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Van de redactie 
 

 
 

Een nieuwe maand, een nieuwe inhoud. 

Misschien geeft deze Ultreia u leesgenot en inspiratie, is 

hij een hulp bij de voorbereiding of roept hij 

herinneringen op. 

De gevarieerde inhoud van dit nummer van Ultreia geeft 

alle ruimte. Hoe warm het ook was. 

Bent u niet op vakantie, waan u dan even op de camino. 

 

Paul Kouwenberg 

vervangend hoofdredacteur 

    

   

   



De 1000ste in de Huiskamer 
 

In juni werd de 1000ste pelgrim ingeschreven 

in de Huiskamer van de Lage Landen, de 

plaats in Santiago de Compostela voor 

ontmoeting, informatie en ontboezeming. 

 

Aangezien de dames niet als 1000ste van 

2015 de geschiedenis in wilden gaan, hebben 

we dit jaar twee pelgrims als 1000ste 

genomineerd. 

 

Al 1298 pelgrims wisten de Huiskamer in 

Santiago de Compostela tot 9 juli 2015 prima 

te vinden. 

 

Werkgroep Huiskamer van de Lage Landen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe internet fora  
 

 

Een groot Engelstalig pelgrimsforum op internet is caminodesantiago.me. Een actieve 

gemeenschap met berichten en vragen over zowat alle aspecten van het pelgrimeren. 

Kortgeleden introduceerde het forum twee nieuwe fora: De ‘St. Olav Ways’ en de ‘Via 

Francigena’. 
 

                       
Camino de Santiago forum 

St Olav Ways forum 

Via Francigena forum 

 

Redactie Ultreia 

  

De 1000ste: Annie Peeze en Josephien Kok 

met in het midden gastvrouw Marlies 

Foto: Truus Megens Boetselaers 

  

  

https://www.caminodesantiago.me/
https://www.caminodesantiago.me/community/
https://www.stolavways.me/
https://www.viafrancigena.me/
https://www.stolavways.me/
https://www.viafrancigena.me/
https://www.caminodesantiago.me/community/


Oproep: De invloed van de camino 

Beste pelgrim, 

U bent onlangs of al langer geleden op 

pelgrimsreis geweest. U bent wellicht 

gegaan met een idee, een plan, een heel 

speciale reden of specifiek doel. 

Teruggekomen hebt u ongetwijfeld 

teruggekeken: wat heeft de camino met u 

gedaan en heeft de reis u gebracht wat u er 

van verwachtte? Onze vraag is: heeft de 

camino uw leven beïnvloed en misschien 

wel ingrijpend veranderd? Bent u bereid om 

daarover te vertellen? Meldt u zich dan op 

het adres: f.vanderveen@upcmail.nl. 

We nemen dan graag contact met u op. Bij voorbaat dank. 

 

Freek van der Veen, redactie Jacobsstaf 

 

Accommodatie in Chaam 

In Chaam is kortgeleden een nieuw 

overnachtingsadres voor de pelgrim naar Santiago 

beschikbaar gekomen. U verblijft bij de familie van 

Gerven. Zij liepen vorig jaar 2450 kilometer naar 

Santiago. 

Chaam ligt dicht bij Breda, eventueel halen en 

brengen Jef en Colet u (tot 10 kilometer). U beschikt 

uiteraard over een pelgrimspaspoort en de 

overnachting is gebaseerd op vrijwillige bijdrage voor 

eten, drinken, overnachting en het gebruik van de 

wasmachine. 

Graag telefonisch aanmelden op 0161491731 

of mobiel 0630920049. 

Jef en Colet staan klaar, de deur staat open. 

Redactie Ultreia 

 

  

foto J&C van Gerven 

  

mailto:f.vanderveen@upcmail.nl


Uitnodiging voor een Camini 

Camini’s zijn stiltewandelingen op basis 

van ervaringen van de Camino. 

Op 18 juli of 30 augustus kunt u deze mini 

camino’s zelf ervaren. 

Wilco Kruijswijk en Anouk Poll liepen zelf 

de camino en delen graag hun ervaringen. 

Meer informatie over Camini treft u aan op 

de website. 

Op 18 juli is het thema ‘vertrouwen’, op 30 

augustus ‘loslaten’. Beide thema’s zijn pelgrims welbekend. 

U kunt een vaste indeling verwachten tussen 9:45 en 16:00: ontmoeting, inleiding, de eerste 

stiltewandeling van een kilometer of 5-6, de lunch, de tweede wandeling, uitwisseling met 

lekker hapje en koffie/thee. 

Beide Camini’s vinden plaats in het Dominicanen 

klooster in Huissen, in het nationaal landschap De 

Gelderse Poort. 

Het programma treft u aan op de website van het 

klooster. Klik in de agenda op 18 juli of 30 

augustus. 

