Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Jaarverslag 2015

Dit is het jaarverslag 2015 van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ). Het verslag geeft
een beeld van de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. Een jaar waarin het aantal
leden met 160 toenam tot 12.801 op 31 december. Getracht is de beschrijvingen beknopt te houden.
Een belangrijk deel van de bijdragen komt van de werkgroepen en regio’s. Indien u het verslag
digitaal leest, kunt u op de onderstreepte woorden doorklikken naar webpagina’s met meer
informatie.

Over bestuur en aanverwante zaken
Het Genootschap verjongt
Een analyse van het ledenbestand laat zien dat het Genootschap verjongt. Opvallend is dat de laatste
jaren het aandeel leden onder de 50 toeneemt en het aandeel 65-plussers afneemt. Een mogelijke
verklaring is dat Nederlanders die naar Santiago gaan, steeds vaker tussentijds een time-out nemen
in plaats van te wachten tot ze gepensioneerd zijn. De pensioenleeftijd wordt immers steeds hoger.
Ook kan een verklaring zijn dat leden zich steeds vaker aanmelden, omdat ze in etappes naar
Santiago lopen of omdat ze een korte pelgrimstocht van plan zijn. Een voorbeeld is de relatief korte
Camino Portugues die steeds populairder wordt als pelgrimstocht.

Bestuur
Het bestuur kwam in 2015 negen keer bijeen, afwisselend op zaterdagochtend en dinsdagavond.
Daarnaast houden de bestuursleden contact met de werkgroepen en regio’s die onder hun
verantwoordelijkheid vallen en vertegenwoordigen het Genootschap naar buiten toe.
Danielle Lokin, Sjaak van der Worp en André Brouwer zijn op de ledenvergadering van 19 maart
afgetreden, Toine van Moorsel op de vergadering van 14 november. Simone Aarendonk is op 19
maart toegetreden. Daarnaast nemen gedurende een deel van het jaar Maarten Hoek, Suzanne van
der Beek en Tineke ten Bulte als aspirant bestuurslid deel. Het bestuur bestond tot 19 maart uit
negen leden, daarna tot 14 november uit zeven en de rest van het jaar uit zes leden.
In het najaar is het beleidsplan voor 2016-2020 voorbereid. Op 12 december is dit plan met de
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regiocontactpersonen besproken. De andere groepen van het Genootschap hebben per mail de
mogelijkheid gekregen om op het plan te reageren. In 2016 zullen alle reacties worden verwerkt in
een definitief plan.
Verslag penningmeester
Bijdrage van de penningmeester
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat. Als gevolg hiervan is de vermogenspositie
verder verbeterd tot ruim positief. Dit geeft volop vertrouwen voor de toekomst.
Het positieve resultaat wordt onder meer veroorzaakt door het achterblijven van de bestedingen in
de regio’s. Dit overschot is gereserveerd voor de toekomst en hierover kunnen de regio’s binnen de
doelstelling beschikken. Verder is een gedeelte van het resultaat het gevolg van het niet realiseren
van het verder digitaal ontsluiten van de Jacobalia. Verwacht wordt dat deze investeringen in 2016
alsnog gedaan worden en om die reden is het betreffende overschot gereserveerd.
Eind 2014 en begin 2015 daalde de aanwas nieuwe leden waardoor op dat moment de opbrengst
inschrijfgelden en contributies achterbleef op de begroting. Als gevolg hiervan is kritisch gekeken
naar de uitgaven, wat een positief effect heeft gehad op het resultaat. Daarenboven zijn voor het
eerst de positieve effecten van de automatisering waarneembaar.
Opvallend is dat vanaf medio 2015 een dalende tendens in de opzeggingen van leden waar te nemen
is. Dit heeft tot gevolg dat het verslagjaar afgesloten is met een hoger aantal leden dan verwacht. Dit
zal een positief effect hebben op het resultaat van 2016.
Twee vertrouwenspersonen benoemd
De activiteiten van het Genootschap worden gerealiseerd door ruim 400 vrijwilligers. Dat gaat
nagenoeg altijd in goede harmonie, maar heel soms leidt een verschil in inzicht tot een conflict dat
niet naar tevredenheid kan worden opgelost. Sinds kort is het mogelijk om in dit soort situaties de
hulp van een van de twee in 2015 benoemde vertrouwenspersonen in te schakelen. Het gaat om Lex
Bijlsma en Anke Jansen. Beide zijn enthousiaste camino-lopers. Ook bij grensoverschrijdend gedrag
kan een beroep op hen worden gedaan. Ze zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@santiago.nl .

