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Van de redactie 

Cursisten in Lugo 

 

Veranderingen in Santiago de Compostela, 

herbergen, lezingen, studiedagen, boeken concerten 

en andere voorstellingen.  

 

Er staat weer van alles in deze Ultreia. En als u dat 

nog niet genoeg vindt, kunt u een cursus over de 

camino volgen.  

 

Veel leesgenot 

 
 

André Brouwer 

hoofdredacteur 

 

 

 

  

 

 
Figuur 1Cursisten in Lugo 

 

 



 

 

Veranderingen in Santiago de Compostela:  
 

Pelgrimsbureau, Huiskamer van de Lage Landen en Welkomservice 

 

Verhuizing Pelgrimsbureau 

Na decennialang in de Rúa do Vilar gevestigd te zijn geweest, verhuist het pelgrimsbureau in 

Santiago de Compostela in de loop van dit jaar naar een ander pand. Volgens officiële 

berichten per 1 juni 2015, maar welingelichte kringen ter plaatse vertelden ons (ja, wij spreken 

nog wel eens iemand) dat het ook wel later in  het jaar kan zijn. Er moet nog veel verbouwd 

worden en de vraag is ook of het wel verstandig is midden in het pelgrimsseizoen te verhuizen. 

Het nieuwe adres wordt: 29 Rúa das Carretas (als u op het plein voor de kathedraal staat, is dat 

de straat die links van de parador Los Reyes Católicos naar beneden loopt). 

 

Huiskamer van de Lage Landen 

Onze bestuursleden Monique Walrave en Joost Bol zijn in februari naar Santiago geweest waar 

zij geregeld hebben dat onze Huiskamer van de Lage Landen ook dit jaar weer een gastvrij 

onderkomen in het Pelgrimsbureau vindt. De Huiskamer is geopend van 1 mei tot 15 oktober. 

Als het Pelgrimsbureau  van locatie verandert, verhuist de Huiskamer mee. 

 

Vrijwilligers welkomservice gevraagd 

Nu de Amigo Welcome Service is gestopt, wordt de verwelkoming voortaan toevertrouwd aan 

de  Acogida Cristiana en el Camino die 

onder de hoede staat van het 

Pelgrimsbureau. Monique en Joost 

hebben ook met hen gesproken en 

toegezegd dat ons Genootschap dit 

project steunt. 

Nederlandse vrijwilligers zijn van harte 

welkom om er naar eigen keuze 

compostela’s uit te schrijven of pelgrims 

te verwelkomen. Net als in onze 

Huiskamer hanteert men een periode van 

minimum twee weken. 

Verblijfsfaciliteiten worden door de ACC 

aangeboden, reis- en maaltijdkosten zijn 

voor eigen rekening.  

 

 

U hoeft niet religieus te zijn, maar men verwacht van u wel respect voor het christelijk erfgoed. 

Mocht u interesse hebben , dan vindt u op onze website het informatiedocument in het Engels 

en het inschrijfformulier. Dit kunt u mailen naar: info@acogidacristianaenelcamino.es  

De training waarvan sprake houdt in dat gedurende enkele uren uitleg wordt gegeven over wat 

er speelt in Santiago, welke nuttige adressen er zijn, enz. 

 

André Brouwer 

 

  

Vrijwilliger Bob Holm schenkt water aan wachtende pelgrims. Foto: 

Karline Vandenbroecke 

 

 
Foto: Karline Vanden 

 

http://www.santiagoturismo.es/2015/01/nueva-oficina-del-peregrino-santiago-de.html
https://www.santiago.nl/sites/default/files/Ultreia/Letter%20for%20Volunteers.pdf
https://www.santiago.nl/sites/default/files/Ultreia/FICHA%20HOSPITALEROS%20VOLUNTARIOS%20INGLES.DOC
mailto:info@acogidacristianaenelcamino.es


 

 

Overnachten in pelgrimsherberg Antwerpen 
 

                                    
 

In januari mochten we reeds de eerste pelgrims uit Nederland verwelkomen. Ook dit jaar staan 

een twaalftal vrijwilligers klaar om onze Noorderburen een aangenaam verblijf te garanderen. 

De pelgrimsherberg van Antwerpen, gelegen op de Via Brabantica en het Jacobskerkenpad, 

bevindt zich in een prachtig historisch kader  en is daardoor een ideale rustplaats op weg naar 

Santiago de Compostela. Pelgrims kunnen er één nacht overnachten mits voorlegging van een 

geloofsbrief of stempelboekje, afgegeven door een erkend jacobusgenootschap.  

