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Van de redactie 
 
 

 
Het Mariabeeld in de kerk van Muxía zoals het er vorige 
zomer nog uitzag 

 
Graag wenst de redactie u alle goeds en gezondheid 
voor 2014. Hopelijk wordt het voor onze vrienden 
in Galicia een beter jaar dan 2013. Eerst de 
treinramp op de vooravond van de dag van onze 
apostel waardoor alle feestelijkheden werden 
afgelast. En op eerste kerstdag werd het kerkje van 
Muxía door brand na blikseminslag verwoest.  
Dan troffen de inwoners van Vrouwenpolder het 
beter: zij wonnen dit jaar de Postcodeloterij. Wat 
dit met Santiago te maken heeft (en nog veel meer) 
leest u in deze Ultreia. 
 
Veel leesplezier. 
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 

 
 

 
 

 



 
 

Kerk Muxía na brand verwoest 
 
Diverse lezers attendeerden ons op het volgende bericht.  

 
LA CORUNA (ANP) - Een eeuwenoude kerk in 
het Spaanse pelgrimsoord in Muxía is op 
kerstochtend na een blikseminslag grotendeels 
afgebrand en ingestort. Het kerkje A Virxe da 
Barca stamt oorspronkelijk uit de 11e of 12e eeuw 
en is een belangrijk gebedshuis in de noord-
westelijke regio Galicië. 
De schade aan de kerk is niet meer te repareren, 

zei burgemeester Felix Porto van het nabijgelegen Muxía. Binnen twee uur was er bijna niets 
meer over van de kerk, die pal naast de zee staat. Alleen de buitenmuren staan nog overeind. 
Het is een zwarte dag voor de hele regio, zei burgemeester Porto. 
 
Op onze internetsite is meer hierover te lezen. Onder andere met links naar een filmpje van 
de brand op Youtube en een inzamelingsactie op Facebook ten behoeve van de restauratie.  
 
André Brouwer 
 

 
 
De pelgrim en het verborgen Santiago 
 

Lezing speciaal aanbevolen voor pelgrims en hospitaleros  
 

Pelgrims kunnen zich deze winter tegoed doen aan het ontdekken van verborgen plekken en 
geheime sporen die de pelgrim in de afgelopen eeuwen heeft achtergelaten in Santiago. 
Hospitaleros, in het bijzonder zij die in Santiago werken, kunnen deze herontdekte sporen 
met hun gasten delen. 

 
Dr.Manuel Rodriguez  houdt een lezing 
over dit onderwerp naar aanleiding van het 
boek dat hij in 2012 schreef : La Catedral 
de Santiago para los Peregrinos: Guia 
Secreta. 
Zoals de Codex Calyxtus aangeeft waren in 
de vroege middeleeuwen bijna alle binnen- 
en buitenruimtes van de kathedraal vrijwel 
exclusief aan de pelgrim gewijd. Zo was er 
de fontein 
van het paradijs, op de galerijen werd 
geslapen en op het dak vonden dagelijks 
rituelen plaats. 
Er waren talrijke refugios en hospitales 

waar uitgeputte pelgrims soms tevergeefs herstel zochten. Niet voor niets lag in Compostela 
het grootste pelgrimskerkhof langs de camino. 
 
Maar ook buiten de stad zijn mythische plekken. Zo is er het Iria Flavia, tegenwoordig 
Padrón. Hier zou eertijds Jacobus via de Ria de Arousa zijn aangekomen. Daar zijn nog 
sporen van te vinden. Ook wordt hier jaarlijks naar een bergweide een Romeriá gehouden, de 
plaats waar de apostel missie zou hebben bedreven. Dit is slechts een tip van de sluier. 

https://www.santiago.nl/nieuws/bliksem-treft-kerkje-muxia-virgen-de-la-barca-verwoest
http://www.youtube.com/watch?v=sfFQvOnfnjc
https://www.facebook.com/ReconstruccionSantuarioVirgendelaBarcaMuxia


 
 

Manuel Rodriguez is wetenschappelijk onderzoeker en journalist in Santiago bij de Xestion 
do Plan Xacobeo. De lezing met beeldmateriaal wordt in het Spaans gehouden en ter plaatse 
in het Nederlands vertaald.  
 
Wanneer en waar? 
Datum : 19 februari 2014, 19.00-21.00 uur. 
Plaats: Instituto Cervantes, Domplein 3, Utrecht. 
Kosten: Leden € 7.50, niet-leden € 12,50. 
 
