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Van de redactie 
 

Mijn oog viel op de ramen van de Martinikerk, die 

zaterdag tijdens de najaarsbijeenkomst van het 

Genootschap, en vooral op het licht dat zo mooi naar 

binnen viel. Maar het thema van deze Ultreia is deuren. 

Deuren die zich openen en sluiten: de deuren van het 

nieuwe pelgrimsbureau, die van de Camino Academie, de 

Heilige Deur, onze nieuwe virtuele deur, de deur van de 

herberg met het lustrum, de deur naar de Huiskamer van 

de Lage Landen, de deur van de herberg met de hoogste 

waardering en de deur van het klooster in Limburg waar u 

als pelgrim nu ook welkom bent. Kortom: véél deuren die 

openstaan; voor de pelgrim, voor de vreemdeling. 

Zet in deze donkere dagen ook uw deur open voor hen die 

een plek nodig hebben. 

 
Ria Meinema 

 
  

 

 

 



Expertmeeting Camino Academie over Gastvrijheid 

 

Op donderdag 10 december 2015 organiseert de Camino Academie haar tweede 

expertmeeting ´Gastvrijheid: ideaal en werkelijkheid´. In Utrecht zullen academici, 

professionals en pelgrims in gesprek gaan over gastvrijheid in veranderende tijden. 

 

Gastvrijheid is belangrijk voor de pelgrim. Hij moet 

immers na een lange, vermoeiende dag een geschikt 

onderkomen vinden voor de nacht. Deze 

expertmeeting gaat over hoe het begrip gastvrijheid en 

de praktijk daarvan zich ontwikkelen in wisselende 

historische, culturele en ritueel-religieuze contexten. 

We leven steeds meer in een geglobaliseerde 

samenleving. De pelgrimswegen worden steeds 

toeristischer en drukker. Komt het ideaal van 

gastvrijheid daarmee onder druk te staan? De 

expertmeeting heeft als doel antwoord te geven op 

deze en andere vragen. 

 

Sprekers 

De expertmeeting is een publieksbijeenkomst. Het programma is gevarieerd met boeiende 

sprekers uit zowel de academische wereld als de praktijk: religiewetenschapper en specialist 

monastieke studies Thomas Quartier (RU Nijmegen en KU Leuven), filosoof en ethicus Ruud 

Welten (TiU en Kenniscentrum Hospitality Saxion Hogeschool) cultureel antropoloog Wouter 

van Beek (TiU), Hermine Pool (curator Bijbels Museum), etnograaf Jef van der Aa (TiU), 

Huberta Wiertsema (herberg L´Esprit du ChemiN) en pelgrim pastoor Jan van der Steen. Paul 

Post (TiU) is dagvoorzitter. Het programma biedt volop ruimte voor inbreng en interactie met 

deelnemers. 

 

Camino Academie 

De expertmeeting wordt georganiseerd door de Camino Academie, een recent opgericht 

platform waar wetenschappers en pelgrims elkaar ontmoeten in gedeelde academische 

interesse rondom het fenomeen pelgrimage. Het is een initiatief van universitaire 

onderzoeksgroepen (o.a. Tilburg School of Humanities, Meertens Instituut) en Het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob. 

 

Praktische informatie 

Donderdag 10 december 2015, 10.45-15.45 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Locatie: Auditorium, 

Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. Doelgroep: alle geïnteresseerden. 

Kosten: 20 euro incl. lunch en borrel (15 euro voor studenten).Voor meer informatie en 

aanmelding: www.caminoacademie.nl 

 

http://www.caminoacademie.nl/


Op facebook: de fanpage en de virtuele albergue van het Genootschap 
 

Op de hoogte blijven van de activiteiten en het laatste nieuws van het Genootschap? 

Ervaringen en tips uitwisselen met andere pelgrims? Dat kan nu ook via facebook. Sinds kort 

staat het Genootschap op facebook met een verenigingspagina onder de naam ‘Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob’, en daarnaast is er een facebookgroep ‘Camino de Santiago – 

NGSJ’. 