De vergoeding voor een overnachting is 7 euro per persoon. 

Het adres is Sint-Jansvliet 25, te Antwerpen.  

De sleutel van de pelgrimsherberg kan afgehaald worden bij ‘Dienst voor Toerisme,  

Grote markt 13, Antwerpen. (maandag-zaterdag: 9-17.45 uur - zondag en feestdagen: 9-16.45 uur)  

 

Daar krijgt de pelgrim ook een routeplannetje naar de pelgrimsherberg.  

Nadien ontmoet je een hospitalero  die je wegwijs maakt. 

Je kan ook vanaf de Sint-Jacobskerk het schelpentraject volgen tot aan de pelgrimsherberg 

 

 
 

 Sint Jacobskerk 

Antwerpen, Toerisme en Congres, Grote Markt 13  afhalen van sleutel Pelgrimsherberg 

 Pelgrimsherberg Sint Julianusgasthuis, Sint Jansvliet 25 

 

Luc Vermoesen, Vlaams Compostelagenootschap 

 

  



 

 

Vlaamse baat herberg uit op Camino Francés 

 
Sedert september 2014 ben ik de 

eigenaar van een albergue op de 

Camino Francés.  

 

De Albergue Villares de Orbigo 

bevindt zich in het dorpje met 

dezelfde naam, 2 km voorbij 

Hospital de Orbigo. Een 

overnachting kost 7 euro, de 

slaapkamers zijn ruim 

en fris voor vier, zes of tien 

personen.  

 

 

Reserveren is mogelijk via internet info@alberguevillaresdeorbigo.com of op het nummer 

+ 34 987132935. Er is ook een luxekamer voor twee personen met eigen sanitair voor 30 euro.  

Ontbijt en avondmaal zijn donativo, er is ook een mogelijkheid om vegetarisch te eten.  

In het dorpje is er een bar, winkel en apotheek. De dokter is er drie voormiddagen per week. 

De afstand naar Astorga bedraagt 14 km, zodat je de volgende dag nog wat kunt zien van dit 

stadje. 

De albergue is een gerestaureerde hoeve met een patio. In vele gidsen is hij omschreven als 

een betere herberg omwille van de hygiëne en de sfeer. Iedereen krijgt een onderlaken en verse 

kussensloop. Je kunt je was laten doen en er is een droogkast en wifi en centrale verwarming. 

In het keukentje kunnen pelgrims zelf koken. De albergue is gesloten van 15 december tot 

1 februari. 

De Nederlanders die hier vorig jaar logeerden, waren allen tevreden zonder uitzondering.  

 

Christine Demuynck, Calle Arnal 21, 24288 Villares de Orbigo 

 

 

Hospitalero gezocht in Saint-Jean-Pied-de-Port 
I n Saint-Jean-Pied-de-Port kan Maison Kaserna (een 

parochiale donativo-herberg met 12 plaatsen/half pension) 

tussen 15 maart en 5 november nog hospitalero's plaatsen. 

Telkens voor een tijdvak van 8 of 15 dagen (maandag t/m 

zondag). Hospitalero's (2 of 3 plaatsen) wonen in. 

Voor contact: Jean-Claude via mail jcisard@hotmail.fr. Graag 

uw telefoonnummer en postadres bijvoegen. 

 

Han Hoevenaars, Werkgroep Hospitaleren 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@alberguevillaresdeorbigo.com
mailto:jcisard@hotmail.fr


 

 

Wat bezielde toch die pelgrim? Studiedag door Annet van Wiechen 
 

11 april a.s. houdt ons erelid Annet van Wiechen een studiedag in Nijmegen.  

 

De mens in oudheid en middeleeuwen reisde 

meer dan we wel eens denken. Zeker de reiziger 

die uit religieuze overwegingen huis en haard 

verliet om een voor hem ’heilige plaats te 

bezoeken. In de oudheid bezocht men goden om 

raad te vragen of om een gunst af te smeken, 

bijvoorbeeld in Delphi, Epidaurus, Pergamon of 

Baalbek.  

 

Een prachtige vroeg-christelijke ‘heilige’ plek is 

in het Noord-Afrikaanse Tebessa bewaard 

gebleven. Daar bezocht men de graven van 

martelaren en verschafte een goed gebouwd 

stenen gasthuis de pelgrims onderdak. De 

vierde-eeuwse Egeria was een van de vroegste 

christelijke pelgrims naar Jeruzalem van wie 

een boeiend pelgrimsverslag bewaard bleef.  