Aanmelding vooraf verplicht via de website. 
 
Nicolas van Heiningen 
 

 
 

Plaatsen vrij voor lezingen 
 
Voor de volgende lezingen zijn nog plaatsen vrij. 
 

- Pelgrimeren door de eeuwen heen, een cultuurhistorische benadering.  
Mevrouw dr. Wendelien van Welie: woensdag 29 januari. 

- Middeleeuwse pelgrimsinsignes, vondsten en hun betekenis.  
Mevrouw dr. Hanneke van Asperen: woensdag 12 februari. 

- Pelgrimage en de dodengedachtenis in de middeleeuwen.  
Mevrouw dr. Truus van Bueren: woensdag 26 februari. 

- Jacobusbroederschappen in Nederland in de late middeleeuwen. 
De heer prof. dr. Jan van Herwaarden: woensdag 12 maart. 
 

 
De lezingen worden 
georganiseerd door de werkgroep 
Geschiedenis en Cultuur.  
Ze vinden plaats op 
woensdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur in het Instituto 
Cervantes, Domplein 3 in 
Utrecht. Aanmelding vooraf is 
verplicht. Kosten (in verband met 
zaalhuur, koffie/thee) per lezing: 
voor leden 5 euro, voor niet-leden 
10 euro.  
 
 

 
Geïnteresseerd?  
 
Zie voor meer informatie de website  
 
U krijgt bij aanmelding bericht over uw plaatsing. 
 
Herman Holtmaat 

 
 

https://www.santiago.nl/werkgroepen/geschiedenis_cultuur
https://www.santiago.nl/werkgroepen/geschiedenis_cultuur


 
 

255088 voetstappen…  
 
Legde Hilde Peters af op haar weg naar 
Santiago en ze liet niet alleen sporen achter, 
maar nam ze ook mee. Onder haar 
linkerschoen maakte ze met punaises een 
stuk plakpapier vast en al lopend ontstond 
er zo een afdruk met het verhaal van die dag: 
een nat bos, droog zand, modder, asfalt. 
Weer thuis maakte ze foto’s van de 
plakpapieren, vers uit de envelop, nog nat 
van de regen, stoffig van de steden. 
Enkele foto’s waren te zien in de laatste vier 
nummers van de Jacobsstaf. De hele serie 
van elf voetstappen kan in februari bekeken 
worden in Galerie Zône in Leiden. Behalve 
de foto’s zijn er ook de originele 
plakpapieren te zien, door de tijd veranderd, 
droger, verkleurd, vervaagd. Zoals dat gaat 
met herinneringen. 
In dezelfde expositie laat Jos Peters 
meditatieve zwart-witfoto’s van de Camino 
Francés zien, slow photography met een 
analoge camera. 
 
Galerie Zône ligt in het centrum van Leiden 
aan de Nederlandse Jacobsweg Die Haghe. 
Tijdens de expositie is er een speciaal 
pelgrimsstempel verkrijgbaar. 

 
Wanneer en waar? 
Adres:  Zône, Galerie voor Kunst en Vormgeving, Nieuwstraat 17b, 2312 KA Leiden. 
De opening van de expositie is op zondag 2 februari, van 14.00 tot 16.00 uur. U bent van 
harte welkom. De toegang is gratis. 
De galerie is open van woensdag tot en met zondag. Zie de website van de galerie voor de 
openingstijden.  
De tentoonstelling is van 1 tot en met 28 februari. 
 
Jos Peters 
 

 
 

Rectificatie datum landelijke najaarsbijeenkomst 
 
In de december-uitgave van de Jacobsstaf (nr. 100) staat de datum 1 november 2014 vermeld 
voor de landelijke najaarsbijeenkomst in Roermond. Dit moet echter zijn: 8 november 
2014.  
 
Jan Houben, regio Limburg 

 
 
 

http://www.galeriezone.nl/


 
 

Lezingen Simone Awhina: Een pelgrimstocht naar Santiago 
 
Als twijfel en wanhoop het leven van zangeres Simone 
Awhina beginnen te overheersen, en ze een burn-out 
nabij is, besluit ze impulsief de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela te lopen. Hartje zomer, ruim 
800 km, helemaal alleen. Simone komt zichzelf tegen 
en beleeft haar heftige maar avontuurlijke leven 
opnieuw. 
 
