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Van de redactie 

 

 

 

Toen april met vele milde buien 

De maartse droogte weg had laten kruien 

… 

Toen wilden mensen ook op pelgrimstocht 

 

Zo begint Geoffrey Chaucer de proloog van zijn 

beroemde Canterbury Tales (1384-1400) 

 

Ook bij ons is het lente geworden. Tijd om eropuit 

te trekken. 

Maar wellicht heeft u ook nog tijd om deze Ultreia 

te lezen. 

 

 

Veel leesgenot 

 
 

André Brouwer 

hoofdredacteur 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Huiskamer van de Lage Landen opent weer zijn deuren 
 

 

Dadelijk is het zover, vanaf 1 mei a.s. zijn pelgrims weer welkom 

in onze Huiskamer van de Lage Landen. Deze is gevestigd in het 

Pelgrimsbureau aan de Rua do Vilar 1 in Santiago de Compostela. 

En dit tot 15 oktober 2015. 

 

Op 14 maart jl. kwamen gastvrouwen en – heren bijeen in Utrecht 

voor een inspirerende introductiedag. Ze leerden elkaar kennen en 

werden door de werkgroep van de Huiskamer voorbereid op hun 

belangrijke taak: Nederlandssprekende en ook andere pelgrims bij 

aankomst in Santiago een luisterend oor bieden. 

 

Voor het derde opeenvolgend jaar organiseert ons Genootschap 

deze dienstverlening die door de pelgrims, onze vrijwilligers en de 

medewerkers van het pelgrimsbureau zeer gewaardeerd wordt. 
 

Monique Walrave 

 

 

 

 

Voorjaarsbijeenkomst Amersfoort 
 

Dom, dom, dom. Zo bezig met mijn eigen afscheid als secretaris, 

helemaal vergeten foto’s te maken. Maar de bijna zevenhonderd 

mensen die de voorjaarsbijeenkomst in Amersfoort bijwoonden, 

hadden een leuke dag, getuige ook de vele reacties op Facebook. 

 

De regio Midden-Nederland had een afwisselend programma 

georganiseerd met stadswandelingen, workshops, lezingen, informatie 

voor wandelaars en fietsers. 

 

Aan het eind van de middag was er de Pelgrimsparade. Dit keer met 

een nieuw concept. De spreektijd was gelimiteerd tot drie minuten. 

Dit leverde ontroerende ‘parels’ op. 

Aansluitend werden onder de klanken van ons koor El Orfeón de 

pelgrims uitgezwaaid die dit jaar op weg gaan. 

 

Geen landelijke bijeenkomst zonder algemene ledenvergadering. 

Hierin mocht ik mijn functie als secretaris overdragen aan Simone 

Aarendonk. De conceptnotulen staan inmiddels op de website. 

André Brouwer 

    

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/?fref=ts
https://www.santiago.nl/vereniging/conceptverslag-algemene-ledenvergadering-dd-21-maart-2015-te-amersfoort


 

 

Tentoonstelling Camino El Origin in Santiago de Compostela 
 

We waren er zelf nog niet, maar we hebben het van horen zeggen van onze Vlaamse collega’s 

die het ook weer van horen zeggen hebben. Tot 13 september loopt in het Museo Centro Gaiás, 

Cidade da Cultura, een bijzondere tentoonstelling.  

Zo’n honderdvijftig schilderijen en beeldhouwwerken 

illustreren er Jacobus en de Camino door de eeuwen 

heen. Daaronder werk van grote meesters, zoals Dürer, 

Velazques en Murillo. Werken uit Spaanse musea en de 

kathedraal van Compostela maar ook uit bijvoorbeeld de 

Galeria degli Uffizi in Firenze en het Musée Cluny in 

Parijs.  

 

De tentoonstelling bestaat uit drie delen: Santiago, de 

apostel, de camino en de pelgrim. Historisch werk dat is 

aangevuld met een tiental werken van hedendaagse 

kunstenaars.  