 

Facebookpagina Nederlands Genootschap van Sint Jacob 

Op de verenigingspagina Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob vind je activiteiten 

en nieuwtjes van het genootschap. Klik hier op  

Nederlands Genootschap van Sint Jacob, klik op 

‘vind ik leuk’ en je wordt op de hoogte gehouden 

als er iets nieuws op de pagina wordt vermeld. 

 

Facebookgroep Camino de Santiago – NGSJ 

De facebookgroep is bedoeld om ervaringen en tips uit te wisselen. In deze ‘virtuele albergue’ 

kun je vragen stellen over de routes naar Santiago, je uitrusting of je voorbereiding, vertellen 

over wat je meemaakte op je camino, 

bijzondere foto’s laten zien, andere 

pelgrims tippen over wat ze absoluut 

niet mogen missen, boeken en films 

aanraden, kortom alles wat met de 

camino te maken heeft. We noemen het 

onze virtuele albergue, omdat we hopen 

dat het – net als de herberg in Roncesvalles en de Huiskamer in Santiago – een plek wordt 

waar ervaren en onervaren pelgrims elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek raken en van 

elkaar kunnen leren. Klik hier op Camino de Santiago – NGSJ, en klik aan dat je lid wilt 

worden. Een van de moderatoren zal je dan toevoegen. Het is een besloten groep, omdat dat de 

mogelijkheid geeft om je ervaringen alleen met andere leden van de groep te delen. 

Werkgroep Het nieuwe pelgrimeren 

Zowel de facebookpagina als de facebookgroep zijn initiatieven van de werkgroep ‘Het nieuwe 

pelgrimeren’. Doel is om in te haken op recente ontwikkelingen in het pelgrimeren naar 

Santiago. Naast de facebookactiviteiten houdt de groep zich bezig met hedendaagse 

ontwikkelingen die de camino beïnvloeden, zoals nieuwe technologieën. Op de 

voorjaarsbijeenkomst in Amsterdam van 12 maart 2016 organiseert de werkgroep onder andere 

workshops over het gebruik van de smartphone onderweg en ultralight backpacken. De 

werkgroep bestaat nu uit Ria Meinema, Ton Janssen en Simone Aarendonk. Heb je ideeën of 

interesse om deel te nemen aan de werkgroep, stuur dan een mail naar facebook@santiago.nl.

 
   

https://www.facebook.com/Nederlands-Genootschap-van-Sint-Jacob-1441503452846675/
https://www.facebook.com/groups/531930543624340/
mailto:facebook@santiago.nl


‘Spaanse krankzinnigheid’ in de Martinikerk  

 

‘Velen hier aanwezig hebben gemeen dat ze allen dezelfde pelgrimstocht hebben gemaakt, en 

deze 'gedeelde ervaring' is een belangrijk motief om vandaag met honderden andere pelgrims 

de hele dag bijeen te zijn in Groningen.’ 

Zo verklaarde Jan Lokin – emeritus hoogeleraar (Romeinse) rechtsgeschiedenis - de 

aanwezigheid van ruim 500 leden die op 14 november naar het noorden waren afgereisd om in 

de Martinikerk de najaarsbijeenkomst van het Genootschap bij te wonen. Hij sprak deze 

woorden uit in de openingscauserie. Lokin ondernam dertig jaar geleden met zijn gezin de 

tocht naar Santiago. Naast persoonlijke herinneringen aan deze reis kwamen ook 

cultuurhistorische aspecten van het pelgrimeren aan de orde, waaronder het verdwijnen van 

Jacobsgenootschappen in de 

zeventiende eeuw, omdat pelgrimeren 

naar het graf van de apostel in die 

dagen beschouwd werd als een 

‘Spaanse krankzinnigheid’. 

