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Van de redactie
Augustus, het is vol op de camino, het is vol in de Ultreia!
Veel mensen ontvangen een compostela, bezoeken de
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Dichter, priester en filosoof John O Donohue schreef
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treffend aan een eind van een gedicht:
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Laat uw geest ontwaken voor het avontuur,
houd je niet in, voel je op je gemak bij het risico,
binnenkort ben je thuis in een nieuw ritme,
want je ziel voelt de wereld die je te wachten staat.
Paul Kouwenberg
vervangend hoofdredacteur

Aantal pelgrims in Santiago
De reacties van lopende pelgrims zijn wisselend, geregeld is het overvol in de herbergen en
soms is het heel rustig. Roncesvalles geeft aan dat het weekend van 8/9/10 augustus 810
overnachtingen telde (dank je Wil Matti, hospitalero ter plaatse).
De trend is duidelijk en mooi zichtbaar gemaakt door Pierre Baillet op de Facebook pagina
Cheminer.

Aantal uitgegeven compostela’s bij het Pelgrimsbureau van Santiago de Compostela.
Afbeelding: Pierre Baillet

Huiskamer 1500!
Op maandag 27 juli heeft de Huiskamer van de Lage Landen in
Santiago de 1500ste pelgrim mogen begroeten.
En de 1500ste is …. Hilde Geyser, lid van het Vlaams
Genootschap. Het aandeel Belgische pelgrims neemt nog steeds
toe. Begin augustus hadden al 1600 pelgrims de Huiskamer
bezocht.
Werkgroep Huiskamer van de Lage Landen
Hulde aan Hilde Geyser, gewaardeerde 1500ste pelgrim van de Huiskamer
Foto: Werkgroep Huiskamer van de Lage Landen

Vernieuwde pelgrimshoeve Kafarnaüm
Vrijdag 25 september opent de vernieuwde
Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem haar deuren.
Op de plek waar al duizenden wandelaars hun
stappen naar bezinning, een nieuwe toekomst of
gewoon op weg naar Santiago zetten, krijgt de
opzet een nieuw gezicht.
Het concept, ooit door de Vessemse broeders
uitgedacht en opgezet, wordt nu breder uitgerold
en gaat zelfstandig verder. Een stichting doet
voortaan de exploitatie en zorgt voor een gastvrij
pelgrimshuis, zeven dagen per week. Daarnaast
zijn er de voorbereidingsweekenden (zie hierna)
voor iedereen die de tocht naar Santiago de
Compostela, Assisië, Rome en Trondheim maken
of andere pelgrimswegen begaan. We ontvangen
jeugdige wandelaars die deelnemen aan de
jeugdpelgrimage of gewoon iemand die op weg is
en langs komt voor een kopje koffie.
In de pelgrimshoeve aan de Servatiusstraat 11 in Vessem kunnen zo’n 15 personen
overnachten.
Zaterdag 26 september is de officiële lancering van de Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm
die het gebouw gaat exploiteren speciaal voor besturen van organisaties. Het nieuwe logo ziet
het levenslicht en de pelgrim die nu nog in een beeld gevangen zit, krijgt de ruimte. Het
borstbeeld van Stephanus Modestus Glorieux, de stichter van de congregatie van de Broeders
van O.L. Vrouw van Lourdes, krijgt een plaats in de meditatieve tuin van de Pelgrimshoeve.
De broedercongregatie geeft hiermee symbolisch haar goede werken door aan de vrijwilligers
van de nieuwe stichting.
Zondag 27 september kunnen alle belangstellenden in een Open Dag van 11.00-15.30 uur een
kijkje nemen in het vernieuwde pand en al vast proeven van de gastvrijheid.
Er is een foto expositie over het pand met zijn 100-jarige historie en over de rol die Kafarnaüm
vervult in de pelgrimages. Er zijn infokraampjes en workshops voor kinderen. Ook het pand en
de historische tuin zijn open.
Zie ook: http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl

Jac Naus

Voorbereidingsweekenden op pelgrimshoeve Kafarnaüm
Potentiële pelgrims kunnen zich op de pelgrimshoeve in Vessem voorbereiden op hun
pelgrimstocht.
Tijdens de voorbereidingsweekenden gaan wij in op praktische en conditionele zaken en
besteden we aandacht aan de geestelijke en mentale voorbereiding. De weekenden worden
geleid door twee ervaren vrijwilligers. Ze worden gehouden van vrijdag 16.00 uur tot zaterdag
16.00 uur. Er zijn maximaal twaalf personen. De kosten zijn € 45.
De data voor deze
bijeenkomsten zijn:
9/10 oktober 2015
6/7 november 2015
27/28 november 2015
15/16 januari 2016
29/30 januari 2016
19/20 februari 2016
4/5 maart 2016
Opgave: pelgrimsweekenden@gmail.com
Informatie: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
Namens de werkgroep pelgrimsweekenden van pelgrimshoeve Kafarnaüm,
Marijke Pouw-Teirlinck

Praktisch pelgrimeren
Praktisch pelgrimeren, alles wat u weten wilt over de tocht in 150
vragen en antwoorden, is voor leden tot eind van de maand nog
verkrijgbaar voor € 10. Daarna is de prijs de normale € 12,50. Beide
bedragen zijn exclusief portokosten.