 

Anderen pelgrimeerden liever naar levende 

heiligen in de Byzantijnse steden en kloosters 

van noordwest Syrië. Rome, Jeruzalem en 

Santiago de Compostela waren de drie 

belangrijkste eindbestemmingen van de 

middeleeuwse pelgrim, maar tijdens zijn tocht 

bezocht hij natuurlijk ook en passant andere bedevaartsplaatsen en heiligen.  

 

Waarom reisde de mens die duizenden kilometers, vaak onder moeilijke omstandigheden? Wat 

zag hij onderweg en reisde hij alleen of in een groter gezelschap? Wanneer ondernam hij de 

pelgrimage? Betekende pelgrimeren voor de gemiddelde Griek of Romein hetzelfde als voor 

de middeleeuwer? Dankzij opgravingen, afbeeldingen, beschrijvingen én reisverslagen kunnen 

we die pelgrim beter leren kennen. Op deze studiedag is de pelgrim in oudheid en 

middeleeuwen de hoofdpersoon.  

 

Datum en tijd: zaterdag 11 april van 11.15 – 16.30 uur 

Locatie:  Nijmegen, Het Valkhofmuseum 

Kosten: 69 euro inclusief koffie en lunch (exclusief entree museum, gratis met 

museumjaarkaart) 

Aanmelden:  via www.oudweb.nl (voor 30 maart) 

 

De cursus is ook als drieluik te volgen in Lochem. Voor meer informatie: www.oudweb.nl 

 

Annet van Wiechen 

 

  

Detail van altaarstuk ca. 1460 in de J-kerk in Rothenburg o/d 

Tauber 

http://www.oudweb.nl/studiedagen-inschrijving.html
http://www.oudweb.nl/lochem-pelgrim/
http://www.oudweb.nl/beeld-verhalen/pelgrims.html


 

 

Voorjaarsbijeenkomst regio Rotterdam in kader Liduinajaar 
 

 

De regio Rotterdam houdt op 18 april 2015 

haar voorjaarsbijeenkomst. Dit keer geen lange 

wandeling of fietstocht, maar een bijeenkomst 

met een meer cultureel karakter: we gaan naar 

Schiedam en sluiten ons aan (op verzoek van 

de gemeente Schiedam) bij activiteiten in het 

kader van het Liduinajaar. We hebben in 

afstemming met de gemeente een interessant 

programma samengesteld. Zie voor informatie 

over het Liduinajaar ook 

www.ontdekschiedam.nu/themajaar.  

 
 

 

Startplaats is de Grote of Sint-Janskerk in Schiedam. Na koffie met koek lopen we naar de 

Liduinabasiliek, waar voor ons in het parochiegebouw een lezing over de Heilige Liduina 

wordt gegeven. Ook krijgen we uitleg bij de tentoonstelling die in deze kerk is 

ingericht. 

Daarna kunnen we deelnemen aan een deel van de zogenoemde Rozentocht of 

muzikale ommegang.  

We lunchen in verpleeghuis Frankeland (waar u soep, koffie en thee wordt 

aangeboden) en sluiten de dag af met een concert in de Grote of Sint-

Janskerk.  

 

Het volledige programma is te vinden op www.santiago.nl/rotterdam 

Aanmelden voor deze dag (vóór 13 april) bij jacobrdam@kpnmail.nl  

 

Marjan Blümer 
 

 

 

Verslag startersbijeenkomst Regio Den Haag  
 

Zaterdag 21 februari 2015 hield de Regio Den Haag voor de vierde keer een bijeenkomst voor 

Santiago-starters. Het blijkt dat dergelijke bijeenkomsten in een grote behoefte voorzien, 

vandaar dat we hieraan in deze Ultreia aandacht besteden.  

Onderwerpen die  aan de orde kwamen: motivatie; wat neem je mee, eten/drinken, routes in 

Frankrijk en Spanje, refugio’s onderweg, bijzondere plekken op de Camino Francés, aankomst 

in Santiago, terugreis.  

Voor een verslag van deze dag zie de website van de regio Den Haag.  
 