Communicatie
Jacobsstaf
Bijdrage van de werkgroep Jacobsstaf
In november namen we afscheid van hoofdredacteur Bram van der Wees. Onder zijn leiding
veranderde de Jacobsstaf de afgelopen drie jaar in een ‘feel good’ magazine voor pelgrims waarbij de
verandering van het formaat het meest in het oog sprong. Hij is opgevolgd door André Brouwer die
de door Bram ingezette koers wil voortzetten. Karline Vandenbroecke kwam in februari als
redactiesecretaris het team versterken.
Jarenlang waren de verschijningsdata gekoppeld aan het inschrijfformulier voor de voor- en
najaarsbijeenkomst. Dit zorgde voor een onevenwichtige verschijning door het jaar. Voor de redactie
was dit lastig. De inkt van het kerstnummer was nog niet eens droog, of er moest al weer aan het
lentenummer gewerkt worden. Door de koppeling met het inschrijfformulier los te laten, kan ons
genootschapsorgaan mooi gelijkmatig over het jaar verschijnen
De Jacobsstaf kwam in 2015 vier keer uit. Het kerstnummer (108) was een themanummer over
gastvrijheid.
Ultreia
Ultreia is de digitale nieuwsbrief van het Genootschap. In 2015 is deze maandelijks per e-mail aan
alle leden verstuurd. Naast nieuws over de vereniging besteedt Ultreia aandacht aan interessante
nieuwtjes over het pelgrimeren naar Santiago en activiteiten die in dat kader georganiseerd worden.
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In juli wijzigt de redactie naar Paul Kouwenberg die deze tot en met oktober voert. In november en
december is Ria Meinema de redacteur.
Website
Bijdrage van de werkgroep Website
De werkgroep bestaat uit een technische kerngroep en een groep redacteuren.
Werkzaamheden van de technische kerngroep:
In het verslagjaar is hard gewerkt aan een vernieuwing van de web sectie “De weg naar buiten”. De
vernieuwing is uitgevoerd door Han Lasance met intensieve medewerking van Arno Cuppen en Bert
van den Brink. De inhoud van deze web-sectie is veel gebruikersvriendelijker opgebouwd waardoor
het gemakkelijker is om informatie te vinden. Een deel van de vernieuwde inhoud is overgenomen
van de website van L’Esprit du Chemin, met dank aan Arno en Huberta, met o.a. een module
waarmee de kosten van een pelgrimstocht kunnen worden geschat.
Een vast onderdeel van de werkzaamheden van de werkgroep betreft onderhoud aan de website. De
documentatie voor redacteuren wordt nog steeds uitgebreid en verbeterd.
De webmaster, Han Pronker, heeft veel werk verzet m.b.t. het hulp bieden aan vrijwilligers bij het
instellen van de functionele e-mailadressen (xxx.santiago.nl) en het opslaan van de administratieve
gegevens van deze e-mailadressen (denk hierbij aan de ‘eigenaar’, overige ontvangers van mail van
een account, wachtwoord, e.d.).
De groep redacteuren:
De voor de regio’s en werkgroepen beschikbare redacteuren zetten zich enthousiast in om alle
informatie die aangeleverd wordt goed en snel in de website te plaatsen. De redacteuren voor de
nieuwspagina en voor diverse andere pagina’s hebben er voor gezorgd dat de inhoud van die
pagina’s up-to-date is.
Algemene opmerkingen:
Het is opvallend dat steeds minder mensen problemen hebben met het inloggen in de website.
Er zijn weinig leden die foto’s, gemaakt tijdens hun camino, willen delen door ze te plaatsen op de
fotolocaties van de routes.
Genootschap op Facebook
Bijdrage van de werkgroep Het Nieuwe Pelgrimeren
Sinds het najaar van 2015 staat het Genootschap op facebook met een verenigingspagina onder de
naam Nederlands Genootschap van Sint Jacob, en daarnaast is er een besloten facebookgroep
Camino de Santiago – NGSJ . Op de verenigingspagina staan de activiteiten en nieuwtjes van het
genootschap.
De facebookgroep is bedoeld om ervaringen en tips uit te wisselen. In deze ‘virtuele albergue’ kun je
vragen stellen over de routes naar Santiago, je uitrusting of je voorbereiding, vertellen over wat je
meemaakte op je camino, bijzondere foto’s laten zien, andere pelgrims tippen over wat ze absoluut
niet mogen missen, boeken en films aanraden, kortom alles wat maar met de camino te maken
heeft. Het is een besloten groep, omdat dat de mogelijkheid biedt om je ervaringen alleen met
andere leden van de groep te delen. Het aantal leden is inmiddels de 600 gepasseerd.
Werkgroep Het nieuwe pelgrimeren
Zowel de facebookpagina als de facebookgroep zijn initiatieven van de in 2015 opgerichte werkgroep
‘Het nieuwe pelgrimeren’. Doel is om in te haken op recente ontwikkelingen in het pelgrimeren naar
Santiago. Naast de facebookactiviteiten houdt de groep zich bezig met hedendaagse ontwikkelingen
die de camino beïnvloeden, zoals nieuwe technologieën in de vorm van bijvoorbeeld workshops over
het gebruik van de smartphone onderweg en ultralight backpacken.
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Landelijke bijeenkomsten
Voorjaarsbijeenkomst Amersfoort 21 maart 2015 – De camino in beeld
Ondanks het druilerige weer komen op 21 maart bijna 700 mensen naar de prachtig gerestaureerde
St. Joriskerk voor de voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap. Daar worden ze ontvangen met
koffie en Amersfoortse keitjes. De regio Midden-Nederland heeft een afwisselend programma
georganiseerd met stadswandelingen, workshops, lezingen, informatie voor wandelaars en fietsers.
Thema van de bijeenkomst is ‘De camino in beeld’.
Aan het eind van de middag is er de Pelgrimsparade. Dit keer met een nieuw concept. De spreektijd
is gelimiteerd tot drie minuten. Dit levert ontroerende ‘parels’ op. Aansluitend worden onder de
klanken van het pelgrimskoor El Orfeón de pelgrims uitgezwaaid die dit jaar op weg gaan. De
Algemene Ledenvergadering is een vast onderdeel van de voorjaarsbijeenkomst (lees hier het
verslag). Een uitgebreid verslag van deze dag vindt u op onze site.
Najaarsbijeenkomst Groningen 14 november 2015 – Van Waddenzee tot Kaap Finisterre
‘Velen hier aanwezig hebben gemeen dat ze allen dezelfde pelgrimstocht hebben gemaakt, en deze
'gedeelde ervaring' is een belangrijk motief om vandaag met honderden andere pelgrims de hele dag
bijeen te zijn in Groningen.’
Zo verklaart Jan Lokin, emeritus hoogleraar (Romeinse) rechtsgeschiedenis de aanwezigheid van ruim
500 leden die op 14 november naar het noorden waren afgereisd om in de Martinikerk de
najaarsbijeenkomst van het Genootschap bij te wonen. Hij spreekt deze woorden uit in de
openingscauserie. Lokin ondernam dertig jaar geleden met zijn gezin de tocht naar Santiago. Naast
persoonlijke herinneringen aan deze reis kwamen ook cultuurhistorische aspecten van het
pelgrimeren aan de orde, waaronder het verdwijnen van Jacobsgenootschappen in de zeventiende
eeuw, omdat pelgrimeren naar het graf van de apostel in die dagen beschouwd werd als een
‘Spaanse krankzinnigheid’. Spaanse krankzinnigheid of niet: na deze opening splitsten de aanwezigen
zich op om deel te nemen aan een grote verscheidenheid aan workshops, de infomarkt te bezoeken
en met elkaar ervaringen uit te wisselen, om zich aan het eind van de dag onder het genot van een
drankje weer te verenigen in het café St Jacques. De organisatoren van de regio Groningen/Drenthe
kunnen met trots terugkijken op een zeer geslaagde najaarsbijeenkomst. Een uitgebreid verslag vindt
u op de website. Ook het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering staat op de site.
Landelijke bijeenkomst werkgroepen op 17 januari 2015
De belangstelling voor deze bijeenkomst is groot. Ruim vijftig leden, verdeeld over vijftien
werkgroepen zijn aanwezig. Na de ontvangst met koffie en koek krijgen alle werkgroepen de
gelegenheid zich te presenteren en de plannen voor 2015 naar voren te brengen.
De verschillende sprekers worden door voorzitter Joost Bol aan elkaar gepraat en de afronding is een
beschouwing op het beleid in de jaren 2015-2020.
Eén specifieke slogan komt vaak langs: “bewaren is het geheugen van het Genootschap”.
Tweede expertmeeting van de Camino Academie op 10 december 2015 - Gastvrijheid, ideaal en
werkelijkheid
In het najaar van 2014 begon het Genootschap in samenwerking met meerdere wetenschappelijke
partners de Camino Academie. Via dit platform komen academici en ervaringsexperts met elkaar in
gesprek over pelgrimeren in het algemeen, en de camino in het bijzonder. Op donderdag 10
december organiseerde de Camino Academie haar tweede expertmeeting, rond het thema
‘Gastvrijheid’. Het is een traditie die veel pelgrims koesteren, en een praktijk waar ze meermaals
gebruik van hebben mogen maken op de camino – maar is gastvrijheid wel zo simpel en puur als ze
lijkt? Dat was de insteek van de zes sprekers op de expertmeeting. De toon was gezet door de
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ondertitel van de dag: ‘ideaal en werkelijkheid’. Wat verstaan we onder ideale gastvrijheid? Deze
vraag werd verkend door zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen. Verder was er
gelegenheid tot vragen en discussie waarvan intensief gebruik werd gemaakt. Lees hier het verslag
op de website van de Camino Academie.
Regiocontactpersonen en bestuur bijeen in Utrecht op 12 december 2015
Het St. Eloyengasthuis in het centrum van Utrecht is op 12 december de plaats waar de
regiocontactpersonen en het bestuur van het NGSJ bijeenkomen. Na een ontvangst in de sfeervolle
regentenkamer van dit gildehuis van de smeden doen de vertegenwoordigers van de regio’s kort
verslag van wat zij het afgelopen jaar aan activiteiten hebben georganiseerd, en hoe deze
gewaardeerd werden. 's Middags gaan de aanwezigen in kleine groepen uiteen om de thema’s van
het concept beleidsplan 2016-2020 te bespreken. Concreet gaat de discussie met name hoe de
deelname aan de activiteiten van de regiogroepen kan worden vergroot. Ook wordt het huidige
systeem van jaarlijks twee landelijke bijeenkomsten van het Genootschap onder de loep genomen.
Veel regio’s blijken tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen, en er worden gedurende de hele dag
dan ook gretig tips over en weer uitgewisseld. Zo komt naar voren dat in veel regio’s de
bijeenkomsten vaak bezocht worden door dezelfde (oudere) ledengroep. Opvallend is dat niet alle
regio’s de mogelijkheden kennen die het Genootschap (technisch) biedt, waardoor voorbereidingen
extra veel tijd kosten. Verder zou het Genootschap de kaderpagina op de website beter kunnen
benutten. De besproken punten worden nader uitgewerkt en opgevolgd. De dag wordt afgesloten
met een Café Saint Jacques, waarna ieder zijn/haar weegs gaat.
Varia
- Nieuwsflits is de nieuwsbrief voor de vrijwilligers in het Genootschap met nieuws over de
ontwikkelingen in het Genootschap. De nieuwsbrief verschijnt in 2015 in januari, mei en september.
- Op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari neemt het Genootschap met een eigen stand deel aan
de Fiets en Wandelbeurs in de RAI Amsterdam.
- Het Spaans Verkeersbureau organiseert op 12 juni en 13 juni twee promotiedagen. Het is een soort
mini-vakantiebeurs over Spanje in Haarlem. Er zijn 700 kaarten verkocht. Het Genootschap houdt
daar tweemaal een presentatie over pelgrimeren naar Santiago en de rol van het Genootschap
hierin. Bij de eerste presentatie zijn 50 belangstellenden aanwezig , bij de tweede 30.
- In juni verschijnt de zesde geheel herziene druk van Het boek Praktisch Pelgrimeren, een uitgave
van het Genootschap. In ruim honderdvijftig vragen worden in dit boek alle praktische aspecten
behandeld van de tocht naar Santiago.
- De Kroniek van het Genootschap is bijgewerkt met de informatie over 2014. Deze staat op de
website.
- Pelgrims in Wandel.nl. In het laatste nummer van Wandel.nl, het kwartaalmagazine van de
Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) wordt een aantal pelgrims geportretteerd, waaronder
Joost Bol, voorzitter van het NGSJ.
- Mede dankzij een bijdrage van het Genootschap is in de St. Jacobskapel van Nijmegen een luidklokje
geplaatst. Deze is op 13 september in gebruik gesteld met een feestelijke viering.
Internationale contacten
Voorzitter Joost Bol en bestuurslid Monique Walrave namen van 3 t/m 6 juni deel aan de Eerste
Internationale Conferentie in Galicië van de Vrienden van Verenigingen van de Camino de Santiago.
De conferentie blijkt vooral goed voor de contacten. Hen valt op hoe groot we als Nederlands
Genootschap zijn en hoeveel we doen, vergeleken met andere verenigingen. Monique Walrave is
tijdens de conferentie benoemd als lid van de ‘Archicofradia Universal del apostol Santiago’, het
Genootschap van de kathedraal van Santiago voor mensen met speciale betrokkenheid bij de Camino
de Santiago. Haar lidmaatschap is een geweldige steun in de rug bij onze contacten met de
kathedraal met betrekking tot onze Huiskamer en andere zaken rond pelgrimeren. In een Galicische
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krant is een interview met Joost en Monique gepubliceerd. De redactie had vooral interesse in
fietsen vanuit Nederland.

