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Van de redactie 

 

Wat is een pelgrim? Tussen de vorige Ultreia en deze liep ik een camino in Spanje. Ik 

zag veel pelgrims, en ik sprak ze ook. En ik hoorde veel over wat een échte pelgrim 

is. Of eigenlijk meer over wat géén echte pelgrim is. Over mensen met rolkoffers en 

bagagevervoer. Over hen die in vooraf geboekte hotels slapen. Of zij die in grote 

groepen lopen, of hullie die alleen maar de laatste 100 kilometer doen. En wat te 

denken van mensen die niet thuis begonnen zijn, a-religieuzen, verslaafden die voor 

de achtste keer onderweg zijn, mensen die maar tien km per dag lopen, zij die een 

stukje met de bus doen of zij die elk jaar een weekje lopen?  

Inmiddels heb ik veel routes gelopen. Maar ik ben er nog steeds niet achter wat nou 

een wandelaar van een pelgrim onderscheidt. Is het het doel? Is het wellicht alleen 

de intentie? Wíe van alle pelgrims die ik ooit tegenkwam vond ik nou de meest 

échte?  

Er schoot mij één te binnen. Een Amerikaanse vrouw van naar schatting 130 kilo. Ik 

ontmoette haar toen we gezamenlijk een helling beklommen. Ze vertelde me dat het 

lopen van de camino al jaren haar droom was, al vér voor Martin Sheen en The Way. 

Haar overgewicht stond die droom in de weg. Totdat haar echtgenoot – waarschijn-

lijk de verhalen over de camino-die-nooit-zou-komen beu – als verjaarscadeau een 

reis naar Spanje bleek te hebben geboekt, inclusief huurauto. En nu liep ze elke dag 

tussen de vijf en tien kilometer. Daarna wachtte manlief haar met de auto ergens op, 

zaten ze op een terras en reden naar de startplaats van de volgende dag.  

Later besefte ik hoe knap dat was: lopen, dwars tegen alle conventies en oordelen in. 

Zij liep de camino, op haar manier. En was daar gelukkig en tevreden mee. 

Dus wat is een pelgrim? Van Dale houdt het op iemand die naar een andere plaats 

reist om daar een heiligdom te bezoeken, en spreekt niet over kilometers of 

omstandigheden. In de film Compostella die ik onlangs zag, werd het Latijnse woord 

peregrinus vertaald als hij die zijn eigen grenzen over gaat. Landsgrenzen weliswaar, 

maar misschien kunnen we – pelgrims of niet – dit ook toepassen op ons oordelen.  

Ria Meinema 

 

 

 



Topdrukte in Santiago 

Bijna 62.000 pelgrims in de eerste vijf maanden van 2016 

De Camino de Santiago is populairder dan ooit. In 

de eerste vijf maanden van dit Heilig Jaar van 

Barmhartigheid kwam een recordaantal pelgrims in 

Santiago de Compostela aan: 61.993. In 2015 waren 

dat er in dezelfde periode 57.127 en in 2010 – het 

laatste Heilig Jaar van Jacobus – 56.641.  

In de maand mei – traditioneel de meest drukke 

maand op de camino – verstrekte het pelgrims-

bureau maar liefst 32.786 compostela’s aan 

arriverende pelgrims. Op de sociale media wordt 

regelmatig verslag gedaan door teleurgestelde 

pelgrims die, met name op de Camino Francés, ‘file 

lopen’ en moeite hebben een bed voor de nacht te 

bemachtigen.  

De Camino Francés blijkt uit de cijfers nog steeds 

veruit de meest gekozen route te zijn, met ruim 

21.000 pelgrims in de maand mei. De Camino 

Portugués lijkt echter steeds meer in opkomst te zijn 

en zorgt voor bijna 6.500 wandelaars en fietsers. 

Daarna volgen op afstand de Camino del Norte, de Via de la Plata en de Primitivo. Onderaan 

het lijstje bungelt de Camino Invierno, met slechts 16 pelgrims in de maand mei. 