Tijdens deze lezing neemt Simone u mee op haar 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Haar 
ervaringen en inzichten zijn herkenbaar voor velen. 
Simone nodigt u uit om zelf op reis te gaan, een reis 
naar binnen. Naast het verhaal en mooie beelden, kunt 
u ook genieten van een aantal prachtige songs. 
 
“Het levensverhaal van Simone is zo bijzonder dat het 
nu al verfilmd zou kunnen worden,” Happinez. 
  

Wanneer en waar? 
14 februari Ko d’oooooooor   Middelburg  Aanvang 19.30 uur 
15 februari  GGW Center    Borsbeek, België Aanvang 20.00 uur 
20 februari Theater Cool    Heerhugowaard Aanvang 10.00 uur  
28 februari Samaya Conferentie Centrum Werkhoven   Aanvang 20.00 uur 
 
Voor meer informatie 
 
Simone Awhina 
 

 
 

De camino viert herdenking met record aantal buitenlandse 
pelgrims 

 
Niet verrassend zal dit jaar 2013 de 
geschiedenis ingaat als het eerste jaar 
dat meer dan honderdduizend 
buitenlandse pelgrims Santiago de 
Compostela bereikten, iets dat niet 
eens gebeurde in het historische jaar 
2010. Een fantastisch record dat de 
‘boom’ weerspiegelt die de camino 
beleeft, precies 20 jaar nadat hij op de 
werelderfgoedlijst van Unesco is 
geplaatst als Patrimonia de la 
Humanidad. 
 

Alberto Núñez Feijóo, president van Galicia, loopt met een aantal burgemeesters een deel van de camino. 

 
Samenvallend met deze gedenkwaardige dag heeft de regionale overheid (La Xunta) 
aangekondigd de Prins Félipe van Asturië te benoemen tot eerste ere-ambassadeur van de 
route. Vanaf nu zal de derde zoon van koning Juan Carlos en koningin Sofia de route en zijn 

http://www.simoneawhina.com/


 
 

waarden internationaal promoten. Zijn benoeming, voor het leven, werd gevolgd door zeven 
fysieke en acht rechtspersonen.  
In 2013 voltooiden meer dan 215.000 mensen de camino, het hoogste cijfer ooit 
geregistreerd, met uitzondering van het laatste heilige jaar 2010. Hiervan waren ongeveer 
105.000 Spaans en 110.000 buitenlanders. 
Tijdens de herdenking van de twintigste verjaardag van de onderscheiding van de route door 
de Unesco, refereerde niemand van de aanwezige autoriteiten uitdrukkelijk aan deze getallen 
maar allen benadrukten dat het geweldig goed gaat (va como un tiro). Alberto Núñez Feijóo, 
president van Galicia, benadrukte de ‘buitengewone vitaliteit’ van het fenomeen van de 
bedevaart naar Compostela. Bron: La Voz de Galicia 

 
Henk van Nugteren 

 
 
Convenant Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 

 
Zaterdag 14 december 2013 
ondertekenden voorzitter  Joost Bol 
van ons genootschap en voorzitter 
Cees Verhage van de Stichting 
Pelgrimsvrienden van Sint Jacob een 
convenant waarin de relatie tussen 
beide organisaties is beschreven.  
Nauwe bestuurlijke samenwerking, 
geen personele unie.  
Periodieke afstemming, ANBI-status 
niet in gevaar brengen. 
Het Genootschap faciliteert 
Pelgrimsvrienden, onder andere door 
huisvesting, website en publicaties in 
Ultreia en Jacobsstaf. 

Foto: Joost Bol en Cees Verhage tekenen het convenant 

 
De Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob heeft tot doel:  

- werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek over het pelgrimeren; 
- ondersteunen van het pelgrimeren door de jeugd en jongeren; 
- ondersteunen van hulpbehoevende pelgrims, onder meer door de (toekomstige) 

pelgrims met een beperking, die meestal behoefte hebben aan verdergaande 
ondersteuning, zowel informatief als financieel te ondersteunen;  

- stimuleren van ontmoetingsplaatsen en overnachtingsmogelijkheden langs de route 
naar Santiago de Compostela  

De Stichting beheert een klein calamiteitenfonds waaruit in zeer specifieke gevallen pelgrims 
ondersteuning kunnen krijgen in het geval van onverwachte, niet verzekerbare kosten in 
relatie tot hun pelgrimage. De Stichting heeft een regeling opgesteld voor de beoordeling van 
verzoeken om financiële steun. 
De Stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties, giften en legaten. Als u een 
bijdrage wilt leveren aan het werk van de Stichting kunt u een bedrag overmaken op 
rekeningnummer NL88 INGB 0005 9814 93 ten name van Stichting Pelgrimsvrienden van 
Sint Jacob, Almere. 
 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Diedrick Jansen, secretaris van de Stichting.  