Werkgroepen
Werkgroep Ledenservice
Bijdrage van de werkgroep Ledenservice
De werkgroep Ledenservice bestaat uit 10 personen. In wisselende samenstelling komen we iedere
eerste werkdag van de week naar Utrecht voor de verzending van het welkomstpakket voor nieuwe
leden, de bestellingen in de webwinkel, beantwoorden van e-mail naar info@santiago.nl, het
bijhouden van de voorraad winkel- en huishoudelijke artikelen (koffie, thee etc) en onderhoud van
de infrastructuur van het Informatiecentrum (computernetwerk, verlichting etc). Verder zijn we
regelmatig druk met het voorbereiden van de ledenbijeenkomsten en de aanwezigheid van het
Genootschap op de Fiets en Wandelbeurs. Op verzoek van diverse regio’s stellen we een
informatiepakket samen ten behoeve van voorlichtingsbijeenkomsten. Ook het bijhouden van het
compostelaregister en het actualiseren van de lijst met onderdakadressen bij pelgrims (Pelgrims voor
Pelgrims) behoort tot het takenpakket van de Ledenservice.
Om u een indruk te geven van de hoeveelheid werk: in 2015 werden ca 4000 pakbonnen verwerkt.
Gemiddeld per week boden we twee volle postzakken ter verzending aan bij Post.nl en werden 30 emails beantwoord.
De Ledenservice en de werkgroep Informanten Utrecht maken het meest intensief gebruik van de
ruimtes in Utrecht. Om de wederzijdse wensen goed op elkaar af te stemmen hebben we in 2015
regelmatig onderling overleg gehad.
Huiskamer van de Lage Landen
Bijdrage van de werkgroep Huiskamer van de Lage Landen
In 2015 hebben 2.506 pelgrims de Huiskamer bezocht, 1831 Nederlandse, 300 Belgische en de rest
uit andere landen. Tevens kwamen zo’n 1000 pelgrims nog een keer terug in de Huiskamer. In de
periode dat de Huiskamer open was, hebben 2996 pelgrims uit Nederland en 1756 pelgrims uit
België een Compostela ontvangen. (bron Pelgrimsbureau)
Er zit een stijgende lijn in het aantal pelgrims dat de Huiskamer weet te vinden, maar er is nog werk
aan de winkel. Wat in 2015 opviel is dat er ook een stijgende lijn zat in het aantal niet-Lage Landse
pelgrims die de weg naar de Huiskamer weten te vinden. De ene keer kwamen ze mee met een
Nederlandse pelgrim, een andere keer konden ze de tekst op onze ‘beach flag’ lezen, bijv. als ze uit
Zuid Afrika kwamen. Maar zelfs een Inuit vereerde de Huiskamer met een bezoek.
Het meest opvallende was wel, die twee Chinese broers. De een woonde in Nederland en de ander in
Spanje. Alleen in het Chinees konden ze met elkaar een gesprek aangaan.
Uit de gesprekken van de gastheren en gastvrouwen met de pelgrims kwam duidelijk naar voren dat
de buitenlandse pelgrims jaloers waren op het initiatief van het Genootschap. De Huiskamer is een
begrip geworden in Santiago de Compostela en dat hebben we te danken aan de gastheren en
gastvrouwen die zich met hart en ziel inzetten.
De samenwerking met het Acogida Cristiana en el Camino (ACC), verloopt steeds beter. De
Huiskamer krijgt prima ondersteuning, de gastheren en gastvrouwen van de Huiskamer krijgen een
rondleiding onder meer in de kathedraal en de vrijwilligers van het pelgrimsbureau komen
regelmatig op de koffie in de Huiskamer. In zo’n sfeer is het prettig samenwerken.
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Aantal bezoekers en nationaliteit Huiskamer der Lage Landen

Hospitaleren in Roncesvalles
Bijdrage van de Werkgroep Herberg Roncesvalles (WHR)
Hospitaleren in Roncesvalles mag toch wel een paradepaardje van het Genootschap NGSJ worden
genoemd. Het afgelopen jaar hebben we 47.700 Pelgrims gastvrij ontvangen in Roncesvalles. In de 13
jaar dat de Nederlanders dit werk doen, is het aantal pelgrims van ca 15.000 toegenomen tot 47.700.
’Onze’ Albergue is dit jaar door de bekendste Spaanse Santiagosite ‘Gronze’ uitgeroepen tot de nr. 1
van de Spaanse Caminos.
Afgelopen jaar hebben we als WHR de volgende activiteiten georganiseerd of er aan deelgenomen:
kaderdag, introductiedag (voor nieuwe en gevorderde hospitalero’s), ALV in Amersfoort en
Groningen en evaluatiedag voor alle hospitaleros in november.
Er hebben 117 hospitalero’s in Roncesvalles gehospitaleerd (ontvangen van pelgrims, slaapplaats
verzorgen, schoonmaken, wasserij laten draaien).
Het ‘hospitaleringsjaar’ 2015 was hectisch. Het begon al in de eerste hospitaleerperiode, mede door
veranderingen van het klooster, waarover de werkgroep niet exact was ingelicht. Dat betrof o.a.: de
sluiting van de oude herberg Itzandegia, dit is opgevangen door in de nieuwe Albergue Aterpea (183
bedden) in de kelderruimte (sótano) 40 extra bedden te plaatsen. Daarnaast stonden in het
“Campamento” 200 bedden ter beschikking in oude units en in nieuwe (genaamd ‘bordas’) .
Als eigenaar bepaalt het klooster het beleid. Dat is het uitgangspunt voor de Werkgroep. Wij
Nederlanders mogen meehelpen om alles in goede banen te leiden.
Door alle beslommeringen zijn enkele bestuursleden van de werkgroep opgestapt, onder meer
Gerard Konings. Gerard heeft zich dertien jaar ingezet als planner van de hospitalero’s voor
Roncesvalles. Joost Bol, de voorzitter van het NGSJ, heeft hem hiervoor onderscheiden. Wij als
werkgroep zijn Gerard erkentelijk voor zijn inzet.
Werkgroep Pelgrimsweg Vézelay
Bijdrage van de werkgroep Pelgrimsweg Vezelay
De Werkgroep Vézelay heeft als taak het maken en onderhouden van gidsjes voor de Pelgrimsweg
van Vézelay (Via Lemovicensis): zowel de variant via Nevers als die via Bourges.
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Omdat de beide Nederlandstalige gidsjes eind 2014 gereed waren, kwam voor 2015 de nadruk te
liggen op het up-to-date houden en verbeteren ervan. Bij dat laatste dachten we onder meer aan een
aanvullend boekje met achtergrondinformatie over de route. Daarnaast wilden we de regiogroepen
aanbieden informatie te geven over de route, door een presentatie te maken. Uiteindelijk zijn deze
extra's niet gerealiseerd. Vooral niet omdat in het voorjaar besloten werd voorrang te geven aan een
Engelstalige editie.
De volgende verbeteringen werden in 2015 wèl gerealiseerd: gebruik van symbolen (in plaats van:
afkortingen) voor voorzieningen, en de opname van een plaatsnamenregister, van trajectaanduiding
(op elke pagina) en van informatie over routemarkeringen onderweg.
In 2015 werden in totaal ruim 400 gidsjes verkocht, in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast werden
ruim 1500 downloads gemaakt van pdf-versies van (delen van) de gidsjes op www.santiago.nl en
ruim 300 downloads van updates.
Vaker dan verwacht, reageerden -vooral Nederlandse- gebruikers op de gidsjes. Zij bleken daarover
(zeer) tevreden en stuurden ons nieuwe informatie en suggesties voor verduidelijking. Deze zijn
inmiddels verwerkt in de nieuwe editie (2016).
Omdat er nog geen Engelstalige beschrijving was van de Pelgrimsweg van Vézelay, is begin 2015 – na
contact met de Engelstalige Genootschappen- besloten om een vertaling te maken van de
Nederlandse gidsjes. Deze vertaling is vanaf januari 2016 beschikbaar, in druk en via een nieuw,
Engelstalig onderdeel van www.santiago.nl.
Werkgroep Geschiedenis en Cultuur
Bijdrage van de werkgroep Geschiedenis en Cultuur
Ook in 2015 heeft de werkgroep veel aandacht besteed aan het onderhoud en de uitbreiding van de
Jacobalia. Er zijn plannen uitgewerkt om van de Jacobalia méér te maken dan een mooie
verzameling. Er worden regelmatig artikelen over Jacobalia in de Jacobsstaf geplaatst, er is een
project ‘Upgrading’ om de zoekfunctie op de website te verbeteren en aan de regio’s zullen sets
gedigitaliseerde Jacobalia langs pelgrimswegen en in de regio worden aangeboden.
In een drietal regio’s is de ‘Introductie-cursus Pelgrimeren’ gehouden, een drietal inleidingen over
geschiedenis en cultuur van de pelgrimage naar Santiago. Een fraaie hand-out is voor de deelnemers
beschikbaar.
De lezingencyclus (begin 2015 en ontwikkeld samen met de werkgroep Spiritualiteit) mocht zich
wederom in een grote belangstelling verheugen. Ditmaal stonden de thema’s spiritualiteit, reizen en
pelgrimeren centraal. Zo’n 75 deelnemers per avond konden genieten van de boeiende inleidingen.
Voor 2016 is een cyclus van vijf lezingen ontwikkeld over kloosters en gastvrijheid.
De werkgroep investeert in het opbouwen en onderhouden van een contactennetwerk. Aan de
regio’s is een geactualiseerde lijst van inleiders aangeboden.
De werkgroep verzorgt een lijst van relevante contacten en personen uit de kring van universiteiten,
culturele instellingen en musea, bibliotheken, volksuniversiteiten, stadsarchieven.
Werkgroep Hospitaleren
Bijdrage van de werkgroep Hospitaleren
In het afgelopen jaar kwam de werkgroep vier keer (in Utrecht) bij elkaar. Voor een uitgebreid
verslag, zie de bijlage.
Werkgroep Spiritualiteit
Bijdrage van de werkgroep Spiritualiteit
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Minstens drie aspecten vallen op in het jaar 2015 van de werkgroep spiritualiteit van het NGSJ,
samen te vatten als zoekende dynamische verdieping.
De werkgroep is een kleine groep met een vaste kern. Maar toch is er veel beweging met nieuwe en
vertrekkende werkgroepleden. Nooit een saai moment dus. Tegen het einde van het jaar hebben we
een sessie gehouden over inhoud en vervolg waar een basis is gemaakt voor de werkgroep van de
toekomst.
Een basis is niet van steen. Het blijft zoeken naar positionering van de werkgroep en het aspect
spiritualiteit. Bijvoorbeeld in de relatie met de ‘Romegangers’ waar we samen mee willen optrekken
en hoewel leden van de werkgroep ook in die groep actief zijn, is samenwerking nog informeel.
Of bijvoorbeeld in de betekenis van spiritualiteit. In onze ogen is dat niet (alleen) aan religie
gekoppeld. Er zijn meerdere aspecten/domeinen van spiritualiteit te onderscheiden. De betekenis
van spiritualiteit komt geregeld terug.
Een mooie ervaring (en verdieping) kwam dit jaar uit een intensieve activiteit van de werkgroep: de
workshops in de voor- en najaarsbijeenkomst van het NGSJ. De aangeboden workshops met een vast
stramien van audiovisuele presentatie en workshopinteractie leveren mooie en regelmatig
aangrijpende ervaringen op.
Koor El Orfeón Jacobeo
Bijdrage van de werkgroep Pelgrimskoor El Orfeón Jacobeo
Het genootschapskoor El Orfeón Jacobeo is in 2015 op de bekende en succesvolle wijze doorgegaan
met zijn activiteiten.
Het koor trad in maart op tijdens de voorjaarsbijeenkomst in de St. Joriskerk in Amersfoort, waar de
vertrekkende pelgrims werden uitgezongen. Een puntje van zorg is dat deze uitvoering in dergelijke
grote kerken lastig is, zeker als elders in dezelfde ruimte nog handel wordt bedreven of de borrel
reeds is begonnen. We gaan in gesprek met volgende regio's om het uitzingen in een ruimte te doen
waar geen andere activiteiten plaatsvinden.
Op 25 juli gaf het koor een uitvoering in de Janskerk waarbij 24 coupletten van La Grande Chanson
werden uitgevoerd. Deze uitdagende uitvoering werd tot een goed einde gebracht, mede dank zij de
inzet van enkele instrumentalisten: een gitarist, een violiste en een fluitiste die ook de trommel
roerde. We zijn van plan om in het Genootschap op zoek te gaan naar vaste instrumentale
begeleiders.
Het koor staat onder leiding van dirigent Sebastian Holz, over wie wij zeer tevreden zijn. Het koor telt
momenteel 41 leden, maar er zijn er altijd wel een paar aan de wandel.
Het koor wordt geleid door de koorcommissie die bestaat uit Helmi van Ginneken, Lida Kuijer en
Bram van der Wees. Het repeteert altijd op de derde zaterdag van de maand in het Huis van Sint
Jacob.
Werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd
Bijdrage van de werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd
Afgelopen jaar zijn weer veel initiatieven ontplooid voor de jeugd o.a. in Someren-Asten, Dordrecht,
Montfoort, Maastricht, Oudenbosch, Oosterhout, Wittem, Huijbergen en Vessem.
Organisatoren
- Someren-Asten: Harry Keijsers: drie pelgrimages per schooljaar.
- Dordrecht: Karel Thieme is bezig met het opzetten van pelgrimages voor de jeugd.
- Montfoort: Pedro Jooren deed met Wim van Esch drie pelgrimages in de buurt.
- Maastricht: Pauline Tilmans heeft enkele pelgrimages ondernomen.
- Oudenbosch: Monica Versluijs heeft een succesvolle pelgrimage georganiseerd voor de begeleiders
en toen voor een school.
- Arnhem-Nijmegen: Marc Koch heeft met drie groepen gepelgrimeerd.
- Oosterhout: Ria en Bert de Vos zijn op pad geweest met het Monseigneur Frenckencollege (MFC),
Scholengemeenschap voor VWO en, HAVO
- Zeeland: is al enige tijd bezig iets op te zetten.
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- Wittem: Klooster Redemptoristen organiseert jaarlijks pelgrimages voor de jeugd.
- Huijbergen: Tom Hommel organiseert met een groep verschillende pelgrimages naar Huijbergen.
- Vessem: Pelgrimshoeve Kafarnaüm, bakermat van het project, organiseert 34 pelgrimages op
schooljaarbasis.