El Correo Gallego meldt als opmerkelijk feit dat meer dan 70% van de pelgrims die in mei 

arriveerden niet-Spaans is: de grootste groep pelgrims bestaat weliswaar nog steeds uit 

Spanjaarden (29%), maar Duitsers vormen een goede tweede (12%), gevolgd door Italianen en 

Amerikanen (allebei 7%). Dat de camino wereldwijd bekendheid geniet blijkt ook uit de 

cijfers: de pelgrims in mei waren afkomstig uit maar liefst 116 landen van de 195 landen die de 

wereld rijk is, waaronder exotisch klinkende landen als Tuvalu, Comoros en Palau. 

Gemiddeld meldden zich meer dan 800 

pelgrims per dag bij het nieuwe 

pelgrimsbureau en dat leverde rijen op: een 

wachttijd van twee uur voor het afhalen van 

de compostela zijn op deze dagen meer 

regel dan uitzondering. Cijfers van 

voorgaande jaren leren dat het eind juni, 

begin juli weer aanmerkelijk rustiger wordt.  

Bronnen: El Correo Gallego en La Voz de 

Galicia 

 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/camino-santiago-bate-un-record-historico-33-000-peregrinos/idEdicion-2016-06-02/idNoticia-1000383/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2016/05/14/santiago-bate-record-mayo-contabilizar-media-800-peregrinos-dia/0003_201605S14C5991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2016/05/14/santiago-bate-record-mayo-contabilizar-media-800-peregrinos-dia/0003_201605S14C5991.htm


Documentaire Compostella met korting te zien in Utrecht 

‘De alchemische verandering voltrekt zich geleidelijk en wanneer de reis van de pelgrim 

uiteindelijk eindigt op de Kaap Finisterre en de oude kleren bij de ondergaande zon 

verbrand zijn, verdwijnt de oude mens en verrijst een nieuwe.’ 

Compostella, de poëtische documentaire over de 

camino van de Franse filmmaker Freddy 

Mouchard draait op dit moment in een aantal 

Nederlandse filmhuizen (Amersfoort, Amsterdam, 

Arnhem, Breda, Haarlem, Hilversum, Nijmegen, 

Utrecht, Zwolle). Mouchard volgde drie jaar lang 

een aantal pelgrims over Franse en Spaanse 

pelgrimswegen. ‘Een impressionistische vertelling, 

met het landschap in de hoofdrol’, oordeelt de 

recensent van Het Parool. En NRC schrijft: 'Je 

maakt de hele tocht als het ware door de ogen van 

de wandelaar mee. Beter nog misschien.’ 

Voor deze film is het NGSJ met Filmtheater  

’t Hoogt in Utrecht een kortingsactie overeen 

gekomen: twee kaartjes voor de prijs van één, op 

vertoon van je pelgrimspas. De kaartjes kunnen 

worden gekocht aan de kassa van het filmtheater. 

Reserveren kan via 030-232 83 88.  

 

Uitbreiding gezocht Werkgroep Spiritualiteit  

De werkgroep spiritualiteit van het NGSJ is op zoek naar 

uitbreiding. De werkgroep bestaat uit een kleine groep 

vrijwilligers. We houden ons bezig met verschillende aspecten 

van spiritualiteit, met verdieping van de pelgrimservaring. We 

komen zo'n zesmaal per jaar bij elkaar en meestal presenteren we 

ons ook op de landelijke NGSJ-bijeenkomsten. 

Meer informatie vind je op de website. Je kunt ook contact 

opnemen met de voorzitter van de werkgroep via 

wmatti@concepts.nl. 

Wil Matti, voorzitter 

Paul Kouwenberg, secretaris   

 
  

 

 

San Toribio. Foto: Berthold Raadsen 

https://www.santiago.nl/werkgroepen/spiritualiteit
mailto:wmatti@concepts.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRtKrTkqHNAhWpCMAKHR7CCocQjRwIBw&url=http://www.contactfilm.nl/films/compostella/&psig=AFQjCNGvvuEW6e7UibTV6o350G7VopdMQQ&ust=1465774760335931


Ondertussen in de huiskamer… 

Op 30 mei 2016 – 38 dagen na de opening op 22 april – 

werd in de Huiskamer van de Lage Landen in Santiago 

de Compostela de 500e pelgrim verwelkomd: Cor van 

Boxtel sloot op die dag zijn tocht vanuit Irun af.   