Spaanse krankzinnigheid of niet: na 

deze opening splitsten de aanwezigen 

zich op om deel te nemen aan een 

grote verscheidenheid aan workshops, 

de infomarkt te bezoeken en met elkaar ervaringen uit te wisselen, om zich aan het eind van de 

dag onder het genot van een drankje weer te verenigen in het café St Jacques. De organisatoren 

van de regio Groningen-Drenthe kunnen met trots terugkijken op een zeer geslaagde 

najaarsbijeenkomst.   

Lees voor een uitgebreid verslag van de dag de blog van Wiep Koehoorn. 

 
   

http://wiepkoehoorn.blogspot.nl/2015/11/najaarsbijeenkomst-voor-pelgrims-in-de.html


Huiskamer van de Lage Landen in 2015 

Peregrina Danielle de Graaff meldde zich op 17 oktober 

bij de vrijwilligers van de Huiskamer van de Lage Landen 

in Santiago voor een kop koffie en een goed gesprek. Zij 

was de laatste van de 2406 pelgrims die dit jaar deze plek 

bezochten. Een aantal  dat nagenoeg gelijk is aan dat van 

vorig jaar; toen bezochten 2398 pelgrims de huiskamer.  

Alhoewel bedoeld als laatste pleisterplaats voor de 

Nederlandse pelgrim, is het opvallend om te zien dat 

zoveel niet-Lage Landse pelgrims deze huiskamer ook 

weten te vinden. Uiteraard worden die ook van harte 

welkom geheten door de Nederlandse vrijwilligers. De 

deuren zijn voor dit jaar weer gesloten, en de vrijwilligers kunnen tevreden zijn over een goed 

seizoen. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor 2016 al weer in volle gang, waarbij 

een nieuwe locatie alle aandacht heeft.  

 

15 jaar gastvrijheid Nos Repos 

De refuge Nos Repos in Augy sur Aubois, gelegen op de eeuwenoude pelgrimsroute vanaf 

Vézelay naar Santiago, viert volgend jaar haar 15-jarig jubileum. Op 30 juni 2001 openden 

Hanny en René Heinrichs de deuren van deze bijzondere herberg, en  in de afgelopen jaren 

boden zij met behulp van vele vrijwilligers gastvrij onderdak aan talloze pelgrims. Genoeg 

reden voor feestelijkheden dus: 

eind juni 2016 wordt een 

fietstocht georganiseerd van 

Ossendrecht naar de refuge, en op 

2 en 3 juli 2016 vinden in het 

dorp diverse activiteiten plaats 

om het heugelijke feit te vieren, 

zoals een mis, feestelijke diners, 

het maken van een film en de 

onthulling van een jacobsbeeld. 

Voor meer informatie en 

aanmelding voor de festiviteiten, 

kijk op de website van Nos 

Repos.  

  

 
   

 
   

http://www.pelgrims.nl/activiteiten3_nl.php
http://www.pelgrims.nl/activiteiten3_nl.php


Herberg Roncesvalles op 1! 

De Albergue de Peregrinos in Roncesvalles werd door Gronze.com, één van de meest 

toonaangevende pelgrimswebsites in Spanje, dit jaar uitgeroepen tot de beste herberg van de 

Spaanse camino’s. Dit deed de site op basis van beoordelingen die pelgrims op de site gaven. 

Gronze benadrukt dat pelgrims herbergen niet als hotels beoordelen, maar meer aan de hand 

van criteria als ‘het gevoel’, ‘leuke gebeurtenissen’, ‘bejegening’ en natuurlijk ook de kwaliteit 

van het onderkomen. 

Het Collegiata de Roncesvalles feliciteerde dan ook alle hospitalero’s van het Genootschap: 

“Dankzij jullie werk kan de albergue zo goed functioneren”.  Een welkom hart onder de riem 

voor de hospitalero’s die dit jaar goed, maar vooral heel hard gewerkt hebben tijdens hun 

tweewekelijkse periode in de Pyreneeën. Zij ontvingen samen meer dan 46.000 pelgrims, wat 

neerkomt op gemiddeld 200 vermoeide wandelaars en fietsers per dag.  