 
 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/12/11/camino-celebra-aniversario-batiendo-record-extranjeros/0003_201312G11P27991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz
http://www.pelgrimsvrienden.nl/
mailto:info@pelgrimsvrienden.nl


 
 

Einde refugio Jacobsmantel Breda 
 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van 
gaan. Helaas maak ik nu pas op de plaats, 
door een zeer slecht functionerend hart. 
Hierdoor stopt de refugio De Jacobsmantel 
in het Begijnhof te Breda met het ontvangen 
van pelgrims op weg naar Santiago of Rome 
voor de overnachting. 
Wel kan men nog terecht voor een stempel 
en/of informatie. 
 
 
 
 
 

De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is. 
Ultreia 
 
Maria van Hassel 
Begijnhof huisje 57 
Breda 
 
De redactie hoopt dat Maria nog lang als ‘levende gele pijl’ pelgrims de juiste weg mag wijzen.  
 

 
 

Informatiebijeenkomst herbergiers L'Esprit du Chemin 
 

 
 
Hebt u de camino gelopen of gefietst en wilt u nu zelf graag andere pelgrims van dienst zijn 
als herbergier, dan bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst van 
pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin (Saint-Jean-Pied-de-Port) op zondag 26 januari a.s. van 
15.00-19.00 uur, in het Huis van Sint Jacob (Utrecht). 
 
Meer lezen over het vrijwilligerswerk in onze herberg (en over de informatiebijeenkomst) 
kunt u op de website van onze herberg.  
 
U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Meldt u zich daarvoor s.v.p van 
tevoren aan, zodat we alvast contact hebben en ook praktisch het nodige kunnen regelen. 
Stuur uw e-mail naar info@espritduchemin.org  
 
Wellicht tot ziens. 
 
Arno en Huberta 
 

 
 

http://www.espritduchemin.org/nl/werken-als-herbergier
mailto:info@espritduchemin.org


 
 

Plaats voor hospitaleros in Santiago 
 

Ook in 2014 zijn Nederlandstalige 
pelgrims van harte welkom in de 
Huiskamer van de Lage Landen. Dat is 
een welkomstcentrum, opgezet door het 
genootschap in de nabijheid van de 
kathedraal, waar Nederlandse en Vlaamse 
pelgrims welkom zijn om op het einde van 
hun camino op verhaal te komen. Ook is 
er informatie beschikbaar over zaken, die 
op dat moment voor de pelgrims van 
belang zijn. De huiskamer is van 1 mei tot 
half oktober 2014 elke dag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. 
 
 

Bemensing  
De werkgroep Huiskamer van de Lage Landen heeft een rooster opgemaakt van de 
vrijwilligers voor komend seizoen. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de volgende 
perioden: 
 
periode 1  1 mei  - 16 mei technisch onderlegd om de Huiskamer te starten  
periode 2 16 mei  -  1 juni 
periode 5  1 juli  - 16 juli 
periode 7  1 augustus - 16 augustus 
 
In de Huiskamer werken steeds twee vrijwilligers gedurende twee weken als gastheer of 
gastvrouw. Ook dit jaar hanteren we het principe, wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Aanvragen worden bekeken op datum en tijd van binnenkomst. 
  
Taken en eisen 
Belangrijk is dat u als vrijwillige gastheer/gastvrouw in staat bent pelgrims gastvrij te 
ontvangen en hen een luisterend oor te bieden. Verder wordt van u verwacht dat u zich graag 
inzet en flexibel bent. 
 
Het vervoer naar en van Santiago komt voor eigen rekening en is mogelijk fiscaal aftrekbaar 
als gift. Het genootschap biedt het verblijf aan in een ruim appartement met twee kamers in 
de omgeving. Een startpakket, bestaande uit etenswaar, toiletartikelen en 
schoonmaakmiddelen is  in het appartement aanwezig en wordt om de twee weken 
aangevuld. 
 