Voor meer informatie: zie de NGSJ winkel.

Stappen naar de stilte
Fiona Harmsen schreef begin juli een artikel in Het Financieele Dagblad met drie persoonlijke
verhalen van pelgrims, lopend of fietsend, naar Santiago de Compostela of Rome.
“Religie was niet de drijfveer om een pelgrimstocht af te leggen, maar al lopend of fietsend in
stilte kregen deze drie mannen toch inzichten en ervoeren ze een gevoel van vrijheid. En dan
waren er nog de bijzondere ontmoetingen. Twee langeafstandlopers en één -fietser vertellen.”
Het artikel staat op de website van het FD (klik hier!)

Afbeeldingen uit het artikel, resp. Alto de San Roque, kathedraal van Canterbury en landschap rond Siena

Erfgoed Roncesvalles
Het Spaanse project om historisch
erfgoed in Roncesvalles te herstellen
ontvangt een bijdrage van ruim €
433.000 van het Ministerie van
Ontwikkeling en Cultuur. Het
project richt zich op herstel en
verbetering van de toegankelijkheid
van de kapellen van Santiago y
Espíritu Santo.
Diarrio de Navarro
Foto Diarrio de Navarro

Speelfilm: A Walk in the Woods
Het lange afstandwandelen is ook populair in
Hollywood. Geregeld verschijnen nieuwe films,
natuurlijk kent u nog The Way of meer recente
films die Jasper Koedam in de Jacobsstaf
bespreekt.
In het late najaar verschijnt de film A Walk in the
Woods. Een film over de Appalachian Trail naar
een boek van Bil Bryson.
Regisseur is Robert Redford die zelf in de film,
speelt, samen met onder meer Nick Nolte.

Meer informatie en link naar de trailer treft u hier.
Meer informatie over pelgrim gerelateerde
documentaires en films treft u op het weblog
Pilgrimage and Place.
Foto IMDB

Ring gevonden
Dit voorjaar is in de herberg van
Roncesvalles een trouwring
gevonden, zie bijgaande foto, met de
namen Judith en Dirk en een
trouwdatum erin gegraveerd. Mocht
dit uw ring zijn of kent u een Judith
en Dirk die naar Santiago zijn
geweest, neem dan contact op met
an.pikker@gmail.com.

Personen gezocht
Een verzoek uit Frankrijk. Claude Houssin zoekt twee Nederlanders die op donderdag 11 juni
met de bus van 08:30 vanuit Vezelay terugkeerden naar Amsterdam.
De twee liepen daarvoor twee weken van Rocroi naar Vezelay.
Claude zoekt de pelgrims om nieuwe plannen te maken voor het vervolgtraject.
claude.houssin@gmail.com

Foto ontvangen van Claude Houssin

Programma Atelier Mathot
Atelier Mathot biedt in het najaar van 2015 een aantal lezingen en een dagworkshop Schetsen
onderweg in het Atelier in Gouda.
 1. De Via Tolosana. Zes lezingen en een excursie.
Start maandagavond 21 september, 19.30 uur. Atelier Mathot, Gouda
 2. De Romaanse kunst en de Via Podiensis. Zes lezingen en een excursie.
Start woensdagavond, 23 september, 19.30 uur. Atelier Mathot, Gouda
 3. Dagworkshop: Schetsen Onderweg: zaterdag 10 oktober 2015.
Atelier Mathot, Peperstraat 46, Gouda
De lezingen zijn interessant voor alle pelgrims en aanstaande pelgrims en verder is iedereen
met belangstelling voor kunsthistorische achtergronden van de camino welkom.
Deelname: € 95,--, inclusief de beknopte syllabus.

De Workshop Schetsen Onderweg (van
10:00 tot 17:00) bestaat uit een
Lezing/powerpointpresentatie over oude
tekentechnieken, de pastels techniek van
Carina Mathot met vele camino
afbeeldingen, onderweg geschetst.
Daarnaast uitleg over de drie methoden van
perspectief: Het vluchtpunt perspectief, het atmosferische perspectief en het coulissen
perspectief.
Deelname € 60,--, inclusief handleiding, lunch, koffie en thee.
Kijk voor het hele programma met data op www.ateliermathot.com

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.