Op nummer 2 en 3 van het Gronzelijstje vinden we Bodenaya en San Juan de Villapenada, 

beide gelegen op de Camino Primitivo. Behalve info over herbergen bevat de site gronze.com 

veel nuttige informatie over de routes in Spanje. De uitverkiezing is te vinden op gronze.com. 

 

Hospitaleren in Roncesvalles? 

Iets van de ontvangen 

gastvrijheid tijdens uw 

camino teruggeven aan 

andere pelgrims? Ga 

hospitaleren in de ‘beste 

herberg’! De werkgroep 

Roncesvalles van het 

Genootschap is op zoek 

naar nieuwe hospitalero’s. 

Kijk op de website voor 

informatie over wat het 

inhoudt om te werken in 

de ‘beste herberg’.  

De werkgroep zal tijdens 

de voorjaarsbijeenkomst 

van het Genootschap in 

Amsterdam – net als op de afgelopen najaarsbijeenkomst – een voorlichtingsbijeenkomst voor 

geïnteresseerden houden, waarin alle facetten van het werken als hospitalero aan de orde 

komen.  

 

  

http://www.gronze.com/camino-de-santiago/blog/10-albergues-peregrinos-mejor-valorados
https://www.santiago.nl/een-werkdag-roncesvalles/12975


Vacature redactie Ultreia 

Voor de maandelijkse nieuwsbrief Ultreia is het Genootschap op zoek naar twee nieuwe 

redacteuren. Redacteur André Brouwer is hoofdredacteur geworden van de Jacobsstaf en de 

vervangend redacteur Paul Kouwenberg neemt de nodige tijd voor zijn onderzoek. 

Ultreia heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een effectief en snel communicatiemiddel. 

Het bestuur van het Genootschap is op zoek naar twee vrijwilligers die samen zorg zullen 

dragen voor de totstandkoming. De eerste fungeert als secretaris met als taken het lezen en 

beantwoorden van de inkomende mailberichten, en het maken van een eerste selectie voor 

plaatsing. De andere redacteur selecteert de ingezonden artikelen definitief, schrijft zelf 

artikelen en geeft het geheel vorm in een sjabloon met foto’s en afbeeldingen.  

Twee vrijwilligers zijn nodig om de continuïteit van de nieuwsbrief te waarborgen en te 

voorzien in elkaars vervanging in geval een van beiden voor langere tijd afwezig is. 

We streven er bovendien naar om in de Ultreia meer nieuws van regio’s en werkgroepen te 

publiceren en daartoe wordt de medewerking van de contactpersonen verwacht. 

Hebt u belangstelling voor een van beide functies, stuur dan een mailbericht aan 

ultreia@santiago.nl . 

 

Pelgrimstocht Willibrord  

Ga mee in de Stille of Goede week voor Pasen 

en stap in de voetsporen van Willibrord. Vanuit 

Ierland brachten Willibrord en zijn 

medebroeders het evangelie naar de Lage 

Landen. Bijna dertien eeuwen later wordt dat 

evangelie nog steeds bewaard, zoals we dat 

ervaren in de ontmoetingen met gelovigen van 

allerlei denominaties die ons tijdens de tocht 

gastvrijheid verlenen. Wandelend van Zwolle 

naar Utrecht bezinnen we ons op de boodschap 

van Pasen. Gemiddeld wandelen we 25 km per 

dag. Bagage wordt vervoerd.  

De pelgrimstocht langs het Willibrordpad is 

een initiatief van retraitecentrum De Spil in 

Maarssen en wordt in 2016 voor de vijfde keer 

georganiseerd.  

Voor meer informatie: www.pelgrimstochten.org en http://www.retraitecentrum.nl/ 

 

mailto:ultreia@santiago.nl
http://pelgrimstochten.org/
http://www.retraitecentrum.nl/


Camino del Norte in winternummer van Op lemen voeten 

Het komende winter-

nummer van het 

wandelmagazine Op lemen 

voeten staat in het teken 

van pelgrimstochten, en 

besteedt onder andere 

uitvoerig aandacht aan de 

Camino del Norte. Daarbij 

wordt ook een  uitstapje 

gemaakt naar het klooster 

van Santo Toribio Liébana, 

nabij Potes, waar een deel 

van het Heilig Kruis 

bewaard wordt. Daarom 

wordt deze plek al 

eeuwenlang bezocht door 

pelgrims op weg naar 

Santiago. 