Redactie Ultreia 

 

Inloop 20 juli: NGSJ, Vierdaagse én Sint-Jacobskapel 

 

Wandelen met hart en ziel. 
In de regio Arnhem / Nijmegen weten wij dat er in het bonte 

gezelschap van Genootschapsleden ook een aantal mensen zijn die, 

net als wij, een ‘beetje gek’ zijn van zowel wandelen op de Camino 

als van meedoen aan het jaarlijkse wandelfestijn in Nijmegen: de 

Vierdaagse. 
 

Net als in voorgaande jaren zal de Sint-Jacobskapel op de maandag 

vóór de Vierdaagse (dus op 20 juli a.s.) vanaf ca 10.30 uur tot 

17.00 uur speciaal open zijn voor NGSJ-leden. Hierdoor is er voor 

pelgrims / Vierdaagselopers een mooie gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, te praten over pelgrims- én Vierdaagse-ervaringen, etc.  

Natuurlijk is er voor onze gasten een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom! 

 

  

http://camini.nl/
http://camini.nl/
http://www.kloosterhuissen.nl/
http://www.kloosterhuissen.nl/
http://www.kloosterhuissen.nl/
http://camini.nl/


In Nijmegen hebben wij een prachtig plekje waar pelgrims uit 

onze regio regelmatig elkaar ontmoeten: de Sint-Jacobskapel, 

aan het Glashuis in de oude Benedenstad van Nijmegen 

(Glashuis is een kleine zijstraat van de Lange Hezelstraat, 

tegenover de Pijkestraat). Deze kapel is een monument uit de 

eerste helft van de 15e eeuw en wordt door het stadsbestuur 

van de oudste stad van Nederland als een pareltje gekoesterd. 

De kapel hoorde bij een gasthuis, waar in vroeger tijden ook 

pelgrims onderdak vonden. Voor meer informatie (o.a. over 

de bereikbaarheid) verwijzen wij u graag naar onze website: 

www.jacobskapel-nijmegen.nl  

 

 

Frans Kosters, secr. Vrienden St. Jacobskapel-Nijmegen 

 

Een rustig alternatief. maar niet verder vertellen 

Knack.be maakt 

melding van een 

prachtig alternatief 

voor de Camino de 

Santiago: de 

Zilverroute, de Via de 

la Plata. Het is 

natuurlijk geen 

alternatief, de 

geplaveide weg (een 

waarschijnlijke 

Arabische betekenis 

van ‘de la plata’) is 

immers gewoon één van de camino’s. Het is een route waar minder pelgrims lopen; het is 

rustiger dan op de Camino Francès. Start in de zuidelijke sfeer van Sevilla, langs het eveneens 

eeuwenoude Salamanca naar het nog oudere Astorga of welbekende Santiago. 

Op Ruta Via de la Plata treft u meer informatie. 

Meer informatie staat ook op Viaplata.org, met bijvoorbeeld een lijst van de herbergen. 

Redactie Ultreia 

  

foto St Jacobskapel 

bewerking Paul Kouwenberg 

  

http://www.jacobskapel-nijmegen.nl/
http://www.knack.be/nieuws/
http://www.rutadelaplata.com/en/
http://www.viaplata.org/


Wijzingen voor de pelgrimsroutes op de fiets 

 

 

 

Bij de nieuwsberichten van het Genootschap staat een bericht met de laatste wijzigingen en 

aanvullingen voor de pelgrim op de fiets. U treft dit bericht van Clemens Sweerman hier. 

De pagina’s met wijzingen langs de St.Jacobs fietsroute en de Vézelay route Langs oude 

wegen en pelgrimssteden zijn vernieuwd en treft u hier. 

De wijzigingen in het kort: 

 St.Jacobs fietsroute deel 3: laatste goede nieuws, N240 is weer open! 

De blokkade van de N240 bij Tiermas is opgeheven en de oude N240 nu heerlijk rustig 

tot bij Yesa. 

 Nieuwe uitgaven van Lange oude wegen en pelgrimssteden deel 1 en 2. 

In mei is de nieuwe druk van Langs oude wegen en pelgrimssteden deel 1 over Vézelay 

verschenen met geheel vernieuwd kaartmateriaal, gebaseerd op Open Maps.  

In deel 1 is de route zelf nauwelijks veranderd, wel de overnachtingenlijst. 

 Deel 2 komt half juli uit met nieuwe kaarten. In Zuid-Frankrijk is een traject na 

Maubourguet verlegd langs twee vroegere pelgrimsdorpen in plaats van een tamelijk 

rechte D-weg. 

 St.Jacobs fietsroute 

De nieuwe Franse bewegwijzering van de ‘Route Saint Jacques via Chartres’ tussen 

Maintenon en Châtellerault, is op 5 juli officieel geopend in Ste.Maure-de-Touraine. 