Aanmeldingen graag sturen naar chris.strijbos@kabelfoon.nl 
 
Chris Strijbos 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:chris.strijbos@kabelfoon.nl


 
 

Uit de nieuwsbrief van Nos Repos 
 
Afgelopen seizoen mochten we in onze refuge in Augy sur Bois 269 pelgrims ontvangen en 
verder op weg helpen. Door het slechte weer van maart t/m mei heeft de kachel in de refuge 
flink gebrand. Tot grote tevredenheid van vele pelgrims! Door uw bijdragen is het zover 
gekomen.  
Er is dit jaar flink geïnvesteerd ten bate van de pelgrims, onder andere in een nieuwe 
benzinegrasmaaier, een nieuwe elektrische houtzaag, een voorraad hout, een nieuwe 
plafonnière (geschonken door een echtpaar) en ten behoeve van het verblijf van de 
hopsitaleros een nieuwe koelkast en een nieuwe duokop voor TV-ontvangst. In totaal voor 
636 euro.  
 

Ook is de website duidelijk verbeterd en toegankelijker gemaakt voor 
buitenlandse pelgrims, dank zij het vele werk van onze webmaster 
David Ross.  
Niet onvermeld mag blijven dat we twee schenkingen in de vorm van 
enige mooie schilderijen en een konijnenhok hebben ontvangen. 
 
Het komend jaar willen we investeren in goed promotiemateriaal en 

ontwikkeling van de website, in nieuwe brandblussers, het maken van een afdak boven de 
deur van de refuge achter op het terras, het installeren van een bewegingsmelder, het maken 
van een groot houthok en in het schilderwerk van de refuge. 
Dat kost natuurlijk geld. Daarom hebben we de overnachtingsprijs verhoogd naar € 10,- per 
persoon per nacht. 
 
Mocht u ook een financiële bijdrage willen leveren, dan is die zeer welkom.   
De donatie is fiscaal aftrekbaar, omdat aan de Stichting een ANBI-beschikking is verleend. 
Een geldelijke bijdrage is te storten op het Rabo-bankrekeningnummer NL67 RABO 
01355.16.773 ten name van Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge Nos Repos. 
Voor een materiële bijdrage verzoeken we u telefonisch contact op te nemen 
(tel. 0164-674252). 
We wensen U een goede pelgrimage door het leven. 
 
Hanny en René Heinrichs 
Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge Nos Repos 
 

 
 

Voorbereidingsweekenden Kafarnäum Vessem 
 
Potentiële pelgrims kunnen zich op de pelgrimshoeve voorbereiden op hun pelgrimstocht. 
Tijdens deze weekenden wordt onder andere aandacht besteed aan: 

- praktische zaken voor onderweg; 
- conditionele voorwaarden; 
- geestelijke voorbereiding. 

De weekenden beginnen op vrijdag om 16.00 uur en eindigen op zaterdag om 16.00 uur. 
De kosten zijn € 45,- (volpension). 
Vanwege de vele aanmeldingen is er een extra weekend gepland op 7 en 8 februari. 
Er is ook nog plaats op 7 en 8 maart en 21 en 22 maart. 
 
Aanmelding: k.dirken@online.nl  of info@pelgrimshoevekafarnaum.nl 

 
 

http://www.pelgrims.nl/
mailto:k.dirken@online.nl
mailto:info@pelgrimshoevekafarnaum.nl
http://www.pelgrims.nl/?pagina=fotoalbum&album=afbeeldingen/fotoalbum&afbeelding=2.jpg


 
 

Kennismakingsweek voor sportieve fietsers met caminoplannen 
 

Voor de wat sportievere en jongere fietsers met plannen 
voor de camino organiseren we vanuit de Regio Den Haag 
in de mei- en zomervakantie een nieuwe actieve 
kennismakingsweek. 
Hebt u zin om als jongere tussen de 20 en 45 jaar op 
pittige wijze kennis te maken met, of u wat meer te 
verdiepen in de uitdagingen van het fietsen over oude 
wegen (en dit nog eens all inclusive), dan is deze reis iets 
voor u. 
 