Het winternummer is vanaf 18 december verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op de 

website van Op lemen voeten.  

 

 
 

Pelgrimsweekend Kafarnaüm 
 

Als gastvrouw in de  Huiskamer van de Lage Landen heb ik mogen ervaren hoe belangrijk het 

is voor pelgrims om hun verhaal kwijt te kunnen. Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem biedt 

ook een dergelijke mogelijkheid voor pelgrims die onderweg zijn geweest, in de vorm van een 

terugkomweekend. 

Zo'n weekend vindt plaats van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur voor 

maximaal twaalf personen en wordt begeleid door twee ervaren vrijwilligers. Er wordt 

stilgestaan bij het onderweg zijn en alle indrukken die dit op je achterlaat. Tijdens het weekend 

is volop ruimte om ervaringen met elkaar te delen.  

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor het weekend van 11 en 12 december. De kosten 

bedragen 45 euro (overnachting en maaltijden).  

Opgave: pelgrimsweekenden@gmail.com  

Namens de werkgroep Pelgrimeren voor volwassenen van Pelgrimshoeve Kafarnaüm, 

Marijke Pouw-Teirlinck  

 
   

http://www.wandelmagazine.nu/featured/mis-het-winternummer-niet
mailto:pelgrimsweekenden@gmail.com


Activiteiten voorjaar 2016 werkgroep Geschiedenis en Cultuur 

De Werkgroep Geschiedenis en Cultuur organiseert het komende voorjaar weer een aantal 

interessante activiteiten: 

 Een serie van vijf lezingen over Kloosters, broederschappen en gastvrijheid; hun betekenis 

voor de pelgrim, op woensdagavond in Utrecht 

 Een cursus van drie avonden: Inleiding geschiedenis, kunst en cultuur van de Camino 

Francés. Dit wordt in uw regio in samenwerking met de regiocoördinator georganiseerd. 

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de website.  

De lezingen vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur, in het Instituto 

Cervantes, Domplein 3 in Utrecht. Aanmelden en betalen via de website vooraf is verplicht. 

Kosten (i.v.m. zaalhuur, koffie/thee) voor leden 7,50 euro per lezing en bij deelname aan alle 

lezingen 30 euro; voor niet-leden 12,50 euro per lezing en bij deelname aan alle lezingen 50 

euro. U krijgt t.z.t. een bericht over het definitieve programma en uw plaatsing. 

De cursussen worden georganiseerd op initiatief van de regiocoördinator. Neem daarvoor 

contact met hem/haar op of kijk op de website. 

 

 

De Heilige Deur gaat open! 

Er deden al een tijdje geruchten de ronde dat de Puerto Santa, de Heilige Deur van de 

kathedraal in Santiago die alleen tijdens de zogenaamde Heilige Jaren geopend wordt, ook dit 

jaar zou openen. En dat blijkt inderdaad het geval te zijn.  

Eigenlijk zou de deur aan de Plaza de Quintana aan de oostkant van de kathedraal pas in het 

volgende Heilige Jaar weer geopend worden. Heilige Jacobijnse jaren zijn de jaren waarin 25 

juli, het feest van Sint Jacobus, op een zondag valt, en 

het eerstvolgende jaar is 2021. Reden voor deze 

tussentijdse opening is het uitzonderlijke Jubeljaar van 

Barmhartigheid, dat paus Franciscus afgelopen april 

uitriep. Het jaar – dat vooral in het teken van de 

zondevergeving staat – begint op 8 december 2015. Op 

deze dag zal de paus de Heilige Deur van de Sint 

Pieter in Rome openen. De heilige deuren van andere 

kathedralen, waaronder die van Santiago de 

Compostela, volgen op 13 december. Op 20 november 

2016 zal de deur, die ook wel de Porta do Perdón 

(Deur van Vergeving) genoemd wordt, weer sluiten. 