De Huiskamer is gehuisvest bij het nieuwe pelgrims-

bureau aan de Rúa Carretas: de behuizing is momenteel 

een enigszins geïmproviseerde locatie op het terrein. Toch waarderen Nederlandstalige 

pelgrims de ontvangst in Santiago, blijkens de verhalen en vele bedankjes die de vrijwilligers 

ontvangen. Dit jaar heeft de werkgroep bovendien de Huiskamer 

voorzien van nieuw meubilair in frisse kleuren.  

De bewegwijzering naar het pelgrimsbureau – en dus naar de 

Huiskamer – ontbreekt nog grotendeels in de stad. Hieronder vind 

je een kaartje en een korte beschrijving.  

De Huiskamer van de Lage Landen (Rúa Carretas 33) is tot 21 

oktober dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Locatie Pelgrimsbureau en Huiskamer in Santiago 

Het nieuwe pelgrimsbureau, waar de oorkonde 

(compostela) aan pelgrims wordt uitgereikt, is 

gehuisvest in de Rúa Carretas. Nederlandse 

pelgrims melden ons dat deze locatie niet 

makkelijk te vinden is. Vanaf de Plaza de 

Obradoiro loop je langs de parador Los Reyes 

Católicos (rechts) naar beneden en neem je de 

eerste straat rechts: de voetgangerszone Rúa 

Carretas. Die loop je door tot het einde en om de 

hoek links is de grote bruine poort van het 

pelgrimsbureau. Daar wordt toegang verleend 

op vertoon van de credencial met stempels en 

wordt ook de rugzak gecheckt. Je loopt dan het 

terrein op en gaat links de trap op naar het 

pelgrimsbureau.  

Je rugzak kun je afgeven in de Consigna die, als je weer naar beneden loopt, links op het einde 

van de tuin ligt: handig wanneer je de kathedraal wilt bezoeken, want daar mag de rugzak niet 

mee naar binnen. Voor het in bewaring geven van je rugzak dien je eerst een ticket te kopen in 

het pelgrimsbureau zelf. De Huiskamer van de Lage Landen bevindt zich naast de Consigna. 

  



De wandeling in 2015 met regen in het dal van de Kleine Beerze 

 

‘Zeg, die Jacobus, wie is dat eigenlijk?’ 

Jacobusviering 2016 Utrecht  

Op maandag 25 juli – de dag van Jacobus – worden in Utrecht voor het negende jaar de 

klokken van de Jacobikerk geluid. De luiders van het Utrechts Klokkenluiders Gilde brengen 

dan – met de hand – de klokken in beweging. Voor enkele tientallen toehoorders is het 

mogelijk deze luiding op de luidzolder bij te wonen. 

Na afloop trekken de toehoorders naar de Janskerk waar het genootschapskoor El Orfeón 

Jacobeo pelgrimsliederen zingt. Bram van der Wees, koorlid en voormalig hoofdredacteur van 

de Jacobsstaf, zal een causerie houden over de vraag ‘Zeg meneer, die Jacobus, wie is dat 

eigenlijk?’ Zodra we dat weten, zal het koor enkele jacobusliederen zingen en het optreden 

afsluiten met het lijflied aller pelgrims: 'Ultreïa’. 

19.00 uur: Aanvang in de Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, Utrecht  

19.15 uur: Luiding van de klokken, waaronder de grote Jacobsklok 

19.30 uur: Janskerk open voor koffie en thee 

20.15 uur: Aanvang El Orfeón Jacobeo 

21.15 uur: Café Saint-Jacques 

Het is ook mogelijk om alleen de bijeenkomst in de Janskerk te bezoeken. Introducés zijn 

welkom; toegang is gratis. Voor meer informatie mail Lida Kuijer: aam.kuijer@kpnmail.nl.  

Camino in de Kempen 
Wandelen op de feestdag van Jacobus 

Op 25 juli wordt voor de tiende keer de Camino in 

de Kempen gehouden. We wandelen door de mooie 

natuur rond Vessem, Wintelre en Hoogeloon. 

Gezellig wandelen is het belangrijkst deze dag, en 

onderweg worden er herinneringen opgehaald aan 

de tocht naar Santiago de Compostela. De camino 

wordt georganiseerd door vrijwilligers van drie 

organisaties: de Jacobushoeve, de pelgrimshoeve 

Kafarnaüm en het Nederlands Genootschap van Sint 

Jacob (Regio Zuidoost).  