De Informatiecentra en stempelpunten
Het Genootschap beschikt over drie informatiecentra, verdeeld over het land: centraal in Utrecht,
Sint Jacobiparochie in het noorden en Vessem in het zuiden. In alle centra zijn informanten aanwezig
om vragen van (aspirant)pelgrims te beantwoorden. In Utrecht worden daarnaast ook boeken en
reisgidsen verkocht. Hieronder vindt u de afzonderlijke verslagen van de informatiecentra. Naast de
informatiecentra zijn dit jaar drie stempelpunten geopend: in het voorjaar in Haarlem in het
Rosenstock Huessyhuis, in juli in de St. Jacobuskerk in Enschede en in december in Sint Agatha,
vlakbij Cuijk, in het Erfgoedcentrum van het Kruisherenklooster. Vrijwilligers van de locatie of van het
Genootschap zijn daar op afspraak aanwezig om een stempel in uw pelgrimspaspoort te zetten.
Informatiecentrum Utrecht
Bijdrage van de werkgroep Informanten Utrecht
Nadat begin 2015 bijna alle leden van de werkgroep waren vertrokken, bestaat de werkgroep nu
weer uit vijf personen. Joost Bol was als interim bestuurslid steeds bij de zes vergaderingen na 1
februari aanwezig. Er is vier keer een overleg geweest met de Ledenservice dat constructief en in
goede harmonie verliep. Ook met Vessem en St. Jacobiparochie is in Utrecht overlegd waarbij bleek
dat ieder zo zijn eigen manier van werken heeft. Samen worden heel wat bezoekers ontvangen. Op 3
oktober was de informanten-middag in Utrecht met een grote opkomst, iets te weinig tijd voor een
goede uitwisseling en een heerlijk tapas-buffet.
De digitalisering van de inschrijvingen en het betalen per pin gaat steeds beter, al leverde het
afschaffen van het inschrijfgeld de laatste twee maanden van dit jaar weer onduidelijkheden op.
Er verschenen vier Nieuwsbrieven; in een enquête werd aan alle informanten gevraagd naar hun
camino-ervaringen en hoe ze hun ervaringen up to date houden. Helaas heeft nog steeds niet
iedereen deze ingevuld.
We namen afscheid van een aantal informanten en gelukkig melden zich ook steeds weer nieuwe
informanten. Op 1 januari 2016 tellen we 40 informanten; elk dagdeel heeft een min of meer vaste
groep informanten en er is een lijst met invallers. Er is een checklist gemaakt voor het inwerken van
nieuwe informanten en een lijst met voorwaarden waaraan nieuwe informanten moeten voldoen.
De roosterplanning, 3 maanden vooruit, blijkt goed te werken. De turflijst en het logboek werden
weer gescheiden. Na 1 februari zijn er 1161 bezoekers en 590 telefoontjes ontvangen in 164
informatiesessies.
Informatiecentrum Sint Jacobiparochie
Bijdrage van de werkgroep Informatiecentrum Sint Jacobiparochie
De aandacht c.q. belangstelling voor het Pelgrimsinformatiecentrum in Sint Jacobiparochie heeft zich
in 2015 op tal van manieren gemanifesteerd. De gebruikelijke belangstelling tijdens de openingsuren
van het centrum kwam vooral van aspirant-pelgrims en andere geïnteresseerden. Zij konden daar
met hun vragen terecht over de verschillende Jacobswegen naar Santiago, maar ook met vragen over
hoe je je het best kan voorbereiden, in welke periode je het best kunt gaan, de dag-afstanden die je
het best kunt afleggen, enz. Het persoonlijk contact met ervaren lopers en/of fietsers wordt duidelijk
op prijs gesteld. Dit blijkt telkens weer uit de reacties die we van de bezoekers krijgen. Verder is ook
in 2015 Sint Jacobiparochie voor een aantal Santiago-gangers de startplaats geweest van hun
pelgrimage te voet of op de fiets naar Santiago. En daarnaast is Sint Jacobiparochie het vertrekpunt
van het Jabikspaad. In de bijlage vindt u een uitgebreid verslag.
Voorlichtingscentrum Vessem
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Bijdrage van de werkgroep Voorlichtingscentrum Vessem
In het voorlichtingscentrum in Vessem wordt elke tweede, derde en vierde zaterdag van de maand
voorlichting gegeven. Elke keer dat we open zijn, worden twee wandel- en twee fietsvoorlichters
ingezet. Dit doen we in Vessem al een flink aantal jaren en dat bevalt zeer goed. Met name omdat de
praktische zaken rondom wandelen en fietsen wezenlijk van elkaar verschillen. Elke voorlichter komt
ongeveer een keer per vijf à zes weken aan de beurt.
Wij geven voorlichting in het atelier dat bij pelgrimshoeve Kafarnaüm hoort. Het atelier is een knusse
ruimte die we zo goed mogelijk hebben ingericht voor het ontvangen van (aspirant)pelgrims. We
beginnen altijd met het schenken van koffie en/of thee, voordat we de bezoekers de gelegenheid
geven tot het stellen van vragen. Er zijn ook pelgrims die nog eens komen vertellen hoe zij het
onderweg ervaren hebben. Dat zijn momenten van veel herkenning en beleving.
Het afgelopen jaar hebben we een mevrouw op bezoek gehad die met een scootmobiel de
pelgrimstocht wilde ondernemen. Deze mevrouw kun je niet zomaar op weg helpen. Zij zal met hele
andere zaken rekening moeten houden dan degene die gaan lopen of fietsen. Het is bijvoorbeeld al
een vraag of de scootmobiel voldoende power heeft om een heuvel te bedwingen. En wat doe je als
de scootmobiel panne krijgt? En als je slecht ter been bent, zijn ook niet alle herbergen geschikt om
in te overnachten.
Zo proberen we iedereen die een bezoek brengt aan het voorlichtingscentrum, op maat te bedienen.