 Jos Engels  
 

 

Luiduina in het glas-in-lood-raam van het verpleeghuis 

Frankeland te Schiedam 

 

 

http://www.ontdekschiedam.nu/themajaar
http://www.santiago.nl/rotterdam
mailto:jacobrdam@kpnmail.nl
https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/den_haag/Startersbijeenkomst21-2-2015.pdf


 

 

Santiagoconcert Leonie Jansen en Eric Vaarzon Morel 
 

Het theaterconcert Santiago verbindt 

het aardse met het mystieke, reist over 

oude wegen, via dichters, schilders en 

schrijvers langs christelijke, Moorse en 

heidense paden. In het Nederlands, 

Engels, Spaans en Keltisch gaan Eric 

en Leoni op zoek naar de schoonheid 

die hen inspireert en bindt.  

Er staat een muzikale teaser op 

Youtube. Het nummer Lassie lie near 

me.  

 

Het theaterconcert speelt van februari t/m april 2015 in diverse theaters in Nederland.  

Meer informatie over de voorstelling en de complete speellijst vindt u online: 

 

 

Voorstelling Verhalen en liederen 
 

Ik ben een lezer die schrijft. Graag 

zelfs. Ik heb ook lang de wens 

gekoesterd om de ervaringen tijdens 

mijn tocht naar Santiago de 

Compostela in boekvorm te 

publiceren. Maar ik ben ook een 

schrijver die zingt. Dat bracht me op 

de idee om verhalen en muziek te 

combineren. Dat heeft geresulteerd in 

een voorstelling met als titel 

Onderweg. 

Dit is een voorstelling waarin 

verhalen geïllustreerd en omkranst 

worden met liederen en andere 

pakkende teksten, zoals een gedicht.  

Op zondag 8 februari jl. hebben we een deel van de voorstelling gebracht bij de regionale 

bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Zijtaart. Veel positieve 

reacties vielen ons ten deel. Op 21 maart aanstaande brengen we de voorstelling in Theater 

Overasselt in Overasselt (vlakbij Grave).  

Onderweg wordt uitgevoerd in samenwerking met Mazing Joy, een koor 'met een boodschap'.  

 

Datum: 21 maart 2015 

Locatie: Theater Overasselt, Willem Alexanderstraat 1, Overasselt 

Entree: 10 euro 

Reserveren: webmaster@mazingjoy.nl of tel. 024 64 16 506 

 

Jan van Woerkom  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iboZkyjvKCQ&feature=youtu.be
http://kikproductions.nl/pagina/voorstelling/santiago__reprise_
mailto:webmaster@mazingjoy.nl


 

 

Lezing: 'Reizen- mijn leerschool van het leven’  
 

In 2014 ben ik vanuit Nederland-Kortenhoef naar Spanje – Santiago de Compostela gelopen. 

Daarnaast heb ik in mijn leven nog wel wat andere reizen gemaakt. Over deze reiservaringen, 

met die van de Camino als middelpunt, geef ik soms een lezing omdat ik het leuk en mooi vind 

om te delen, te inspireren en te motiveren. 

 

 
 

Als reiscoach vertel ik over mijn reizen naar onder andere Zuid-Amerika, waar ik 12.000 

kilometer te fiets heb afgelegd en over deze ervaring een boek schreef. En over mijn voetreis 

in 2014 naar Santiago de Compostela van 3500 kilometer, die begon vanuit mijn thuis in 

Kortenhoef. Maar ook over mijn 'mislukte' wandelavontuur van Rome naar Jeruzalem dat 

slechts 7 dagen duurde…  

 

Hoe volg je je hart met gezond verstand? Over het realiseren van je dromen, het omgaan met 

alles wat je letterlijk en figuurlijk op je weg tegenkomt en opgedane persoonlijke inzichten. 

Een prachtige middag met tijd voor uitwisseling van ervaringen. 

 

Datum:  zaterdagmiddag 2 mei van 13:00-16:00. 

Adres:  Broekstraat 2, 6999 DE, Hummelo. 

 

Dirk van Asselt, www.dereiscoach.nl  

 

 

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 beschrijving naar redactie@ultreia.nl 

(graag met een foto van de cover en uw boek naar 

 

Nederlands Genootschap van Sint Jacob, t.a.v. Bibliotheek  

Janskerkhof 28a, 3512 BN UTRECHT 

 

 

 

 

 

http://www.volgjehart.nu/
mailto:redactie@ultreia.nl


 

 

Het Olavspad / Ria Warmerdam 
 

Ik kwam dit boek tegen op de Facebookpagina van de Noorse 

pelgrimsvereniging en wil het graag aanbevelen.  