Onderweg wordt er geluncht en op het eindpunt – de Jacobushoeve – wordt onder muzikale 

begeleiding het bekende Jacobusbrood gebakken.  

Datum en tijd: maandag 25 juli, start in groepen van 10 tot 15 personen vanaf 9.00 uur. 

Startplaats: Pelgrimshoeve Kafarnaüm, Servatiusstraat 1, Vessem. Inschrijven kan tot 18 juli 

via de website van de Jacobushoeve. Bij inschrijving kun je kiezen voor een tocht van 8 of 16 

kilometer. Kosten bedragen 5 euro. 

  

 

 

mailto:aam.kuijer@kpnmail.nl
http://www.jacobushoeve.nl/camino%20in%20de%20kempen.htm
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjikJ7U6f_MAhXDWBQKHTTZBl4QjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobikerk_(Utrecht)&psig=AFQjCNHt_YlTBQFEnTaUz50no34o7SPKbw&ust=1464629884004885


Tocht via historisch pelgrimspad 

Jacobusviering 2016 Roermond 

U kunt zich ook nog steeds aanmelden voor de pelgrimstocht in Limburg op 25 juli. Er wordt 

gelopen via het historische pelgrimspad van Thorn naar Roermond. De dag wordt afgesloten 

met een dienst in de kathedraal van Roermond.  

Zie voor meer informatie over de tocht Ultreia 56. Aanvang: 10.00 uur (Abdijkerk Thorn); 

kosten: 6 euro; aanmelden kan via jmcoopmans@gmail.com.  

 

Onderdak door en voor pelgrims 

Naast de gastvrijheid die pelgrims in herbergen in het 

buitenland ervaren, zijn er ook in Nederland en België 

inmiddels aardig wat adressen waar pelgrims gastvrij 

ontvangen worden: een goede mogelijkheid voor de 

pelgrim onderweg biedt Pelgrims voor Pelgrims. 

Sinds 2007 heeft het Genootschap een lijst met 

overnachtingsadressen in Nederland en België, en een 

enkele in Frankrijk. Je kunt als pelgrim in deze landen 

gebruik maken van deze lijst als je lid bent van het 

Genootschap. 

Voor de overnachtingen bij Pelgrims voor Pelgrims gelden 

een paar spelregels: 

 verblijf is een gunst, geen recht; 

 vraag minimaal 24 uur vooraf of het mogelijk is om te overnachten; 

 een pelgrimspas (credencial) is verplicht; 

 informeer vooraf of een vergoeding voor het verblijf en/of eventuele maaltijden gewenst is, 

en hoeveel deze bedraagt.  

Als je als ex-pelgrim graag iets terug wilt 

geven van de gastvrijheid die je ontving 

tijdens je tocht(en), kun je in je eigen huis 

onderdak bieden aan pelgrims. Je kunt je 

dan voor deze lijst aanmelden. Nieuwe 

adressen zijn altijd welkom. 

Instructies voor het downloaden van de lijst 

en hoe je je kunt aanmelden als gastadres 

vind je op de website van het Genootschap.  

 

 

 

 

 
‘Caminowijn, een pelgrimsmaaltijd, 

foto’s en verhalen. In één klap 

waren wij van wandelaars 

omgetoverd in pelgrims. Geen duur 

hotel, geen bed-and-breakfast, 

geen onverschilligheid, anonimiteit, 

of mensen die ons voor gek 

verklaarden om van Deventer naar 

Santiago te willen lopen, maar 

medepelgrims die ons goed op weg 

wilden helpen.’ 

Tineke      

 

https://www.santiago.nl/media/ultreia-jaargang-2016-nummer-56
mailto:jmcoopmans@gmail.com
https://www.santiago.nl/pelgrims-voor-pelgrims
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjah5qqp6LNAhVhB8AKHRMbDrAQjRwIBw&url=http://allinone-walk.org.uk/walks/CaminoDeFrances.htm&bvm=bv.124272578,d.ZGg&psig=AFQjCNFvFRYJA7d32U0KHTCt5jFtl1kfEA&ust=1465814626343993


Sint Jacobskapel op de Vierdaagse van Nijmegen 
Wandelen met hart en ziel 

In de Regio Arnhem/Nijmegen weten wij dat er binnen het bonte 

gezelschap van Genootschapsleden mensen zijn die zowel een ‘beetje 

gek’ zijn van de camino als van het jaarlijkse wandelfestijn in 

Nijmegen: de Vierdaagse. 