De regio’s
Een groot deel van de activiteiten van het Genootschap vindt op regionaal niveau plaats. Het
Genootschap telt 16 regio’s. In alle regio’s worden ledenbijeenkomsten georganiseerd, veelal met
sprekers, zowel uit eigen gelederen als van buiten voor specifieke thema’s. De meeste regio’s
organiseren een voor- en najaarsbijeenkomst. Een andere activiteit zijn de wandelingen, in sommige
regio’s maandelijks, in andere enkele keren per jaar. Een aantal regio’s organiseert speciale
bijeenkomsten voor nieuwe leden. Anderen organiseren weekends weg. Verder heeft vrijwel elke
regio elk jaar één of meerdere bijzondere activiteiten. Alles dankzij de vrijwillige inzet van de
regiocontactpersonen en hun bestuursleden. Hieronder de afzonderlijke verslagen van de regio’s.
Regio Amsterdam
Bijdrage van de regio Amsterdam
Activiteiten in 2015
- Zoals gewoonlijk, hebben we dit jaar een voorjaarsbijeenkomst (40 deelnemers, van wie 10
voor het eerst) met aangehaakt een bijeenkomst voor startende wandelaars en fietsers (27
deelnemers, van wie 22 nieuwe) georganiseerd en een najaarsbijeenkomst (50 deelnemers,
van wie 10 nieuwe) Op beide bijeenkomsten hebben pelgrims uit eigen gelederen en van
buiten gesproken over hun tocht. Verder lieten we een DVD zien over Romaanse kerken
langs de routes en organiseerden we een quiz.
- De wandelwerkgroep organiseerde alweer voor het vierde jaar negen maandelijkse
wandelingen (de 10de ging vanwege de storm niet door). 252 mensen uit eigen regio, maar
ook van aansluitende regio's wandelden mee . Elke keer waren er ook een aantal nieuwe
wandelaars.
- Heel enthousiast zijn we over het maandelijkse café St. Jacques dat we vanaf september
organiseren op de laatste donderdag van de maand van 17.00-19.00 uur. Vlakbij het Centraal
Station, zodat de plek zowel voor pelgrims van regio Amsterdam maar ook van daarbuiten
goed te bereiken is. In 4 keer hebben we al 43 mensen mogen ontmoeten. Oude bekenden
die lekker konden praten over hun ervaringen, maar ook nieuwe pelgrims die informatie
wilden. Met name facebook is een goede reclamemaker voor de cafés St. Jacques.
Alle activiteiten worden bekendgemaakt op de website van het Genootschap, in de Jacobsstaf, op de
regiopagina, via de regio-nieuwsbrief die minimaal 2 x per jaar verschijnt en op facebook. De
verslagen, met vaak ook foto's staan op de regiopagina.
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Regio Noord-Holland Benoorden ’t IJ
Bijdrage van de regio Noord-Holland Benoorden ’t IJ
Activiteiten in 2015
- In 2015 hebben we twee regiodagen georganiseerd, namelijk op 14 maart (132 deelnemers)
en 3 oktober (86 deelnemers) . Was ook spannend, omdat we jarenlang de Trefpuntkerk in
Alkmaar als ‘refugio’ hadden en vanwege sluiting daarvan in oktober voor het eerst gebruik
gingen maken van de Blije Mare. De overstap is prima bevallen: erg gastvrij, mooie locatie en
een heerlijke lunch. Ik schrijf dit niet voor niets, want één van onze succesfactoren is dat we
ervoor zorgen dat er vooral gelegenheid tot ontmoeten is en de inwendige mens goed wordt
voorzien. De opbouw van de dag is standaard: in het ochtendprogramma mededelingen en
een uitgebreide pelgrimsparade van meestal 7-10 sprekers. We hebben de indruk dat de
meeste mensen hier voor komen. ’s Middags hebben we altijd een lezing over de camino of
over een verwant onderwerp.
- In de voorjaarsbijeenkomst hadden we Kees Kouwenhoven uitgenodigd, die iets vertelde
over zijn ervaringen naar Assisi en de ontdekking van 7 kwaliteiten aan de pelgrim en het
pelgrimeren. Na terugkomst heeft hij deze inzichten gebruikt om mensen in zijn
coachpraktijk ook op reis te laten gaan en te ontdekken waar iemands vreugde ligt.
- In het najaar heeft Yvonne Schoutsen over haar tocht over het Japanse eiland Shikoku
verteld. De lezing werd bijzonder goed ontvangen. Yvonne heeft over de 88 tempelroute op
Shikoku ook een prachtig boek geschreven ‘De magie van Shikoku’.
- Het is inmiddels traditie geworden om op/rond de naamdag van Jacobus een wandeling te
organiseren. Dit jaar vond deze op zaterdag 25 juli plaats en wel in Volendam/Marken. In
Volendam ontvangst in het St Jozefgebouw en uitdelen lunchpakket. Daarna rondwandeling
in Volendam. Het was een bijzondere dag alleen al door de zomerstorm die op Marken (en
de boot) getrotseerd moest worden. Na het bezoek op Marken rondleiding in de
Vincentiuskerk, en als afsluiting Café St. Jacques. Uiteindelijk gingen er toch nog altijd ruim
50 mensen mee!
Regio Midden Nederland
Bijdrage van de regio Midden Nederland
Tijdens de najaarsbijeenkomst hebben we afscheid genomen van Fons Boink, vanwege 10 jaar meer
dan uitstekende leiding en inzet voor onze regio, middels een passend cadeau. Wim Loos is benoemd
om samen de kar te trekken. Wanneer de bezetting onvoldoende blijkt, hebben we nog een
bereidwillend lid achter de hand.
Activiteiten in 2015
- Voor- en najaarsregiobijeenkomsten op de zaterdagmiddag van 1.30 tot ca. 5 uur in het
parochiecentrum Liebergweg Amersfoort. Ontvangst met koffie, spreker met powerpoint
presentatie, pauze, fiets- en wandelgroep info alsook mogelijkheid om ’pareltjes’ te
vertellen. Tenslotte café St. Jacques.
- Samen met de regio Utrecht op 25 juli herdenking St Jacobus met o.a. het
klokkenluidersgilde Utrecht.
- Bezinningsweekend klooster Norbertijnen van Postel (België) Van vrijdagmiddag 4 uur tot
zondagmiddag 2 uur. (16 t/m 18 oktober 2014) slechts 13 deelnemers waaronder 5 van
buiten onze regio n.a.v. oproep in Ultreia. Daarom dit keer voor het laatst georganiseerd.
- Traditionele snertwandeling op zaterdag 21 november. Dit jaar afgelast vanwege storm en
regen. Wordt doorgeschoven naar voorjaar 2016.
Regio Bollenstreek/Rijnland
Bijdrage van de regio Bollenstreek/Rijnland
In 2015 is een flink aantal leden actief geweest. Velen van hen zijn op camino geweest. Wat
opvallend was dit jaar dat de Camino Portugues erg populair was.
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Activiteiten in 2015
- De jacobswandeling op iedere laatste zaterdag van de maand trok gemiddeld zo’n 25 a 30
leden. Uitgerekend de Jacobswandeling op 25 juli moest vanwege storm en onweer worden
afgelast. De veiligheid van de deelnemers kon niet worden gewaarborgd.
- De regiobijeenkomsten in maart en oktober waren een succes. Interessante inleidingen,
pelgrimsparade en een gezamenlijke lunch zijn de vaste ingrediënten. Uitwisseling van
ervaringen levert voldoende stof voor het maken van nieuwe plannen.
- In november hebben wij ons wandelweekend gehouden. Deze keer vond dit plaats in het
Nivonhuis in Bennekom. Hoewel de weersverwachting slecht was, hebben wij twee prachtige
wandelingen gemaakt. De gezamenlijke maaltijd deed denken aan de maaltijden die je zo af
en toe ook op de camino meemaakt. Een aantal van ons waagde zich op de dansvloer,
daartoe uitgenodigd door een Square Dance groep, die ook een weekend in het Nivonhuis
had georganiseerd.
- Het bestuur van onze regio heeft, buiten de informele contacten, dit jaar vier maal vergaderd
en daarnaast deelgenomen aan de door het landelijk bestuur georganiseerde bijeenkomsten,
waarvan die van 12 december als bijzonder nuttig werd ervaren.
Regio Den Haag
Bijdrage van de regio Den Haag
Activiteiten in 2015
- We begonnen het jaar met een drietal studiebijeenkomsten in januari, februari en maart
over het thema: ’Ontstaan, geschiedenis en kunst en cultuur van de Camino Francés’,
verzorgd door leden van de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur. Voor pelgrims die van plan
waren dit jaar op pad te gaan was er in februari een druk bezochte startersbijeenkomst waar
praktische tips werden gegeven over de voorbereidingen om op weg te gaan.
- In april was er een gevarieerde wandeling door parken en duinen van den Haag en in mei
was er voor de fietsers een mooie tocht uitgezet.
- In april vond een druk bezochte regiobijeenkomst plaats in de Jessekerk te Delft, waar we
afscheid namen van Jos Engels als voorzitter. Hij gaf het stokje over aan de nieuwe voorzitter
Rolf Voormolen.
- Op de naamdag van Jacobus, 25 juli, werd een alternatief programma uitgevoerd vanwege
het slechte weer. Ieder vond een warm onthaal bij het Café St. Jacques in de Jacobuskerk te
Schiedam Kethel.
- In oktober werd een herfstwandeling gemaakt en ook werd een ’terugkombijeenkomst’
georganiseerd waar aan net teruggekeerde pelgrims gelegenheid werd geboden hun verhaal
te vertellen.
- Tenslotte vond eind oktober de najaarsregiobijeenkomst plaats op de bekende locatie in het
Willibrordushuis in het oude centrum van den Haag. Een dag van ontmoeten, luisteren naar
pelgrimsverhalen en ook de benen strekken op een stadswandeling door onbekend den
Haag.
Regio Rotterdam
Bijdrage van de regio Rotterdam
Activiteiten in 2015, hoogtepunten:
Voorjaarsbijeenkomst op 18 april 2015 in Schiedam in samenwerking met gemeente
Schiedam. Schiedam vierde in 2015 het 125-jarig jubileum van de heiligverklaring van Liduina
en omdat Schiedam ook een band heeft met de Heilige Jacobus (Jacobuskerk te SchiedamKethel en het voormalig Jacobsgasthuis) leek het zeer toepasselijk om de activiteiten te
koppelen. Leden van de regio Rotterdam konden een lezing over Liduina bijwonen en
meelopen met de zogenoemde Rozentocht, een soort muzikale pelgrimstocht door
Schiedam. Een zeer geslaagde dag waarbij de banden tussen de gemeente Schiedam en het
Genootschap van Sint Jacob flink zijn aangehaald.
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Najaarsbijeenkomst op Goeree-Overflakkee op 3 oktober 2015. Er werden een flinke
wandeling en fietstocht gemaakt. Het was ondanks de afstand voor sommige leden naar
Middelharnis een mooie dag, dankzij het programma dat verzorgd was door op Goeree
wonende leden en ook wel dankzij het prachtige weer. We gaan volgend voorjaar, als de
bollenvelden in bloei staan, weer naar Middelharnis.