Bron: La Voz de Galicia  

 
   

 
   

https://www.santiago.nl/werkgroepen/geschiedenis_cultuur
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2015/11/10/julian-barrio-anima-participar-apertura-puerta-santa-13-diciembre/00031447156781159994576.htm


Stempelen en slapen in Limburg 

Op de pelgrimsroute in Limburg is een nieuwe plek 

waar pelgrims een stempel voor hun credencial 

kunnen halen: in Sint Agatha, even voorbij Cuijk. 

Deze service wordt aangeboden door het 

Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven, 

gevestigd in het kruisherenklooster, het oudste 

klooster van Nederland. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om bij de 

kruisheren van het klooster te overnachten.   

Pelgrims wordt gevraagd hun komst twee dagen van te voren aan te kondigen. Kosten voor een 

overnachting (inclusief broodmaaltijd ’s avonds en ontbijt ’s ochtends) bedragen 30 euro. 

Adres: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, 5435XD Sint Agatha. Tel. 

0485 31 10 07 / 31 13 06. e-mail: info@erfgoedkloosterleven.nl. www.erfgoedkloosterleven.nl 

 

Gestage groei pelgrims 

De stroom pelgrims naar Santiago groeit nog steeds. Tot 31 oktober dit jaar ontvingen maar 

liefst 255.217 pelgrims een compostela of certificaat, volgens de gegevens die begin november 

werden vrijgegeven door het pelgrimsbureau. Een groei van 10,4% ten opzichte van vorig jaar; 

toen stond de teller op 213.213 op dezelfde datum. Ook het totale aantal pelgrims dat in 2014 

bij het pelgrimsbureau arriveerde is dit jaar al voorbijgestreefd (237.886).  

Tijdens de eerste tien maanden van het Heilig Jaar 2010 (Xacobeo) kwamen 258 369 pelgrims 

aan, slechts 1,2% meer dan nu. De regionale overheid schat in dat in 2016 een absoluut record 

zal vallen. 

Voor het volgende Heilig Jaar, 

2021, worden zelfs 464.000 

pelgrims op weg naar het graf van 

de apostel verwacht.  

Bron: La Voz de Galicia 

 

 

  

  

  

mailto:info@erfgoedkloosterleven.nl
http://www.erfgoedkloosterleven.nl/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2015/11/02/256000-personas-recorrido-camino-va-ano/0003_201511S2C19910.htm


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 

 

 

John van der Sluis: Onderweg naar de schat 

Over jezelf ontdekken onderweg naar Santiago de Compostela 

 

Geïnspireerd door het leven en de weg naar Santiago de Compostela, neemt John van der Sluis 

je mee op ontdekkingsreis. Authentiek en kwetsbaar laat hij zichzelf zien. Om je te inspireren 

de mooiste schat op aarde te ontdekken: jezelf zijn. Met een lach en een traan loop je een 

stukje mee op zijn levenspad. Om uiteindelijk in acht stappen lopend stil te staan bij jezelf. Zo 

zet hij je op speelse en humoristische wijze in 

beweging. Met beide voeten op de grond, 

ongecompliceerd, wijs en liefdevol. 

 

In route 1 van het boek neemt hij je in 22 

miljoen stappen mee in de hobbels van zijn 

leven. Route 2 neemt je in 1 miljoen stappen 

mee op reis naar Santiago de Compostela in het 

proces van zelfontdekking. Met route 3 heb je 

zelf een schatkaart in handen om in slechts acht 

stappen op speelse en ervaringsgerichte wijze 

op pad te gaan. Meer informatie en een preview 

vind je op de website lopendstilstaan.  