Periode 1 26 april - 2 mei maximaal 8 personen 
Periode 2 26 juli - 31 juli maximaal 10 personen 
 
Route A Utrecht  - Midden Route - Hollandse Polders - Breda – Vlaanderen - Brabant 
Route B Utrecht – Oost Route - Heuvelrug – Maasoevers – Limburg – Belgie  
 
Programma 
Zes dagen maximaal 500 km fietsen met bepakking, overnachtingen in jeugdherbergen. 
Maaltijden en stops, indien mogelijk gecombineerd, inclusief enkele modules. 

 
Modules 
Fietsreparatiecursus 
Bezoek Sportschool en Conditietest 
Excursies ter plaatse 
 
Budget 
Ongeveer 35 euro per dag inclusief overnachting. 
 
Tevens komen we graag in contact met de wat meer ervaren reizigers, 
senior of junior, die een bijdrage willen leveren aan dit project. 

Voor meer informatie en aanmeldingen: Erik Arts:  e.arts@planet.nl  
 

 
 

Pelgrimswinterwandeling 
Hebt u er behoefte aan op avontuurlijke wijze te 
onthaasten en u te bezinnen op uw volgende 
stap? Wilt u uzelf en anderen ont-moeten 
onderweg? Ontdek dan de pelgrim in u tijdens 
de seizoenswandeling van Stichting De Gele Pijl 
op 9 februari a.s. 
 
Wat gaan we doen? 
Na ontvangst met koffie/thee (en wat lekkers) 
informeren we u kort over de Stichting De Gele 
Pijl en de tiendaagse ontdekkingsreis naar 
Santiago de Compostela.  
Daarna nodigen we u uit voor een flink portie 

pelgrimsinspiratie tijdens een wandeling van 10-15 km. Zo ervaart u wat pelgrimeren voor u 
kan betekenen. Onderweg maakt u kennis met de aanpak van De Gele Pijl, onder andere door 
op speelse wijze aan de slag te gaan met een aantal levensvragen en bijvoorbeeld het maken 

mailto:e.arts@planet.nl


 
 

en lopen van een labyrint. Een prachtige metafoor voor de levensweg! Natuurlijk kunt u ons 
onderweg ook het hemd van het lijf vragen over pelgrimeren. Tijdens de wandeling ontdekt u 
hoe u pelgrimeren als inspirerende tool kunt inzetten om kansrijk op pad te gaan. 
 
Praktisch 
Kosten: gratis, al stellen wij een donatie voor onkosten en voor de Stichting De Gele Pijl 

op prijs.  
Startlocatie: station Driebergen, Stationsweg 2, 3972 KA Driebergen.  
Tijd:  10.00 – 13.30 uur. U kunt zich aanmelden info@degelepijl.nl zodat wij met uw 

komst rekening kunnen houden.  
Voor meer informatie: zie de website van de Gele Pijl.  
 
Ben Noorloos: tel. 06-12141231 of 034 15 56 944 
e-mail: ben@benonderweg.nl 
 

 
 

Wandeltweedaagse Broederschap Sint Jacobus Roermond 
 
Naar aanleiding van de eerdere aankondiging in Ultreia hebben we een aantal 
belangstellenden voor de wandeltweedaagse mogen begroeten en een paar aanmeldingen 
ontvangen. Aangezien de tocht langzaam volgeboekt begint te raken, willen we pelgrims uit 
het gehele land nogmaals attenderen op de mogelijkheid deel te nemen. Ze krijgen dan 
voorrang op Limburgse leden, voor wie we die tocht op kortere termijn op een ander moment 
uitzetten. 
Voor meer informatie: zie Ultreia 27 of Jan Coopmans: e-mail:  jmcoopmans@gmail.com 
tel. 077 37 32 099 
 
Jan Houben 
 

 
 

Geen Jacobsstaf ontvangen? 
 
Als het goed is, lag kort voor de Kerst het jubileumnummer 
(100) van de Jacobsstaf op uw deurmat (of in uw buitenbus als u 
wat ruimer woont).  
Mocht dit niet het geval geweest zijn, wilt u dan een e-mail aan 
de redactie sturen dan krijgt u het nummer alsnog toegestuurd. 
Een van de redenen dat we dit vragen is omdat we verleden jaar 
naar een ander postbedrijf zijn overgestapt wat een aanzienlijke 
besparing opleverde. We zijn dan ook erg benieuwd of het 
bedrijf dezelfde kwaliteit levert.  
Mocht u de Jacobsstaf pas na de Kerst ontvangen hebben, dan 
horen we dit ook graag via redactie@santiago.nl  
 
André Brouwer  
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Vrouwenpolder, postcodeloterij en pelgrimeren 
 
In 2014 bestaat Vrouwenpolder 700 jaar en won het de 
Postcodeloterij. Dan maakt Vrouwenpolder tevens 200 jaar deel 
uit van het Koninkrijk en is het 70 jaar geleden dat in het dorp 
de capitulatie van Walcheren getekend werd.  
Op vrijdagavond 23 mei wordt in de Pelgrimskerk het startschot 
gegeven voor allerlei feestelijke jubileumevenementen. Op 
13 september, tijdens het  mosselweekend, vindt het slotfeest 
plaats. 
 