Regio Utrecht/Rivierenland
Bijdrage van de regio Utrecht/Rivierenland
Tot oktober 2014 heeft Bram van der Wees de honneurs waargenomen in deze regio, samen met
Tonny Vet en later Jos Notenboom.
In 2015 zijn Paul Mulder en Hannie Thijssen toegetreden tot het regiobestuur. Paul is voorzitter. Jos
is penningmeester en Hannie Thijssen is secretaris.
De reguliere activiteiten van 2015
Voorjaarswandeling op 25 februari.
Maria-wandeling op 2 en 3 mei: Van Tricht naar Den Bosch om op zondagmorgen de hoogmis
bij te wonen. Dit alles in samenwerking met Joop van der Donk.
Voorjaarswandeling op 23 mei: Rondje Oudewater. Voorbereid door Marja van der Horst
Op 25 juli klokken luiden van de klokken van de Jacobskerk in Utrecht. Zang van El Orfeón in
de Janskerk met aansluitend café St. Jacques.
Najaarswandeling op 3 oktober. Paul Mulders heeft een wandeling uitgezet van Gorkum naar
Leerdam.
Najaarsbijeenkomst op 7 november te Houten.
De organisatie vindt plaats in samenwerking met leden uit Houten. Het thema van dit jaar
was ’De thuisblijver’. Naast het tonen van een film over een thuisblijver zijn er 3 mensen
geïnterviewd.
Heksententoonstelling in Catharijneconvent. Op 29 november hebben 12 personen een
rondleiding in het museum gehad: Jacob en de heksen.
Bijzonder en een hoogtepunt was wel de Maria-wandeling naar Den Bosch met een gezamenlijke
maaltijd en overnachting in Tricht.
Regio Zuidwest-Nederland
Bijdrage van de regio Zuidwest-Nederland
Rob Franssen heeft het regiobestuur verlaten, zodat het nu uit vijf personen bestaat. Johan
Welschoten en Erzsi Varga zijn bereid gevonden mee te helpen bij het organiseren van de
activiteiten van de regio ZW-NL. Lies Wondergem heeft de regio vertegenwoordigd op de
bijeenkomst van regiovertegen-woordigers te Utrecht.
Ter informatie geven we het schema van aftreden
2017: Jan-Willem van Heesbeen, penningmeester - Anneke Jakobsen
2018: Guus Schipper, secretaris
2019: Lies Wondergem, voorzitter
- Trees Koole
Activiteiten 2015
- Regiodag op 7 maart 2015 bij de Broeders van Huijbergen Voor de regiodag hadden zich 51
personen aangemeld. De dag omvatte de volgende onderdelen:
•
het verhalencafé;
•
een korte toelichting op het project ’Pelgrimeren voor de jeugd’ door Cees de Krom;
•
een lezing van de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur door Herman Holmaat;
•
workshops voor lopers en fietsers en een informatieve bijeenkomst
’Sponsorfietstocht naar Lourdes’ en ’Van Lourdes naar Santiago’ ;
•
een wandeling in de omgeving van Huijbergen;.
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de lezing ’Ontmoetingen en verhalen tijdens een pelgrimstocht te voet van Gouda
naar Santiago en van Santiago via Finisterre en Fatima naar Rome‘ van Jos van
Kersbergen;
•
een pelgrimsquiz;
•
Café Saint Jacques voor wie wilde napraten bij een drankje.
Wandel-tweedaagse Hulst-Axel
Aan deze wandel-tweedaagse in Oost-Zeeuws-Vlaanderen werd door 32 mensen
deelgenomen. Er kan teruggezien worden op een geslaagd evenement.

Regio Breda-Tilburg
Bijdrage van de regio Breda-Tilburg
In 2015 heeft onze regio een nieuwe voorzitter mogen begroeten, Eric van den Bergh.
Activiteiten in 2015
- We hielden twee regiobijeenkomsten (januari, september) met een gebruikelijke deelname
van zo’n veertig leden.
- Nieuw dit jaar was de informatiebijeenkomst die we organiseerden uitsluitend voor nieuwe
leden. Daarbij mochten we zes fietsers en veertien lopers verwelkomen, met duizend vragen.
Evaluatie was duidelijk: er werd in een sterke behoefte voorzien, op de juiste tijd in het jaar.
- Onze jaarlijkse fiets-tweedaagse in juni ging helaas niet door vanwege te weinig
aanmeldingen.
- De wandel-tweedaagse in augustus startte in Tilburg, liep naar Vessem alwaar overnacht
werd in de Pelgrimshoeve, om de volgende dag terug te keren naar Tilburg. Totaal iets meer
dan 50 kilometer. Vanwege het aantal overnachtingsplaatsen in de hoeve viel het maximale
aantal van veertien leden mee.
- Op onze jaarlijkse presentatieavond in oktober deden vier leden hun verhaal. Zoals altijd een
erg inspirerende avond.
- Ook dit jaar organiseerden wij onze jaarlijkse regionale voorlichtingsmiddag in november.
Deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden, wij geven de bijeenkomst bekendheid via
huis-aan-huisbladen en regionale kranten. Ervaren pelgrims staan dan klaar om aspirant
pelgrims (zowel fietsers als wandelaars) te informeren, en hun vele vragen te beantwoorden.
- Onze traditionele eindejaarswandeling werd vanwege het kerstweekend deze keer in het
eerste weekend van 2016 gehouden. We mochten een record van zevenenvijftig wandelaars
begroeten.
Regio Den Bosch
Bijdrage van de regio Den Bosch
Eind 2014, begin 2015, is het bestuur gestart met de voorbereidingen voor de ALV van 2017. Het
programma is nagenoeg rond. In 2016 worden de details verder besproken. Twee leden van het
bestuur hebben deelgenomen aan de Camino Academie jl 10 december.
Activiteiten in 2015
- In 2015 zijn een 7-tal regiowandeltochten georganiseerd, waaraan gemiddeld 30 personen
deelnamen. Het totaal aantal verschillende deelnemers bedroeg 98, ofwel ongeveer 1/6 van
het aantal regioleden. Met de regiowandelingen wordt duidelijk in een behoefte voorzien.
- In 2015 is éénmaal een fietstocht georganiseerd van Gemert naar Kevelaer en weer terug.
Hieraan namen 11 fietsers deel.
- Voor een te organiseren pelgrimsweekend rond de naamdag van St Jacob was onvoldoende
belangstelling. Dat weekend is derhalve geannuleerd.
- Er zijn twee regionale bijeenkomsten gehouden. Tijdens de voorjaarbijeenkomst werd aan 15
deelnemers voorlichting gegeven over de reis naar Santiago per fiets en werden 20
deelnemers ingewijd in de pelgrimage te voet.
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In samenwerking met de werkgroep Geschiedenis en Cultuur en de bibliotheek in Oss, zijn in
het voorjaar (febr/mrt) een drietal lezingen gehouden over de geschiedenis, kunst en cultuur
op de Camino Francés. Er waren hiervoor een 30-tal belangstellenden.