Wilt u iets van mij lezen?
Lezers die zelf ook schrijven, kunnen in deze rubriek hun boek onder de
aandacht van de leden van het Genootschap brengen (het is dus geen
recensie van de redactie van Ultreia).
Gaarne uw beschrijving (maximaal 300 woorden) naar
ultreia@santiago.nl 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

Annelies Boshoven: See you in Santiago
“Met See you in
Santiago schreef
Annelies
Boshoven een
boeiend verslag
van haar
wandeltocht naar
Santiago de
Compostela. Zij
stapte drie
maanden uit haar
drukke leven als
zorgondernemer
van een
Thomashuis om
te voet te ervaren
wat het is om je
alleen bezig te houden met basale dingen als brood, bed en bad. Op de achtergrond gesteund
door haar man Bert en kinderen ging zij de grote uitdaging aan om drie maanden niet te zorgen
voor anderen, maar te lopen naar het onbekende… zonder te plannen, met niet meer dan een
wandelkaart en een rugzak. Een reis van Nederland naar Noord-West Spanje, waarbij zij twee
paar wandelschoenen versleet. Na drie maanden was een weerzien gepland met haar man die
haar, op de fiets, twee maanden later volgde. Kort beschreef ook hij zijn reisperikelen. Het
geïllustreerde reisverslag is bovendien voorzien van alle reacties op de blog die Annelies, en
later ook haar man, bijhielden. Het fotomateriaal is afkomstig van de mobiele telefoon die
Annelies gedurende de reis ook als dictafoon gebruikte.
De opbrengst van het boek is bestemd voor het Thomashuis in Olst waar acht mensen wonen
die zorg, ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het huis wordt gerund door deze actieve
zorgondernemers (Bert en Annelies) en hun medewerkers en vrijwilligers.”
Op 21 augustus ontvangt de burgemeester van Olst-Wijhe in het Thomashuis het eerste
exemplaar.
Het 320 pagina’s dikke boek is verkrijgbaar bij diverse winkels in Olst, Wijhe en Twello.
Per mail bestellen kan ook, stuur dan een berichtje naar olst@thomashuis.nl
Voor meer inlichtingen over het Thomashuis in Olst kijkt u op http://www.thomashuis.nl

Wilt u iets van mij zien? Fotografische beelden van Yvette Jacobs
Gedurende de afgelopen maanden mei en
juni liep ik de Jacobsroute van Le Puy en
Velay naar Santiago de Compostela (en
verder naar Finisterre).
Als beeldend kunstenaar bewandelde ik
de route met mijn analoge fotocamera
aan mijn zijde. De camino heeft mij veel
vreugde, geluk, tranen en inzichten
gebracht waar ik enorm dankbaar voor
ben. Momenteel ben ik de tocht aan het
verwerken. Het kunnen werken aan de
beelden die ik heb meegenomen helpt
daar bij. Deze fotografische beelden wil
ik graag met jullie delen.
Mijn website is:
www.yvettehermannajacobs.nl
Onder de kopjes 'The
undersurface of a person’s
foot' en 'Canidae / 1' zijn
beelden van de tocht te
bekijken.
Foto’s Yvette Jacobs

Salida: korte berichten en weetjes
Fiets en wandelstok terug naar Nederland
De Spaanse post Correos start met het verzenden van fietsen
van Santiago de Compostela naar Nederland.
Dat kan vanaf het pelgrimsbureau of vanaf Rúa do Franco, 4
(150 meter van de kathedraal). De fiets komt voor € 90 thuis.
Overigens, verliefd op je wandelstok? Correos stuurt hem
voor € 16 naar je huis.
www.elcaminoconcorreos.es

Vlissingen – Santiago de Compostela
Op 25 juli j.l., de naamdag van Jacobus de
Meerdere, werd in Vlissingen het gestolen bord
vervangen door een nieuw paneel. De afstand
Vlissingen – Santiago de Compostela is weer
duidelijk.
Zie de video van de onthulling.

The Pilgrims Gaze
Deze weblog is een groeiende verzameling
van de beste internetfilmpjes over de
camino en pelgrimeren. Als u inspiratie
zoekt voor een specifieke pelgrimstocht, of
een documentaire, of een trailer van een
film, in Spanje, Noorwegen of Japan,
probeer het hier. De link gaat ditmaal naar
een bijzonder geslaagde film (4:14) van
Marcin Kretkiewicz.

Colofon
Redacteur:
Redactieadviseur:
Verzending:

Paul Kouwenberg
Monique Walrave
Han Lasance

De hoofdredacteur, André Brouwer, is
in het zuiden van Frankrijk.
Paul vervangt hem tijdelijk.
De volgende Ultreia verschijnt medio
september 2015.
Wij zien uw kopij graag voor 10
september tegemoet via
ultreia@santiago.nl
foto Paul Kouwenberg

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.