 

Toegangsprijs: 4 euro. Gratis op zondag. Gratis ook voor 

pelgrims die lid zijn van een erkend jacobusgenootschap 

(credencial meenemen). 

  

 

San Francisco y su tiempo 
 

En mocht u het Ciudada da Cultura te ver vinden (ligt buiten 

de stad op een heuvel), dan kunt u naar de tentoonstelling over 

Sint Franciscus.  

Deze loopt nog tot 28 juni in het Palacio Xelmírez, naast de 

kathedraal. 

 

De tentoonstelling is er vanwege het ‘feit’ dat het in 2014 

achthonderd jaar geleden was dat deze heilige naar Santiago 

zou zijn gereisd.  

San Francisco y su tiempo 

Palacio de Xelmírez, Santiago de Compostela 

Tot 28 juni 

Toegang gratis.  

 

André Brouwer 

 

 

 

  

Onze apostel zoals Albrecht Dürer hem in 1516 

schilderde 

 

 

http://www.santiagoturismo.com/museos/museo-centro-gaias
http://programacion.xacobeo.es/en/events/exhibition-san-francisco-y-su-tiempo-santiago-de-compostela


 

 

'Over Vloed' - Kunstproject te Ranst (Emblem, België) 
 

 
 

In Emblem, langs het Netekanaal waar ook de St. Jacobsfietsroute passeert, gaat in mei het 

kunstproject Over Vloed van start.  

Het werk Post Voor Compostela waarmee wij deelnemen, wil het bestaan van die Jacobsroute 

meer bekend maken. 

We bieden bezoekers de mogelijkheid met ter plaatse gedolven klei, bolletjes te maken ter 

grootte van een knikker en daar hun wens, dankbaarheid of boodschap in te fluisteren. Onze 

keramiekafdeling zal die kleiknikkertjes bakken. 

Aan passerende pelgrims vragen we om één of twee gebakken kleibolletjes mee te nemen en te 

deponeren aan het Cruz de Ferro. 

 

- Wanneer?  Van 9 tot 25 mei 2015 

- Waar?  Jaagpad op de rechteroever van het Netekanaal, richting Compostela, 

400 m voor de brug van Emblem. 

 

Peter Taverniers, keramiekafdeling van de Academie van Lier 

 

 

 

Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 
 

Ook zo genoten van alle vriendschap en gastvrijheid op de camino? 

U wilt iets terugdoen? 

 

Word donateur van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob. 

 
 

 

 

 

https://sites.google.com/site/overvloed2015/
http://www.pelgrimsvrienden.nl/node/41
http://www.pelgrimsvrienden.nl/


 

 

Vacature bestuursleden Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
 

Om het aantal bestuursleden op peil te houden is het Bestuur op zoek naar twee nieuwe leden 

m/v  

 

Taken 

- Actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen (acht keer per jaar) en aan de algemene 

ledenvergaderingen (twee keer per jaar) en vrijwilligersvergaderingen (een of twee keer 

per jaar). Als vertegenwoordiger van het bestuur in enkele werkgroepen en regio’s 

houdt u contact met deze vrijwilligers en neemt desgewenst deel aan hun vergaderingen 

of bijeenkomsten.  

- Participeren in beleidsvorming, -vaststelling en –uitvoering.  

 

Het betreft een vrijwilligersfunctie, onkosten worden vergoed. Maar de mooiste beloning is de 

voldoening die u haalt door bezig te zijn met iets waar uw hart ligt.  

 

Op onze website staat een uitgebreid profiel. U kunt ook meer informatie krijgen bij onze 

voorzitter, Joost Bol, telefoon. 06 41 30 29 02 

Wilt u solliciteren? Dan graag voor 15 mei 2015 een e-mail voorzien van een kort cv en 

motivatie naar: voorzitter@santiago.nl  

 

Joost Bol 
 

 

Twee vertrouwenspersonen gezocht 
 

Het Genootschap is er trots op dat de vele activiteiten kunnen worden gerealiseerd door de 

inzet van meer dan tweehonderd vrijwilligers. Nagenoeg altijd in goede harmonie, maar heel 

soms leidt een verschil in inzicht tot een conflict dat ook door het bestuur niet tot tevredenheid 

kan worden opgelost.  