Zoals eerder gemeld lopen de bordjes niet gelijk op met de St.Jacobs fietsroute, wat op 

enkele plaatsen verwarring schept. Vooral als de Franse route soms een flinke omweg 

maakt. Let dus goed op. 

 

Informatie van Clemens Sweerman 

 

foto Paul Kouwenberg 

  

https://www.santiago.nl/nieuws/pelgrims-op-de-fiets
https://www.santiago.nl/fietsen-in-europa?goto=Frankrijk&minzoom=4


Speelfilm: The Pilgrimage 

Zo nieuw dat er zelfs nog geen trailer van is. In het voorjaar zijn aan de westkust van Ierland 

en in de Ardennen de opname begonnen voor een speelfilm. De film verhaalt van een groep 

monniken die in de dertiende eeuw de heiligste relikwie van hun klooster overbrengen naar 

Rome. Dat kost de nodige inspanning van acteurs Richard Armitage, Tom Holland en Jon 

Bernthal, om er een paar te noemen. De regie is in handen van Brendan Muldowney. 

 

Redactie Ultreia. Bron: The Pilgrims Gaze 

 

Cursus Santiago de Compostela, de weg naar vergeving (België)  

In november en december van dit jaar biedt Amarant een 

tweedaagse cursus aan: Santiago de Compostela, de weg 

naar vergeving. De cyclus kunt u op diverse data en 

plaatsen volgen, steeds van 10:00 tot 16:30. De lezingen 

worden gegeven in Berchem, Brugge en Gent. 

Amarant is een Belgische organisatie die op gebied van 

beeldende kunst, muziek en filosofie cursussen, 

tentoonstellingsbezoeken, daguitstappen en reizen 

organiseert. 

Over de inhoud: Stefan van Camp leidt u door 

bedevaartskerken en hun architectuur in Frankrijk en 

Spanje. Hendrik vanden Abeele duidt het belang van de 

vroege meerstemmigheid, de rijke muzikale cultuur tot aan 

de 13e eeuw. Katharina Haemers gaat tenslotte in op 

bedevaart en pelgrimage, geeft het ritueel het verwachte 

antwoord, of …. 

Voor inhouden, data, plaatsen en inschrijving zie de website van Amarant. 
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http://pilgrimsgaze.blogspot.nl/2015/06/the-pilgrimage-2015.html
http://www.amarant.be/BR113/CU21016compostela.html


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 de 

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

Wilt u solliciteren? Dan graag voor 30 augustus 2015 een e-mail voorzien van een kort 

cv en motivatie naar: voorzitter@santiago.nl  

Joost Bol  

 

Waar is André? 

 

André Brouwer is de hoofdredacteur van Ultreia. 

Tenminste, in het dagelijks leven. Maar nu even 

niet. Hij loopt zijn camino en vermaakt zich best. 

Het is soms oppassen met z’n rug. Net zoals wij 

heeft hij het ook warm, maar dan zijn water of 

Leffe nabij. Het gaat gestaag en het gaat goed. 

 

U kunt André volgen op zijn weblog. 

 

  

  

  

https://www.santiago.nl/vereniging/bestuursleden-gezocht
mailto:voorzitter@santiago.nl
http://www.spanje-in.blogspot.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). 

Gaarne uw beschrijving (maximaal 300 woorden) naar 

ultreia@santiago.nl graag met een foto van de cover.  

Wij stellen het op prijs, indien u een exemplaar van uw boek aan onze 

bibliotheek schenkt. 

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

28a, 3512 BN UTRECHT 

 

 

 

 

Gedachten en gedichten 

 
Jan Jochems liep in april en mei van dit jaar de Camino Francés.  

Zijn dagelijkse gedachten en gedichten schreef hij op. U kunt met hem meelezen. Van ‘Het 

vertrek Is niet compleet’ tot ‘Aankomst in de vroege morgen Eerst maar eens voor de 

Compostela zorgen’. 

Jan stelt reacties op prijs: jjochems@xs4all.nl 

 

De bundel kunt u online bekijken op dit adres. 
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Over de Via de la Plata naar Santiago 

 

Ed van de Aa liep dit jaar zijn tweede pelgrimstocht: De Via de la Plata naar Santiago, 

Ervaringsverslag van een voettocht met routetips en praktische adviezen. 
66 Dagen, 1100 kilometer, 206 bladzijden,16 gedichten en zeker 300 foto’s. 

 

Op de kaft lezen we: 

“Met als basis zijn dagboekmails, 16 gedichten en ruim 300 foto’s is dit boek samengesteld. 

Het is de weergave van een indrukwekkende ervaring, korter maar zwaarder dan de vorige 

voettocht, vooral door de zeer wisselende weersomstandigheden. In feite heeft hij alle 

seizoenen mogen meemaken, van de warmte van Sevilla tot vorst in de Extremadura, koude 

noordenwind, storm en regen in Galicië. Dat hoort ook bij een echte pelgrimage, het is geen 

vakantiereis naar Noem-maar-een-zijstraat.  

