschap ongeveer 7200 leden. Dat betekende een netto groei van het 

ledenbestand met ca. 500 leden. 

In 2007 waren er twee algemene ledenbijeenkomsten. Op 24 maart vond de 

voorjaarsbijeenkomst met de statutaire jaarvergadering plaats in de Nicolaikerk en het 

Centraal Museum in Utrecht. De regio Breda / Tilburg organiseerde op voortreffelijke wijze 

de najaarsbijeenkomst op 17 november in het Florijn College in Breda. Verslagen van deze 

bijeenkomsten werden gepubliceerd in De Jacobsstaf, resp. in de nummers 75 en 77.  

 

Bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24-03-2007 werd de aftredende Bas Brouwer 

herbenoemd tot bestuurslid. In de bestaande vacatures werden Adrie Dik en Herman Holtmaat 

tot bestuurslid benoemd. Er waren geen tegenkandidaten. Het bestuur bestaat nu weer uit het 

statutair vastgestelde maximum van negen personen.  

Op 31-12-2007 bestond het bestuur uit Tijs Dorenbosch (voorzitter), Theo van Dijk 

(algemeen secretaris), Bas Brouwer (penningmeester), Ton Aarts,  Cees Rooijackers, René 

Heinrichs, Huub van Alem, Adrie Dik en Herman Holtmaat. Het bestuur vergaderde ook in 

2007 één maal per maand (behalve in augustus). In juli heeft het bestuur zich tijdens een extra 

bijeenkomst beziggehouden met de toekomst van het Genootschap. Er is gekeken "waar het 

Genootschap staat" en welke prioriteiten moeten worden gesteld in het licht van het 

beleidsplan dat het bestuur hanteert. Een beleidsplan overigens, dat moet worden 

geactualiseerd, omdat het loopt t/m 2008. In januari was er de jaarlijkse bijeenkomst met de 

regiocontactpersonen. Contacten met de verschillende werkgroepen zijn meestal verlopen via 

de bestuursleden die de betreffende werkgroepen "in portefeuille" hebben. Ieder bestuurslid 

onderhoudt daarnaast nog speciale contacten met één of meer aan hem/haar toegewezen 

regio's. Het beleid, dat minstens één keer per jaar een regiobijeenkomst wordt bezocht is ook 

in 2007 voortgezet. In 2006 is begonnen internationale contacten wat actiever aan te gaan en 

te onderhouden. Dit beleid is in 2007 voortgezet. 

 

Het Huis van Sint-Jacob (Lange Nieuwstraat 9A, Utrecht) 

In het Huis van Sint-Jacob zijn ledenservice, ledenadministratie en informatiecentrum 

gevestigd. De coördinatie hiervan wordt gedaan door Bram van der Wees. Bestellingen en 

aanmeldingen worden verwerkt en bezoekers worden te woord gestaan. Uiteraard neemt met 

het toenemen van het ledental ook het aantal handelingen in "LN9A" toe. In het Huis van 

Sint-Jacob zijn ook regelmatig vergaderingen van bestuur en werkgroepen. Al menige 

gebruiker is het opgevallen dat "LN9A" een beetje krap begint te worden. We moeten 

overigens toch naar iets anders omzien, omdat de eigenaar van het pand ons per 1 mei de huur 

heeft opgezegd (hij wil het pand verkopen). Zodra dit bekend werd is de zoektocht naar een 

ander geschikt pand geïntensiveerd. De overwegingen die destijds golden voor vestiging in de 

Utrechtse binnenstad gelden nog steeds.We zijn dan ook al voorzichtig aan het omzien naar 

een wat ruimere locatie. Openingstijden van het Huis van Sint-Jacob zijn te vinden in De 

Jacobsstaf en op onze website (www.santiago.nl). 

http://www.santiago.nl)/
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Op initiatief van de Stichting Kafarnaüm is sinds najaar 2007 een dependance van de 

ledenservice gevestigd in Vessem (NB). De eerste tekenen wijzen erop, dat deze 

"nevenvestiging" in een behoefte blijkt te voorzien.  

 

Werkgroepen en activiteiten 

Leden van ons Genootschap zijn van ca. half maart tot 1 november werkzaam als 

hospitalero/a in de door ons geadopteerde pelgrimsherberg in Roncesvalles. De werkgroep 

herbergen coördineert alles wat hiermee samenhangt. Naast de werkgroep herbergen is een 

nieuwe werkgroep Pelgrims voor Pelgrims in het leven geroepen. Deze werkgroep houdt zich 

bezig met het zoeken naar - en het inventariseren van "pelgrimsvriendelijke 

overnachtingsadressen". In het najaar van 2007 werd bekend dat in Roncesvalles een vrij 

grote reorganisatie is voorgenomen. Hoe dat er precies uit zal zien en welke betekenis dat 

heeft voor "onze" hospitaleros is nog niet bekend. 