Regio Zuid-Oost Brabant
Bijdrage van de regio Zuid-Oost Brabant
Activiteiten in 2015
- Op 17 en 31 januari hebben wij de erg in trek zijnde ’Verhalendagen’ wederom
georganiseerd op de Pelgrimshoeve Karfarnaüm te Vessem. Een activiteit om geen lezing
maar gewoon ’uit je hart’ iets te vertellen over jouw/jullie pelgrimstocht in huiskamersfeer.
Aanmelden vol is vol, geen kosten aan deze activiteit verbonden.
- De voorjaarsbijeenkomst in het boerenbondsmuseum in Gemert was op zaterdag 28 maart
en 75 leden hebben hieraan deelgenomen. Er werd een bezoek gebracht aan het museum in
kleine groepen o.l.v. plaatselijke gidsen. Tijdens de lunch hebben wij stilgestaan bij het
vertrek van Wim Golstein Brouwers en is de Spaanse Navarra-wijn geïntroduceerd speciaal
voor de aankomers in Santiago van het afgelopen jaar. Na de lunch kon men deelnemen aan
de bekende ’Kapellekesroute’ wandeltocht.
- De najaarsbijeenkomst vond plaats op 22 oktober in Vessem en werd door 73 mensen
bezocht. Behalve de traditionele Brabantse koffie met vlaai, werd er een boeiende, soms
hilarische en ook ontroerende lezing door Joke van Erp verzorgd. En natuurlijk was er een
wandeling door de zonovergoten Vessemse dreven en bossen.
- Het Café St. Jacques na iedere activiteit wordt door de leden belangrijk gevonden en is iedere
keer weer een gezellig samenzijn met verhalen over en weer.
Bijzonder is ook de start van de voorbereidingen van de landelijke najaarsbijeenkomst 2016. Met een
grote groep enthousiaste vrijwilligers is gestart met de voorbereidingen.
Het thema is : ‘Technologie en de Camino: hoe ver gaat de Pelgrim’
Regio Limburg
Bijdrage van de regio Limburg
Activiteiten in 2015
- 7 maart: regio-bijeenkomst in Houthem-St.Gerlach (kroonjaar, herdenking van de sterfdag
van een andere beschermheer van pelgrims St. Gerlachus)
- In de sfeervolle ambiance van de barokke Gerlachuskerk vond een orgelconcert plaats tijdens
de lunch, bezoek aan de schatkamer en Jacobustentoonstelling (pelgrimeren door de
eeuwen heen), opening van de gerenoveerde pelgrimsrefugio en het schelpenpad van de
Jacobusroute. Een bijzondere dag.
- 22 maart: jaarlijkse landelijke Pelgrimsmis in de Kathedraal te Roermond.
- 2 en 3 mei: 2-daagse pelgrimswandeling over het Jacobspad, vanaf de Jacobskapel in
Nijmegen, via de Ooipolder naar Kranenburg aan het Reichswald (DE) en dag 2 de
landschappelijk prachtige route naar Goch (DE).
- 25 juli: Jacobusviering in de Kathedraal te Roermond.
- 7 november: regiobijeenkomst in het Witte Kerkje (voormalige Jacobuskerk) te Roermond
met als thema: ’bedevaart’. Lezingen over *de verschillen tussen bedevaart en pelgrimeren,
*pelgrimeren en pelgrimsplaatsen in de Euregio, *pelgrimsreizen van de St. pelgrimswegen
Limburg en een bezoek aan het pelgrimsoord Kapel in het Zand in Roermond.
Regio Arnhem/Nijmegen
Bijdrage van de regio Arnhem/Nijmegen
De regiowerkgroep Arnhem-Nijmegen is lange tijd gedragen door twee leden: Joop Kamphuis en
Marc Koch. Zij hebben eind 2014 voor hun opvolging gezorgd en bij de aanvang van het verslagjaar
2015 is door het hoofdbestuurslid Henk van Dam een dankwoord uitgesproken met overhandiging
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van een speld aan beide heren. Gelukkig heeft Marc Koch uiteindelijk zijn werkzaamheden in de
regiogroep voortgezet.
Activiteiten in 2015
In november 2014 werd door de vernieuwde werkgroep een klein congres over spiritualiteit verzorgd
in Nijmegen dat erg goed werd bezocht, bijna honderd bezoekers. Een reden om via een uitgebreide
enquête de wensen voor 2015 te peilen. Op basis van de uitslag werd onderstaand activiteitenplan
2015 opgesteld.
Voorjaar
Zomer
Wandelen
Ja
Fietsen
Ja
Sociaal
Spiritueel
Ja
Informatief
Ja
Jeugd
Jacobsdag
Ja
Tabel; streefprogramma te organiseren activiteiten.

-

-

-

Najaar
Ja
Ja

Ja

In maart werd een informatiebijeenkomst voor 45 starters georganiseerd. Een groot deel van
deze starters was ook aanwezig op de terugkomavond in november. Tijdens deze avond
werd uitgebreid nagepraat over de ervaringen tijdens de camino.
In april werd een gecombineerde fiets- en wandeltocht georganiseerd. Na de sportieve
activiteit genoten de 60 deelnemers van een gemeenschappelijke pelgrimsmaaltijd.
De viering van de Jacobsdag, samen met de groep rondom de Jacobskapel in Nijmegen, trok
zeer veel belangstelling. Ongeveer honderd personen waren aanwezig bij de viering van deze
dag in een klooster in Huissen. Na een pittige wandeling door de uiterwaarden van de Rijn
werd de dag afgesloten met een maaltijd in het klooster.
In november werd de lezingencyclus Geschiedenis, Kunst en Cultuur van de camino door de
gelijknamige werkgroep enthousiast ontvangen door de circa 45 deelnemers.

Regio Oost Nederland
Bijdrage van de regio Oost Nederland
Activiteiten in 2015
- Informatieavond voor nieuwe leden in Holten op 16 januari 2015.
Gerrit Stemerdink heeft de werkzaamheden van het Genootschap uitgelegd en de website
getoond waar zeer veel wetenswaardigheden over de tocht staan. De avond werd voortgezet
in twee groepen. Ongeveer 100 deelnemers.
- Wegens ziekte van de organisator ging de winterwandeling niet door.
- Voorjaarsbijeenkomst 28 maart in Holten begon met een fietstocht en wandeling gevolgd
door een lunch. Daarna kwam Rene Polman, sport-fysiotherapeut die onze leden heeft
bijgepraat over hoe je goed voorbereid op weg kunt gaan, blessures kunt voorkomen, en
problemen onderweg mogelijk kunt oplossen. Afsluiting met café St Jacques.
- Meegewerkt aan de fiets driedaagse met de regio Friesland en Groningen/Drenthe
- Voorjaarswandeling (het Kloosterpad) op 16 mei met start in Zenderen. Ruim 50 wandelaars
doen mee.
- Herfstwandeling op zondag 27 september tussen Zwolle en Kampen.
- Najaarsbijeenkomst op 24 oktober in Zutphen. Gied ten Berge verzorgde een lezing en
Helmut Brouwer vroeg aandacht voor het werven van vrijwilligers om in Roncesvalles te
hospitaleren. Ongeveer 60 mensen hebben we hier verwelkomd.
- In Emmerich is een pelgrimsherberg geopend voor pelgrims die via Duitsland naar het zuiden
reizen. Enkele mensen uit de regio zijn naar de opening geweest. Ook is er dit jaar gewerkt
aan een goede fietsroute van Enschede naar Roermond via Duitsland. Er is een goede
samenwerking tussen Emmerich en Oost- Nederland.
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Cursus beginners Spaans voor pelgrims in Enschede en ook in Wilp bij Deventer aangeboden.
Beide cursussen zaten vol en in het voorjaar 2016 komt er ook nog één in Wilp.

Regio Groningen/Drenthe
Bijdrage van de regio Groningen/Drenthe
Het jaar 2015 stond grotendeels in het teken van de landelijke najaarsvergadering in Groningen, op
14 november 2015. Naast de drukke voorbereiding heeft er nog een viertal bijeenkomsten
plaatsgevonden.
Activiteiten in 2015
- Informatieve pelgrimsbijeenkomst 18 januari 2015 voor nieuwe leden en voor mensen die
overwegen 'op Camino' te gaan naar Santiago de Compostela. De middag werd bezocht door
ruim 50 geïnteresseerden.
- Voorjaarsbijeenkomst 21 februari 2015. De bijeenkomst stond in teken van de organisatie
van de landelijke najaarsbijeenkomst in Groningen. Met uiteraard de traditionele
Pelgrimsparade; afsluiting met café St. Jacques.
- Zand-Camino, op 9 mei 2015. Een prachtige wandeling c.q. fietstocht over het
Dwingelderveld, uitgezet door regioleden. Vooraf een lezing vanuit Natuurmonumenten over
oorsprong en geschiedenis. De lunchpauze met soep, koffie/thee was midden op het
Dwingelderveld, een knap staaltje organisatiekunst en afsluiting met café St. Jacques.
- Vrijwilligers-bijeenkomst op zondag 4 oktober, in Vries. ‘Briefing' van de tientallen
vrijwilligers over de laatste stand van zaken. Een bijeenkomst met aanstekelijke sfeer van
enthousiasme en inzet. En... afsluiting met café St. Jacques.
- Landelijke najaarsbijeenkomst in Groningen, op 14 november 2015. Moe maar voldaan, zo
was ons algemene gevoel aan het eind van de dag op 14 november 2015. Veel enthousiaste
reacties ontvangen, zowel van deelnemers, als van de vrijwilligers en de gastsprekers. Lof
voor hartelijke ontvangst en organisatie, inhoud van het programma en de feestelijke
afsluiting.
Regio Friesland
Op basis van informatie van de regio Friesland
Activiteiten in 2015
- In 2015 organiseerde de regio Friesland een voorjaarswandeling, najaarswandeling en
ledenvergadering.
- Hoogtepunt was de medewerking aan de start van Santiago aan het Wad. Leeuwarden is in
2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Hier sluit de cultuur van het pelgrimeren mooi bij aan.
Fryslan heeft ten slotte al een Informatiecentrum en een Jacobsweg. Bovendien is het
bijzonder dat Leeuwarden, na Amsterdam en Rotterdam,de derde stad is in Nederland die dit
predicaat mag gaandragen.
De ‘strijd’ over het voortbestaan van het informatiecentrum in Sint Jacobiparochie en het verdwijnen
van de e-mailadressen en telefoonnummers van de regiocontactpersonen uit de Jacobsstaf was voor
de regio uniek/bijzonder.
Tot slot
Dit verslag laat zien dat we een bloeiende gezonde vereniging hebben. Dat biedt vertrouwen naar de
toekomst. Veel leden hebben zich afgelopen jaar op allerlei manieren voor de vereniging door heel
het land en internationaal ingezet. Hiervoor danken wij hen zeer.
Het pelgrimeren naar Santiago heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Indien we daarop
flexibel inspelen en rekening houden met de diversiteit in ons ledenbestand, verwachten we ook de
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komende jaren een relevante rol te kunnen blijven spelen in het verwerkelijken van ons doel: het
verbreiden en verdiepen van de belangstelling voor de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
Rest een woord van dank aan iedereen die een bijdrage aan dit verslag heeft geleverd.
Namens het bestuur,
Simone Aarendonk
Secretaris