In Nijmegen hebben we een prachtig plekje waar pelgrims uit onze 

regio elkaar regelmatig ontmoeten: de Sint Jacobskapel. Deze kapel is 

een monument uit de vijftiende eeuw en hoorde bij een gasthuis waar in vroeger tijden 

pelgrims onderdak vonden. Voor meer informatie en de locatie verwijzen we naar onze 

website.  

Net als in voorgaande jaren zal de Sint Jacobskapel op de 

maandag vóór deze 100e Vierdaagse (dus op 18 juli) vanaf 

10.30 uur tot 17.00 uur open zijn, speciaal voor NGSJ-

leden. Hierdoor is er voor pelgrims/Vierdaagselopers een 

mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te praten 

over pelgrims- én Vierdaagse ervaringen. Natuurlijk is er 

voor onze gasten een hapje en een drankje. Iedereen is van 

harte welkom! 

Frans Kosters, Vrienden St. Jacobskapel Nijmegen 

Meimaand Mariamaand in ’s-Hertogenbosch 

Sinds 1380 wordt het beeld van de Zoete Moeder vereerd in de Kathedrale Basiliek van Sint 

Jan te ’s-Hertogenbosch. Pelgrims uit heel Europa komen naar de Sint Jan om het miraculeuze 

Mariabeeld te vereren.  

Reden voor het bestuur van de regio Den Bosch om een pelgrimstocht naar de Sint Jan te 

organiseren. Op 29 mei verzamelde zich een kleine groep leden van de Regio Den Bosch op 

het station van Vught. Na een korte wandeling door de omgeving arriveerde de groep bij de 

Sint Jan om daar de mis bij te wonen. De kerk zat als altijd helemaal vol. We kregen 

gereserveerde plaatsen op de eerste rij en 

werden als Genootschap speciaal 

verwelkomd in het openingswoord. Een 

bijzondere bijeenkomst. 

Lees op deze website het hele verhaal over 

het hoe en waarom van de Bossche 

Mariaverering.  

Bestuur Regio Den Bosch  

http://www.jacobskapel-nijmegen.nl/
http://www.denbosch-cultuurstad.com/zoete-moeder.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAjYGhnaXNAhXE2hoKHefUDoQQjRwIBw&url=https://twitter.com/schneiderelecnl&psig=AFQjCNEpAagVoALzSJtxWuZxZckpQQdMDA&ust=1465915048075696


Foto: Louw Bijma 

Fietspelgrimage in het Noorden des Lands 

Eind april vond in de drie Noordelijke provincies een driedaagse fietspelgrimstocht 

plaats. Marc en Marja Koot namen voor de tweede keer deel en deden verslag.  

Voordat wij vorig jaar naar Santiago de Compostela fietsten kwamen we in contact met het 

pelgrimsinformatiecentrum in Sint Jacobiparochie. We namen deel aan de driedaagse 

fietspelgrimage van het centrum. Tijdens deze tocht wordt elke dag tussen de 100 en 120 

kilometer in groepsverband gefietst.  

Vorig jaar fietsten we vooral mee om informatie in te winnen over de reis: over wat we konden 

verwachten en hoe we dingen het makkelijkst konden regelen. Dit jaar – na een zeer bijzondere 

tocht naar Santiago – waren wij in de gelegenheid om onze ervaringen te delen met degenen 

die nog aan de uitdaging gaan beginnen. De tocht leent zich goed om met iedereen binnen de 

groep een tijdje ‘op te fietsen’ en zo ervaringen, verwachtingen en tips uit te wisselen.   

Op de vrijdagochtend kregen 

we een korte uitleg in Sint 

Jacobiparochie. Gewapend 

met een informatieboekje 

over de route en de 

omgeving, én een eerste 

stempel, vertrokken we 

richting Hasselt in 

Overijssel. Alhoewel het 

mogelijk is om alleen of in 

een klein groepje te fietsen, 

gaf iedereen er de voorkeur 

aan om samen te blijven. Er stond een aardig windje, maar de gesprekken kwamen snel op 

gang. Aan het eind van de middag arriveerden we in Hasselt, alwaar we in het historische 

gemeentehuis hartelijk welkom werden geheten. Na een gezamenlijke maaltijd zocht ieder zijn 

onderkomen: in een tentje, een B&B of bij Vrienden op de Fiets.  