Ook van dit tweede boek kan gezegd worden:  

‘Een even inspirerend als ontroerend relaas met gevoel voor humor en poëzie geschreven. De 

schrijver verstaat de kunst om in een beeldende stijl de lezer mee te nemen als metgezel op 

deze bijzondere reis.' 

Dit boek is zeer geschikt om de Zilverroute voor te bereiden en als geheugenopfrisser voor 

degene, die de tocht eerder gelopen heeft.” 

 

 

 

ISBN: 9789402134940 

Uitgever: Brave New Books, 206 bladzijden, waarvan 176 in kleur 

Afhaalprijs in Roermond: 25,00 euro Inclusief verzending binnen NL: 28,50 euro 

Nadere informatie: edvanderaa@home.nl  

 

Ed van der Aa 

 

 
 

mailto:edvanderaa@home.nl


iBook ONT-moeten, mijn Camino naar Santiago de Compostela 

 

Maarten Hoek combineerde tekst, foto, kaart, stempel en interactie in een iBook. Het verschil 

met een eBook is dat er meer interactiemogelijkheden zijn. Een foto is bijvoorbeeld niet alleen 

een foto, maar een galerij van foto’s. 

 

 

“Het boek beschrijft in 283 pagina's mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Noord 

West Spanje. ONT-moeten gaat over ontmoetingen met anderen maar ook over ont-moeten, 

niet meer moeten. Verder in het boek vele anekdotes van vroeger, luchtig gebrachte feiten en 

leerervaringen van nu die betrekking hebben op de Camino. In het boek zijn vele honderden 

zelfgemaakte professionele foto’s te vinden en tevens vele (interactieve) kaarten, hoogte 

profielen en lokaal afgegeven stempels. Voor dit boek is er rekening gehouden met de pelgrim: 

het is uitsluitend digitaal verkrijgbaar, weegt dus niets en kan zo mee in de rugzak. 

Ik ben met auto naar Saint Jean Pied de Port gegaan en vanaf daar gaan lopen. Op zowel de 

heen- als de terugreis heb ik nog een flink aantal stops gemaakt langs de Camino del Norte en 

de Franse Camino. Ook van die routes zijn vele foto’s in het boek te vinden.” 

ONT-moeten is online verkrijgbaar de iBookstore, ISBN 9789492227041, €12,99. 

 

Maarten Hoek 

 

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. 

  

 

 

http://www.pelgrimsvrienden.nl/node/41
http://www.pelgrimsvrienden.nl/


 

Salida: korte berichten en weetjes 
 

 

 

Al Andalus 

 

Het kan druk zijn op de camino, of heet, of teveel blaren. Geen nood. In juli zet Renfe vanaf 

Léon de luxe Al Andalus in naar Santiago de Compostela. De Al Andalus tref je normaal aan 

in het zuiden van Spanje. De zesdaage trip in dit paleis op wielen kost zo’n €3740. Maar, er 

zijn aanbiedingen. 

Zie het bericht op weblog Pilgrimage and Place. 

De noordelijke Spaanse camino’s zijn nu 

ook opgenomen in de Unesco 

werelderfgoedlijst. 

Zie het nieuwsbericht op de website van het 

NGSJ. 

 

Route Napoléon tussen Saint-Jean-Pied-de-Port en Roncesvalles deze winter gesloten. 

Zie het nieuwsbericht op de website van het NGSJ. 

 

O Apostolo, de trailers 

Benieuwd naar de film O Apostolo die Jasper Koedam in de laatste 

Jacobsstaf beschrijft? 

Kijk op deze pagina voor meer informatie en de trailers. 

  

 

http://pilgrimageandplace.blogspot.nl/2015/06/new-routes-selection.html
https://www.santiago.nl/nieuws/noordelijke-caminos-officieel-op-werelderfgoedlijst
https://www.santiago.nl/nieuws/noordelijke-caminos-officieel-op-werelderfgoedlijst
https://www.santiago.nl/nieuws/route-napoleon-de-winter-gesloten
http://pilgrimageandplace.blogspot.nl/2015/04/santa-compana-and-o-apostolo.html


Colofon 
 

Redacteur:  Paul Kouwenberg 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Verzending:  Han Lasance 

 

De hoofdredacteur, André Brouwer, is 

ruimschoots Frankrijk binnengelopen. 

Paul vervangt hem tijdelijk. 

Volgende Ultreia verschijnt medio 

augustus 2015. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 augustus 

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. 

 

 

 

 

 

Gewoon op een Camino! Donostia – San Sebastian 

foto Paul Kouwenberg 

mailto:ultreia@santiago.nl