In het vernieuwde Handboek voor Vrijwilligers (uitgave november 2014) is daarom een 

paragraaf opgenomen over conflicthantering. Daarin wordt de mogelijkheid geboden 

vertrouwenspersonen in te schakelen, indien daaraan behoefte is. Het betreft een nieuwe 

functie waarvoor het bestuur een profielschets heeft opgesteld en twee kandidaten zoekt. Het is 

niet aan te geven hoeveel tijd deze gaat vragen, maar de verwachting is dat het beperkt zal zijn. 

 

Op onze website staat een profielschets en een opsomming van de kennis en vaardigheden die 

worden gevraagd.  

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Lidwien Meijer lgmeijer@ziggo.nl. Ook het handboek 

kunt u bij haar opvragen. 

 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen we graag een kort cv met motivatie. U 

kunt deze tot 1 juni a.s. sturen aan voorzitter@santiago.nl    

 

Lidwien Meijer 
 

 
 

 

https://www.santiago.nl/vereniging/bestuursleden-gezocht
mailto:voorzitter@santiago.nl
https://www.santiago.nl/vereniging/twee-vertrouwenspersonen-gezocht
mailto:lgmeijer@ziggo.nl
mailto:voorzitter@santiago.nl


 

 

 

Even niet langs Postel 
 

Voor enkele landgenoten op weg naar Santiago de 

Compostela was het een teleurstelling. Ze hadden 

zich erop verheugd een nacht bij de Norbertijnen in 

Postel door te brengen, maar helaas stonden ze voor 

een gesloten deur. 

Wegens onderhoudswerkzaamheden is het 

gastenverblijf tot eind juni gesloten. 
 

 
 

Er resten dan twee mogelijkheden. Of ander onderdak zoeken, of je verdriet in bier verdrinken. 

André Brouwer 
 

 

 

Niet meer langs Maria 
 

 

Er bellen nog steeds mensen aan, 

maar sinds 2014 kan ik om 

gezondheidsredenen geen 

pelgrims meer laten overnachten 

in mijn pelgrimsherberg De 

Jacobsmantel in het Begijnhof te 

Breda. Ik vind dit zeker zo erg als 

u, maar helaas!  

 

Wel kan nog vanaf 10.00 uur een 

stempel voor de credencial 

worden bekomen. 

 

 

 

 

Ultreia  

Maria Van Hassel-Maas 

 

 

 

 



 

 

Pelgrimstocht Moderne Devotie 2015 
 

Retraitecentrum De Spil organiseert dit jaar voor de tweede keer de Moderne Devotie-

pelgrimstocht in de dagen rond Hemelvaart. De route volgt het Geert-Grootepad. Het 

programma start op woensdagmiddag 13 mei in Deventer, waar we een stadswandeling maken 

langs plaatsen van de Moderne Devotie en eten met de deelnemers van het Devotiefestival dat 

daar wordt gehouden. Op donderdag 14 mei vertrekken we na ontbijt in de Lebuïnuskerk en 

een openluchtviering richting Olst. Vervolgens lopen 

we in drie dagetappes van 20-25 kilometer naar 

Zwolle. De pelgrimage wordt afgesloten met een 

viering op zondagmiddag 17 mei in het 

Dominicanenklooster in Zwolle. 

Dagelijks bidden we het ochtend- en avondgebed en 

onderweg is er veel ruimte voor stilte en bezinning. 

Daarnaast is er tijd voor ontmoeting en gesprek. 

Kerken, kloosters en gastgezinnen bieden een gastvrije 

ruimte voor de maaltijden en de overnachting. Er is 

bagagevervoer naar de diverse locaties. 

De kosten bedragen € 250,- op basis van volpension. 