 

Marjan Blümer 

 

Wie begint aan de 643 kilometer lange pelgrimsroute van Oslo naar 

Trondheim, treedt in de voetstappen van de middeleeuwse pelgrims 

die op weg waren naar het graf van de heilige Olav. Nidaros, de oude 

naam van Trondheim, behoorde met Santiago de Compostela, Rome 

en Jeruzalem tot de vier belangrijkste bedevaartsoorden van de 

middeleeuwen. Sinds 1997 is deze route opnieuw toegankelijk 

gemaakt voor de hedendaagse wandelaar. De populariteit van het 

Olavspad is groeiende, maar is in vergelijking met de route naar 

Santiago een oase van rust. Het pad doorkruist de hele ‘druppel’ van 

Noorwegen, een land vol zuivere lucht en eindeloze natuur. De 

wandelaar loopt door boerenland, langs het grootste meer van Noorwegen, door het bosrijke 

Gudbrandsdal dat steeds hoger en smaller wordt, trekt over de ruige hoogvlakte Dovrefjell en 

daalt af naar de Trondheimfjord en de kathedraal van Nidaros. Er is nagenoeg geen 

Nederlandstalige informatie over deze route beschikbaar. Andere gidsen die het hele pad 

beschrijven zijn, op dit moment verouderd en alleen verkrijgbaar in het Duits, Noors en 

Engels.  

 

Het boek is verkrijgbaar in de reisboekhandel of te bestellen via bol.com 

 

Mijn weg te voet / Johannes de Jong 
 

Diep van binnen wist de schrijver dat er een verlangen 

was om iets groots te doen voor zichzelf en misschien 

ook wel voor anderen. Opeens was het duidelijk: de weg 

naar Santiago de Compostela lopen, een geschikte 

uitdaging. Een pelgrimstocht van 1650 km volgde vanuit 

Frankrijk naar Noordwest Spanje die eindigde in 

Finisterre, aan de Atlantische kust. Met dit boek neemt 

de schrijver je mee op zijn tocht, zijn ervaringen, 

ontmoetingen en zijn filosofische overdenkingen die hij 

onderweg optekende. Dit boek geeft jou de beelden en 

het gevoel mee dat je deze reis zelf ook beleeft. 

 

Het boek is te bestellen via free musketeers of bol.com 

 

Johannes de Jong 

 

 

 

 

http://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/olavspad/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/sc/media_all/index.html?_requestid=258665
http://www.freemusketeers.nl/boek/7918/mijn-weg-te-voet-op-de-camino-de-santiago
http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/mijn%2Bweg%2Bte%2Bvoet%2Bop%2Bde%2Bcamino%2BSantiago/N/8299+8293/Nty/1/search/true/searchType/qck/sc/books_nl/index.html?_requestid=361955


 

 

¡Buen camino Profesor! 
 

U bent lid van ons Genootschap, u leest Ultreia, de Jacobsstaf, u bezoekt bijeenkomsten en 

toch weet u nog niet genoeg van de camino? Dan kunt u terecht bij de Universiteit van 

Santiago de Compostela. 

 

Er is een tweeweekse cursus over de 

Camino de Santiago. De eerste week 

zijn er lessen, seminars, workshops, 

gastronomische uitjes en  recepties (!). 

Daarna loopt u zes dagen lang onder 

deskundige leiding over de Camino 

Francés.  

 

Er zit wel een addertje onder het gras. 

De redactie van Ultreia heeft de kleine 

lettertjes gelezen en hoewel de 

Engelstalige banner hieronder wellicht 

anders suggereert, u moet wel 

behoorlijk goed Spaans kunnen spreken (niveau B2 avanzado). 

Kunt u dat niet, dan is een cursus Spaans voor hospitalero’s misschien iets voor u. 

 

Voor meer informatie en inschrijven, zie de website van de universiteit.  

 

 

 

 

Colofon 
 

Hoofdredactie: André Brouwer 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Verzending: Han Lasance 

 

 

Volgende Ultreia verschijnt medio april 2015. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 april tegemoet 

via ultreia@santiago.nl  

 

 

 
.  

 

Langs de Vía de la Plata. Foto: Jasper Koedam 

http://cursosinternacionales.usc.es/en/cursos/cursos-del-camino-de-santiago/
mailto: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 bij uw artikel zijn we ook altijd blij. 

 

Activiteiten van derden 
In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Opname in Ultreia betekent 

echter niet dat het Genootschap garant staat voor de kwaliteit ervan.  

 

 

  