 

De werkgroep geschiedenis en cultuur heeft zich tot taak gesteld te komen tot een overzicht 

van jacobalia in Nederland. Naast deze werkgroep bestaat er een projectgroep 

Catharijneconvent. Wij zouden graag  zien dat in 2011, het jaar van ons 25-jarig jubileum, het 

museum Catharijneconvent (onze overbuurman aan de Lange Nieuwstraat) een 

tentoonstelling organiseert over "pelgrimeren naar Santiago". De genoemde projectgroep 

overlegt hierover met medewerkers van het museum. 

 

De werkgroep pelgrimswegen heeft een tijdje een enigszins slapend bestaan geleid. De 

bestuursleden Adrie Dik en Huub van Alem zijn bezig met het herformuleren van de 

doelstellingen van deze werkgroep. Op verschillende plaatsen in het land hebben groepen 

vanuit het Genootschap gewerkt aan het ontwikkelen van jacobsroutes. Het Genootschap zou 

hierin graag een coördinerende rol vervullen. 

 

De werkgroep spiritualiteit verzorgt workshops tijdens de algemene ledenbijeenkomsten. Op 

14 oktober 2007 heeft deze werkgroep in Ossendrecht (NB) een "Dag van de spiritualiteit" 

georganiseerd met als thema "Be-Leving". Deze bijeenkomst werd door de talrijke 

deelnemers als zeer positief ervaren. 

 

Het bestuur ziet "communicatie", in de meest brede zin, op dit moment als één van de 

belangrijkste prioriteiten. Er gebeurt veel, zowel landelijk als binnen de regio's. Het blijkt 

echter, dat niet altijd duidelijk is, wat er waar precies gebeurt. Twee belangrijke 

communicatiemiddelen zijn De jacobsstaf en de website. De werkgroep website is 

verantwoordelijk voor het onderhouden van onze website www.santiago.nl. Dit medium 

wordt steeds belangrijker. Sleutelwoorden zijn "actueel" en "interactief".  Enige scholing van 

gebruikers (regio's, werkgroepen e.d.) is nodig voor een zo effectief mogelijk gebruik van de 

website. Hiervoor en voor enkele andere, wat meer technische, zaken is Hans van Berkel 

benoemd tot ICT-coördinator. Een ander belangrijk communicatiemedium is natuurlijk De 

Jacobsstaf. Het bestuur vindt afstemming tussen Jacobsstaf en website van zeer groot belang. 

 

Sinds de najaarsvergadering in Amsterdam (2006) begint een werkgroep jongeren steeds 

meer gestalte te krijgen. Het wachten is op het moment, dat deze groep zich naar buiten toe 

gaat presenteren. Ook enkele nieuwe initiatieven hebben in 2007 de status van werkgroep of 

projectgroep gekregen. In navolging van de bij velen bekende "Wandelpool" komt er, op 

initiatief van Gerard Goudriaan, een "wandelpool voor pelgrims" (met een variant voor 

fietsers). Een ander initiatief, van Jean Batist en Arno Cuppen, betreffende het oprichten van 

een werkgroep ter ondersteuning van gehandicapte pelgrims, wordt door het bestuur van harte 

gefaciliteerd.  

 

http://www.santiago.nl/
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Tijdens landelijke bijeenkomsten van het Genootschap verzorgen de werkgroepen 

presentaties en workshops. Belangstellenden kunnen zo kennis nemen van de activiteiten van 

de werkgroepen en zich eventueel als nieuwe werkgroepdeelnemer aanmelden. 

Ook de ledenservice en de redactie van De Jacobsstaf zijn eigenlijk werkgroepen, maar dan 

met een heel specifieke taak. 

 

De regio's 

Een belangrijk deel van de activiteiten van het Genootschap vindt plaats binnen de 16 regio's. 

De meeste regio's organiseren twee bijeenkomsten per jaar. Daarnaast worden één of 

meerdere keren wandelingen, fietstochten, taalcursussen enz. georganiseerd. In sommige 

regio's zijn leden bezig met het ontwikkelen van jacobsroutes. 

Zoals al vermeld, komt het bestuur één keer per jaar, in januari, gedurende een hele dag bijeen 

met vertegenwoordigers van de regio's. Omwille van de continuïteit stimuleert het bestuur, dat 

een regio minstens twee contactpersonen of een, min of meer informeel, "regiobestuur" heeft. 

Ter versterking van de communicatie zullen op de genoemde januaribijeenkomst vanaf 2008 

ook vertegenwoordigers van de werkgroepen worden uitgenodigd. 

  

Tot slot 

Het Genootschap kan niet functioneren zonder de vele vrijwilligers die binnen de regio's en 

de werkgroepen actief zijn. Het bestuur dankt allen die zich in 2006 op enige wijze voor het 

Genootschap hebben ingezet! 

 

Theo van Dijk, 

februari 2008  