Voor informatie en een filmimpressie van de tocht van 

vorig jaar: www.pelgrimstochten.org.  

In deze pelgrimage willen we nader kennismaken met 

de Moderne Devotie en ons bezinnen op de betekenis 

ervan voor ons persoonlijk leven en de hedendaagse 

samenleving. 

Retraitecentrum De Spil is een onafhankelijke 

stichting zonder winstoogmerk.  

Voor meer informatie: www.retraitecentrum.nl of neem contact op met Ben Lamoree via  
 

Ben Lamoree, ben@retraitecentrum.nl 

 

 

 

Honden niet meer tussen Nasbinals en Aubrac 

 

Maar ook geen lama’s, ezels, paarden en fietsen op de 

Via Podiensis tussen Nasbinals en Aubrac (5 km). De 

eigenaars willen dit niet meer en het staat ook in een 

nieuw gemeentelijk reglement.  

Gewone wandelaars mogen nog wel over de Jacobsweg 

(GR 65). Voor alle anderen is het omlopen, deels over 

de D 987. 

Overgenomen uit Hola: elektronische nieuwsbrief van 

het Vlaams Compostelagenootschap 

 
 

 

 

 

 

Nee, mag niet meer, omlopen 

http://www.pelgrimstochten.org/
http://www.retraitecentrum.nl/
mailto:ben@retraitecentrum.nl


 

 

Wandelcoachreis Camino Portugués: 4-11 juli 2015 
 

Er zijn vele wegen die leiden naar Santiago de Compostela. Wilt u gaan, maar liever niet 

alleen? Bent u graag met anderen op pad, maar houdt u ook van ruimte voor uw eigen wensen? 

En hebt u behoefte aan verdieping van uw innerlijke reis, in de vorm van coaching? Dan is 

deze reis wellicht iets voor u. Van 4-11 juli lopen we een deel van de Camino Portugués, met 

Valença (Portugal) als vertrekpunt. Van daaruit gaan we met maximaal zes pelgrims op weg 

naar Santiago. We lopen dagelijks zo’n 20 kilometer, overnachten doen we in hotels en 

pensions. Gedeelde momenten en tijd voor uzelf wisselen elkaar tijdens deze reis af. Na 

aankomst in Santiago beëindigen we de tocht met een gezamenlijk ritueel. De coaching wordt 

afgestemd op uw behoefte daaraan; het omvat in elk geval een kennismakingsgesprek 

voorafgaand aan de reis en een terugkoppeling na afloop. 

 

De reis wordt begeleid door Agnes van 

Woensel, een ervaren pelgrim. Agnes is trainer 

en (wandel)coach en liep in 2005, 2007 en 2012 

naar Santiago. Tijdens de reis zal ze fungeren 

als gids, reisleider en coach. Haar wens is om u 

tijdens deze tocht de wijsheid, inspiratie en 

vrijheid van het pelgrimsbestaan te laten 

ervaren.   

Benieuwd geworden? Kijk 

op  www.agnesvanwoensel.nl of mail 

naar info@agnesvanwoensel.nl. Tot 22 april 

geldt de vroegboekprijs van 695 euro. 

Agnes van Woensel 
 

 

Hospitalero’s gevraagd in Oberdischingen, Duitsland 
 

In de maand mei zoekt Het Cursillo-Haus St. Jakobus in Oberdischingen nog hospitalero’s.  

Deze pelgrimsherberg, een voormalig onlangs gerenoveerd franciscanerklooster, biedt plaats 

aan 24 personen in 2- en 3-persoonskamers. Goed Duits spreken is absoluut een must. De 

pelgrims die hier langs komen, zijn onderweg richting Bodensee. Ulm-Oberdischingen is vaak 

hun eerste etappe.  

Het huis heeft een eigen kapel en is een spiritueel bezinningshuis waar ook veel uiteenlopende 

workshops aangeboden worden, en staat onder leiding van theologe Frau Julia Kohler.  