Bijlagen
- Jaarverslag 2015 van de werkgroep Hospitaleren
- Jaaroverzicht Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacobiparochie 2015
Jaarverslag 2015 van de Werkgroep Hospitaleren (WH)
Bijdrage van de werkgroep Hospitaleren
In het afgelopen jaar kwam de werkgroep vier keer (in Utrecht) bij elkaar.
Samenstelling WH
De samenstelling en functieverdeling van de WH was in 2015 als volgt, met tussen haakjes de regio
waarvoor men intermediair is.
Voorzitter: Jan Willem van der Valk (deel van Spanje)
Secretaris: Han Hoevenaars (Frankrijk)
Leden:
* vacature (voor Marijke Pouw-Teirlinck , die op 15 april 2015 voor het laatst deel uitmaakte van de
WH)
* Ria Bindels (Duitsland)
* Karline Vandenbroecke; zij beheert de websitepagina’s van de WH en zet zich waar nodig
(taalkundig) bemiddelend in bij kontakten tussen WH en aspirant-hospitalero’s enerzijds en Spaanse
herbergen anderzijds
* Lidwien Meijer; afgevaardigde van het bestuur
De oproep voor een nieuw werkgroeplid in de Ultreia van september heeft geen enkele reactie
opgeleverd. In 2016 zal een nieuwe oproep geplaatst worden.
Hospitalero’s
Er zijn in totaal zesentwintig verzoeken om informatie van aspirant-hospitalero’s geweest waarvan
vijf voor Frankrijk en een voor Duitsland. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2014.
Het is ons niet bekend waartoe onze verstrekte informatie bij de verzoekers heeft geleid.
Wij verzoeken de vrijwilligers wel altijd ons mee te delen hoe het hen is vergaan maar hierop wordt
nauwelijks gereageerd.
Contacten met organisaties van herbergen
Met de ‘Agrupación Hospitaleros Voluntarios para Bizkaia’ is in 2015 ook ‘fysiek’ contact gelegd
door Karline Vandenbroecke door in een drietal herbergen ervan te gaan hospitaleren.
Er is persoonlijk contact en overleg geweest met het Spaanse ‘Hospitaleros Voluntarios del Camino
de Santiago’, gevestigd in Logroño, om te bezien of er in Nederland, zoals dat o.m. in de USA,
Canada, Frankrijk en Duitsland al langer het geval is , ook een cursus voor aspirant-hospitalero's kan
worden opgezet.
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Deze organisatie zet in twintig donativo-herbergen (Camino Francés en Via de la Plata) hospitalero's
weg nadat deze betreffende cursus hebben gevolgd. Het is bedoeling dat de WH een dergelijke
cursus ook in Nederland gaat opzetten.
In 2015 is voor het eerst contact gelegd met ‘Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo’ in
Galicië. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk van de openbare pelgrimsherbergen
van de Xunta van Galicia (de regionale overheid).
Daarnaast is er blijvend direct contact met twee ‘zelfstandige’ herbergen, te weten ‘El Nogal’ (sedert
2013) in El Burgo Ranero en ‘Hospital de Peregrinos de Irun’ in Irun.
Infomarkt ledenbijeenkomsten
Op 21 maart in Amersfoort en 6 november in Groningen heeft de Werkgroep Hospitaleren
op de bijeenkomsten van het Genootschap acte de présence gegeven. In beide gevallen was dat
samen met of naast de Werkgroep Roncesvalles.
De wijze waarop de Werkgroep Hospitaleren zich presenteert, zal verder worden ontwikkeld.
Website
Alle pagina's van de WH zijn en worden voortdurend kritisch door de WH leden bezien.
Helaas is gebleken dat de WH en de Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles nogal eens door elkaar
worden gehaald waardoor e-mails ten onrechte in mailbox van de WH terechtkomen.
Dit wordt in 2016 een punt van aandacht.
Werkgroep Roncesvalles.
Een serieus overleg met deze werkgroep over een mogelijk samengaan dan wel een goede
samenwerking is in 2015 nog niet tot stand gebracht. Het is beperkt gebleven tot individuele
contacten.
De WH vind het nog altijd noodzakelijk om met de W(H)R om de tafel te gaan zitten.
Vastgesteld in januari 2016.
Jaaroverzicht Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacobiparochie 2015
Bijdrage van het Informatiecentrum Sint Jacobiparochie
De aandacht c.q. belangstelling voor het Pelgrimsinformatiecentrum in Sint Jacobiparochie heeft zich
in 2015 op tal van manieren gemanifesteerd. De gebruikelijke belangstelling tijdens de openingsuren
van het centrum kwam vooral van aspirant-pelgrims en andere geïnteresseerden. Zij konden daar
terecht met hun vragen over de verschillende Jacobswegen naar Santiago, maar ook met vragen over
hoe je je het best kan voorbereiden, over welke periode je het best kunt gaan, over de dagafstanden
die je het best kunt afleggen, enz. Het persoonlijk contact met ervaren lopers en/of fietsers wordt
duidelijk op prijs gesteld. Dit blijkt telkens weer uit de reacties die we van de bezoekers krijgen.
Verder is Sint Jacobiparochie ook in 2015 voor een aantal Santiagogangers de startplaats geweest
van hun pelgrimage naar Santiago, te voet of op de fiets. Daarnaast is Sint Jacobiparochie het
vertrekpunt van het Jabikspaad.
In dit verband mag zeker niet onvermeld blijven de driedaagse fietspelgrimage Sint Jacobiparochie Uithuizen-Hasselt-Sint Jacobiparochie. Deze tocht is tot stand gekomen via een
samenwerkingsverband van de regio’s Friesland, Groningen/Drenthe en Oost-Nederland van het
Genootschap, de Stichting Jabikspaad en het Pelgrimsinformatiecentrum. De tocht is opgezet voor
aspirant fietsers, die in 2015 naar Santiago wilden vertrekken, en voor ervaren Santiagogangers. Het
doel van de tocht was om op deze wijze de aspirant-pelgrims de gelegenheid te bieden ervaring op te
doen met het fietsen van langere tochten, hun materiaal te testen en hun vragen aan ervaren
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fietsers onderweg voor te kunnen leggen. Via de Jacobsstaf, de Ultreia en de Fiets- en Wandelbeurs
is voor deze tocht reclame gemaakt.
Dit heeft ertoe geleid dat op 24 april 2015 een groep van 39 deelnemers vanuit het
Pelgrimsinformatiecentrum is vertrokken om daar moe maar voldaan op 26 april weer te arriveren.
Begin oktober hebben 21 van hen deelgenomen aan een reünie, waarbij zij lieten weten dat de
fietsdriedaagse aan de basis heeft gelegen van hun succesvolle pelgrimage naar Santiago. Al met al
een succes voor de organisatie en reden waarom het samenwerkingsverband ook in 2016 een
dergelijke tocht, mits er voldoende deelname is, zal organiseren. De voorbereidingen hiervoor zijn
inmiddels gestart.
In 2015 zijn er 213 bezoekers bij ons centrum langs geweest om nadere informatie. Een lichte stijging
ten opzichte van 2014, toen we 200 bezoekers mochten ontvangen. Het overgrote deel van onze
bezoekers komt nog steeds uit Friesland. Maar ook geïnteresseerden uit Groningen, Drenthe en
Overijssel weten steeds meer de weg naar ons centrum te vinden. Dankzij de deelnemers aan de
fietstocht kennen nu ook mensen uit Brabant, Zeeland en Zuid-Holland het bestaan van het
Pelgrimsinformatiecentrum in Sint Jacobiparochie. De internationale belangstelling kwam dit jaar
wederom vanuit België. Maar ook een Nieuw Zeelander (met Nederlandse roots) is langs gekomen
om hiervandaan zijn Camino te starten.
Veel van onze bezoekers zijn al via de website lid geworden, maar komen juist voor het persoonlijke
contact langs. Op deze wijze vervult ook ons centrum een rol in datgene wat juist de Camino zo
bijzonder maakt: de persoonlijke ontmoeting. In deze tijd van internet en sociale media blijft het voor
veel mensen toch van belang om in een ‘face-to-face' situatie hun vragen kwijt te kunnen. Voor hen
is facebook zeker geen communicatiemiddel. Een vijftiental bezoekers is via het centrum lid
geworden van het Genootschap, ongeveer gelijk aan het aantal in 2014.
Van het totaal aantal bezoekers kwamen er 35 personen met specifieke vragen over het Jabikspaad,
een stijging van 40% ten opzichte van het voorgaande jaar.
De Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering, een jaarlijkse bijeenkomst met de vertegenwoordigers van
de stichting Alde Fryske Tsjerken (onze huisbaas), van de stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk
(medehuurder) en van de stichting It Jabikspaad (medegebruiker), vond in 2015 op 14 maart plaats.
De evaluatie van de samenwerking in 2014 was positief. Voor het jaar 2015 is afgesproken dat het
huurvrije gebruik van de Groate Kerk door het Pelgrimsinformatiecentrum zal plaatsvinden in de
vorm van een concert op 18 september 2015. Daarbij bracht het Luna Kamerkoor uit Den Haag de
Nederlandse première ten gehore van Path of Miracles van Joby Talbot, een 17-stemmig a capella
stuk over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Een muzikaal meesterstuk dat voor ons
naast de al gememoreerde fietstocht een ander hoogtepunt was in 2015.
In 2015 hebben we voor verstrekking van informatie een beroep kunnen doen op 24 vrijwilligers. We
zijn erg blij met ze. Namens het Genootschap hebben we bij de eindejaarsbijeenkomst in december
2015 als dank voor hun inzet een exemplaar van de nieuwe versie van Praktisch Pelgrimeren
uitgereikt. Deze geste werd door hen zeer op prijs gesteld.
Bij deze gelegenheid hebben wij van drie informanten afscheid genomen. Gelukkig zijn we erin
geslaagd om hiervoor adequate vervangers te vinden, zodat we in 2016 met voldoende bezetting
onze taken kunnen uitvoeren.
Een dieptepunt voor de vrijwilligers van het informatiecentrum in Sint Jacobiparochie was het
voornemen van het bestuur van het Genootschap om het in 2016 aflopende huurcontract niet onder
dezelfde condities voor een periode van vijf jaar te verlengen. Dankzij de inspanningen van
verschillende kanten en de soepele opstelling van de verhuurder is dit voornemen herzien en zal ons
centrum in ieder geval tot april 2021 kunnenblijven functioneren.
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Het afgelopen jaar heeft zijn bijzondere momenten gekend. Maar dankzij de onvermoeibare inzet
van velen kan het Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacobiparochie ook in 2016 en verdere jaren een
rol blijven spelen bij het op pad helpen van mensen naar Santiago.
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