 

John van der Sluis (1966) is gewoon zichzelf, 

ontdekkingsreiziger en ook Mindfulness-, NLP- en wandel-trainer. Vanuit Lopend Stilstaan 

neemt hij mens en organisatie mee op ontdekkingsreis voor persoonlijke en professionele 

ontdekking. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar Stichting De Gele Pijl. Daarin 

begeleidt John kansRIJKE jongeren onderweg naar Santiago de Compostela. Op weg naar 

zichzelf. 

 

 

  

  

mailto:ultreia@santiago.nl
http://www.lopendstilstaan.nl/boek.html


Greet Luursema: Pelgrimsfietsreis naar Santiago de Compostela 
 

Wil je weten hoe het is om als vrouw en alleen een 

fietspelgrimsreis te maken zonder een pelgrim te zijn? 

Hoe de weg echt het doel werd? Een keur aan 

medepelgrims, dolenden en een Franse volger passeren 

de revue. Verder trekt de rijke Europese cultuur en 

geschiedenis aan je voorbij. 

Heb je nog aarzelingen of vragen?  In ruim 60 blogs 

schetst de toen 60-jarige Greet Luursema een beeld van 

haar tocht naar Santiago de Compostela. De blogs zijn 

persoonlijk, informatief en kritisch. Haar reis was 

wonderbaarlijk in veel opzichten. Geen lekke banden, 

nauwelijks regen en veel aardige mensen. Een tocht vol 

verwondering en bewondering. 

Greet Luursema (1953) hield tijdens haar fietsreis van 

Groningen naar Santiago de Compostela en retour via 

Engeland op de site Pindat een blog bij. Deze blogs, die 

veel trouwe volgers had, zijn nu in eigen beheer uitgegeven. Voor meer informatie en 

bestellen: klik hier.  

 

 

Bert Poelert: Een onderbroek wordt 

nooit een bovenbroek  
 

Een boek waarbij de Camino Francés niet als doel 

maar als hulpmiddel wordt beschreven om bij een 

ADHD-er de broodnodige reflectie af te dwingen. Het 

is voor de schrijver de enige methode om te kunnen 

nadenken over zijn voorouders, hun cultuur en ook 

over zijn eigen gedrag, met name die van 

politiemanager. 

Zijn belangstelling voor zijn (voor)ouders ontstaat pas 

als hij getuige is van het overlijden van zijn oude 

vader. Voor het eerst realiseert hij zich dat hij niet 

getreurd heeft over de dood van zijn moeder en hij 

besluit een onderzoek te starten naar de invloed van 

zijn ouders op zijn leven. Uitvoerig beschrijft hij de lijnen in beide families en memoreert de 

bijzondere opmerkingen van zijn moeder en het zwijgen van zijn vader. Hij beschrijft zijn 

jeugd tot het moment dat hij als jong agent zijn eerste dodelijke aanrijding behandelt. Als 

  

http://www.freemusketeers.nl/boek/8126/Pelgrimsfietsreis%20naar%20Santiago%20de%20Compostela


compensatie voor de omgeving waarin hij opgroeide, leidde hij een turbulent leven dat hem 

naar de top van de politie bracht, zonder naar zijn ouders om te kijken. 

Schrijver is anti-religieus, heeft geen enkele belangstelling voor cultuurhistorie en dacht niet 

ontvankelijk te zijn voor spiritualiteit. Toch begint hij met dit schamele gereedschap aan de 

Camino Francés en ervaart tot zijn grote verbazing forse spirituele momenten. De dagroutes 

worden niet alleen ingekleurd door ontmoetingen die hem steeds aan het denken zetten, maar 

ook met reflectiethema’s over zijn eigen gedrag. Zo ontdekt hij pas aan het einde van de 

pelgrimstocht wat het voor hem betekent om een bovenbroek te zijn, een positie als mens die 

zijn moeder zeker niet voor hem in gedachten had. 

Het is een boek voor degenen die na een vol leven willen terugkijken op de jeugd van 

babyboomers met het oogmerk het maximale er van te leren. Het boek telt bijna 300 pagina’s, 

is te bestellen bij Gigaboek en kost 24,95 euro.  