De hospitalero’s hebben een eigen kamer. De taken bestaan uit de bereiding van het ontbijt, 

pelgrims uitzwaaien, meehelpen met de administratie, kamers in orde maken, eventueel in de 

tuin werken. De middag is vrij. In de namiddag de binnenkomende pelgrims een kamer 

aanbieden, pelgrimspas stempelen en afrekenen, eventueel avondmaaltijd bereiden. Een 

luisterend en liefdevol oor bieden voor hen die onderweg zijn. 

Reiskosten voor eigen rekening, ontbijt en avondmaaltijd samen met de pelgrims.  

 

Voor inlichtingen: Ria Bindels riabindels@gmail.com 

 
  

 

P

 

http://www.agnesvanwoensel.nl/
mailto:info@agnesvanwoensel.nl
http://www.haus-st-jakobus.de/
mailto:riabindels@gmail.com


 

 

 

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 ultreia@santiago.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 

 

 

 

Adam en Eva spelen / Johannes de Elfde    
 

Het is een pelgrimage door landen en tijden.          

Twee hedendaagse  jonge mensen  hebben 

ontroerende ontmoetingen met filosofen en 

religieuzen van Lao Tse tot Jezus van Nazareth, 

van Hildegard von Bingen tot Bernadette 

Soubirous van Lourdes. 

Het verhaal zal mensen van alle leeftijden 

enthousiast maken zelf op ontdekkingstocht te 

gaan door de rijke wereld van geloof en filosofie.  

De schrijver is Johannes de Elfde. Johannes 

betekent  ‘God is goed’. Elf is het zottengetal.  

Volgens hem horen die namen bij elkaar: ‘Ik reis 

en schrijf vanuit verwondering om zoveel goeds en 

vanuit verbijstering om zoveel pijn. Met een 

glimlach naar het lieve zotte leven.’ 

Adam & Eva spelen verscheen  bij Uitgeverij 

Aspekt en is in de boekhandel verkrijgbaar. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:ultreia@santiago.nl


 

 

Camino Mozárabe / Helmut Brouwer 
 

Bijgaand de definitieve uitnodiging voor het lezen van de beschrijving van 

de Camino Mozarabe. Van deze route is niet veel bekend, maar met beschrijving is het goed te 

doen. Vooral pelgrims die nogal eens klagen over de volle Camino Francés kunnen hier hun 

hart ophalen, want je komt bijna niemand tegen. 

 

In het verhaal zijn de zo merkbaar aanwezige laatste loodjes 

van de Reconquista verwerkt: val van Granada in 1492 en de 

moeilijkheden in de eeuw hierna tot de verwijdering van de 

Moriscos in begin 1600. 

Tot tegenwoordig vormen deze gebeurtenissen de 

Andalucische  ziel en geven meer inzicht in de Spaanse 

cultuur. 

Maar vooral een prachtige wandelroute met prima 

voorzieningen! 

 
De Camino Mozárabe loopt van Málaga over Córdoba naar 

Mérida; ca. 490 km 

- Málaga tot Córdoba;  deel 1 ca 225 km 

- Córdoba tot Mérida; deel 2 ca 265 km 
 

 

 

De route is gelopen in april/mei onder ideale omstandigheden, waarbij elke dag meerdere 

schitterende voorjaarsbloemen omschreven worden! 

 

Dit is te volgen op: http://www.pelgrim-helmut.nl/ of Google Pelgrim-helmut 

Helmut Brouwer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor de la Jara: mooiste zonneroosje en 

symbool van de route 

http://www.pelgrim-helmut.nl/


 

 

Colofon 
 

Hoofdredactie: André Brouwer 

Redacteur: Paul Kouwenberg 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Vormgeving: André Brouwer en Han Pronker 

Verzending: Han Lasance 

 

 

Volgende Ultreia verschijnt medio mei 2015. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 mei 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 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.   

 

 

 

 
 

Poes langs Camino Inglés 

mailto:ultreia@santiago.nl