Pelgrimswandeling 
In het openingsweekend vindt een oecumenische 

pelgrimswandeling plaats. Vrouwenpolder, ooit het enige pelgrimsoord op Walcheren met het 
befaamde miraculeuze portret van De Vrouwe, wordt dan weer opgenomen in de 
pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.  
 
Cultuurhistorisch belangrijke restanten van het verleden, die nog zichtbaar zijn in het 
landschap en het dorp, staan in 2014 centraal. Muzikale opvoeringen en optredens van 
verenigingen, die het Zeeuws Kostuum showen, zorgen op de Vrouwenpolderse dagen eind 
mei voor een historische sfeer. In juni wordt in tien lezingen de geschiedenis van het dorp 
belicht. In juli zijn, naast optredens van straattheater op cultuurhistorische plekken, drie 
wandelingen gepland langs de flora en fauna van de polders. Deze maanden zijn in horeca-
gelegenheden foto-exposities te bewonderen van de historie van Vrouwenpolder, evenals in 
de Pelgrimskerk. 
Ook staat de kunst in het dorp en zijn verleden in de schijnwerpers. De beroemde schilder 
Hendrik Chabot werkte er in 1933. Het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg wijdt 
wegens het jubileum een speciale expositie aan zijn werk.  
 
Extra informatie kan ingewonnen worden bij Henriëtte van Zwet-de Savornin Lohman, 
directeur stichting De Nederlandse Ruimte of via de website.   

 
 
Wilt u iets van mij lezen? 
 

 
Lezers die zelf ook schrijven kunnen in deze rubriek hun boek onder 
de aandacht van de leden van ons genootschap brengen (het is dus 
geen recensie van de redactie van Ultreia). 
 
Wij stellen het op prijs indien u een exemplaar van uw boek aan onze 
bibliotheek schenkt. Gaarne uw boek naar: 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
t.av. Bibliotheek  
Janskerkhof 28a 
3512 BN  UTRECHT 
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Kom weer tot leven: inspirerende levensverhalen van niet-
succesvolle mensen / John van der Sluis 

 
Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor het afgelopen jaar en 
wens ik jullie een levendig 2014 toe. 
Het geld dat ik normaal gesproken uitgeef aan (veels te dure) 
kerstpakketten, doneer ik dit jaar aan mijn eigen Stichting De 
Gele Pijl. Als dank voor onze ont-moeting heb ik wel een ander 
mooi cadeau voor u, mijn levensverhaal in e-book (pdf-formaat). 
Hiermee hoop ik mensen te inspireren op hun pad … om weer 
ECHT tot LEVEN te komen. U kunt het e-book gratis 
downloaden op http://bit.ly/1eoOcS0. 
 
En ik heb ook een ´brutale´ vraag … 
 
of u ook een donatie wilt doen voor Stichting De Gele Pijl. Dan 
kan ik mensen kansrijk mee op pad nemen in een tiendaags 
coachprogramma naar Santiago de Compostela. Voor meer 

informatie kunt u kijken op de website van de Gele Pijl. 
 
Avontuurlijke groet 
John van der Sluis 

 
 
Colofon 
 

 
Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie: André Brouwer 
Redactieadviseur: Monique Walrave 
Vormgeving:  André Brouwer, Henk van Dam 
 
De volgende Ultreia verschijnt medio februari 2013. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 februari tegemoet via 
ultreia@santiago.nl  
 
 
 
 
Aanwijzingen voor de auteur 
Ultreia wil attenderen op allerlei zaken en streeft 
daarom naar korte berichten. 
Uw kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte 
tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals 
inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. 
Met een foto zijn we ook altijd blij. 
 
 
 
 

 
Het kerkje van Muxía in betere tijden (juli 2013) 
Foto’s: André Brouwer 
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