 

 

Zilverroute 

 

Het kwartaaltijdschrift Vruchtbare Aarde besteedt in het komende herfstnummer aandacht aan 

het boek ‘Over de Via de la Plata naar Santiago’ van Ed van der Aa.(zie: Ultreia 48 van juli 

2015). 

Via de link Vruchtbare Aarde is een klein deel van het artikel van zes pagina’s te zien en 

enkele foto’s. 

  

  

  

http://www.gigaboekshop.com/product/een-onderbroek-wordt-nooit-een-bovenbroek/
https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia%2048.pdf
http://www.vruchtbareaarde.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_2015_3.html


 

 

 

Salida: korte berichten en weetjes 

 

Nieuwe hogesnelheidslijn Madrid - León  

Sinds 30 september is een nieuwe hogesnelheidslijn ingesteld van Madrid naar León. De 

reistijd tussen Madrid en León is daarmee met drie kwartier verkort tot iets meer dan twee uur. 

León is een bekend punt waarop pelgrims de Camino Francés naar Santiago beginnen. 

Bron: Ileon.com 

The Way, Part Two 

De film The Way over de camino krijgt een vervolg. Carmen Estévez, zuster van 

hoofdrolspeler Martin Sheen en tante van regisseur Emilio Estévez, kondigde dit in oktober 

aan tijdens een lezing op het Fairways congres – een congres over de camino - in Santiago.  

Verdere details zijn nog onbekend. Antwoorden op brandende vragen als hoe het nu gaat met 

Joost from Amsterdam, of de Canadese Sarah de sigaretten afgezworen heeft en of de Ierse 

schrijver Jack inmiddels een bestseller schreef, kunnen we wellicht op termijn tegemoet zien.  

  

 
   

  

  

http://www.ileon.com/actualidad/056783/renfe-lanza-conexiones-de-billete-unico-desde-leon-con-cordoba-sevilla-y-malaga
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK8oKppp_JAhUGWxoKHbP8B6IQjRwIBw&url=http://www.nytimes.com/2011/10/07/movies/the-way-directed-by-emilio-estevez-review.html&psig=AFQjCNGoq038_zydorR-Yg5eNl7AwuFhRQ&ust=1448119101470639


Pelgrimscentrum verhuist 

Decennialang haalden pelgrims hun 

compostela in de Rúa do Vilar in Santiago 

de Compostela. De verhuizing naar het 

nieuwe Centro Internacional de Acogida al 

Peregrino in de Rúa das Carretas is volop 

aan de gang. De Rúa das Carretas is de 

straat links van de parador Los Reyes 

Católicos. Het zou nu gedaan moeten zijn 

met de lange rijen wachtenden. Allerlei 

diensten verhuizen mee naar de nieuwe 

locatie: bibliotheek, de post, bus- en 

treininformatie, kapel, douches, wassalon… 

Samen 3600 m². Ook de Huiskamer van de 

Lage Landen zal hier vanaf 22 april 2016 

een nieuw onderkomen vinden.  

Fietsvervoer in Spanje 

Tot voor kort was 

fietsvervoer binnen Spanje 

met de grote busmaatschappij 

ALSA eenvoudig. Hooguit 

het voorwiel hoefde 

gedemonteerd te worden en 

de fiets kon doorgaans 

eenvoudig in het bagageruim 

van de bus worden geladen.  

Vanaf dit jaar vervoert ALSA  

alleen nog verpakte fietsen. Daartoe dient voor 12 euro een ‘bolsa’ bij het kaartjesloket 

aangeschaft te worden. Het stuur moet dwars, de trappers eraf en het voorwiel gedemonteerd. 

Genoeg reden om ruim voor vertrektijd van de bus aanwezig te zijn! 

 

  
 

   

 
   



Colofon 
 

 

Redacteur:  Ria Meinema 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Verzending:  Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt eind december 2015. 

Wij zien uw kopij graag voor 15 december 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. 
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