De volgende dag waren we er weer vroeg bij: spullen inpakken, ontbijten, en op naar 

Uithuizen in Groningen. Een pittige, mooie tocht door het Drentse en Groningse land. 

Ondanks de hagelbuien was de sfeer geweldig. Na een overnachting in het koude Uithuizen - 

de kampeerders hadden vorst aan de grond - vervolgden we onze weg door de Groningse 

natuur, langs wilde paarden terug naar Sint Jacobiparochie.  

Met 330 km in de benen sloten we de tocht af met een maaltijd, waarbij we een toast 

uitbrachten op komende pelgrimstochten. We kijken terug op een zeer geslaagde inspirerende 

en goed georganiseerde tocht. 

Marc en Marja Koot   

  



  Het Genootschap is een vereniging voor en door 

pelgrims. Ruim 400 mensen zijn actief voor de  

vereniging om alle activiteiten te realiseren.  Het  

organiseren van de regiowandelingen, het ontvangen 

van pelgrims op de camino in Spanje, het informeren  

van pelgrims op verschillende plekken in Nederland, 

het bijhouden van de website: het gebeurt allemaal 

door vrijwilligers. In deze rubriek laten we elke  

maand één van hen aan het woord; over zijn/haar  

fascinatie voor de camino, over gelopen en gefietste 

tochten en over de bezigheden voor het 

Genootschap.  

 

Chris Strijbos – Berghem 

‘Ik zei altijd dat ik ooit met mijn zoon naar Santiago zou lopen, maar die zei op een gegeven moment 

dat ik het maar moest gaan doen, want hij ging niet mee! Eind 2011 stopte ik met werken en in april 

2012 liep ik mijn eerste camino, van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela. In regen, 

storm, hagel en kou: onderweg kocht ik een dikkere slaapzak. En in mei 2015 liep ik de Via de la Plata 

vanaf Sevilla. 

Mijn tochten leverden vriendschappen op: veel kilometers liep ik samen met Udo uit Duitsland, 

Annemie, een uit België afkomstige Amerikaanse en Dirck, een Belg die oorspronkelijk uit Duitsland 

kwam. Met Udo wandel ik nog regelmatig. 

Op de camino zie je veel mensen zich vrijwillig inzetten voor de camino. Ik vond dat ik ook iets terug 

moest doen, en gaf me op voor de Nederlandse Huiskamer die het Genootschap in 2013 in Santiago 

opende. Ik hoorde bij de eerste lichting vrijwilligers. Na het eerste seizoen werd er een werkgroep 

gevormd, en tijdens de eerste vergadering werd ik gepromoveerd tot voorzitter. De werkgroep bestaat 

uit vier personen en komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Aan het begin van elk seizoen 

organiseren we voor de vrijwilligers een introductiedag en aan het eind een bedankdag. In het najaar 

maak ik aan de hand van de aanmeldingen die via de website van het Genootschap binnenkomen een 

planning voor het volgende jaar. Tot nu toe hebben we altijd voldoende vrijwilligers om de Huiskamer 

te bemensen. We hebben ook een draaiboek gemaakt: een levendig document waarin we aanpassingen 

en verbeteringen noteren aan de hand van de ervaringen van vrijwilligers. 

Daarnaast ben ik ook voorzitter van de regio Den Bosch. Vorig jaar deden we nieuwe ideeën voor 

activiteiten op tijdens de regiocontactpersonenbijeenkomst in Utrecht, en daarna hebben we onder 

onze leden een enquête gehouden om te inventariseren waaraan behoefte was. Daar kwam een aantal 

nieuwe activiteiten uit, zoals bijvoorbeeld een cursus wandelen met GPS die we binnenkort gaan 

introduceren.  

Ook ben ik twee keer hospitalero geweest in de herberg van Roncesvalles. Geweldig om te doen. Je 

komt de hele wereld tegen en er is altijd tijd om wat langer met een pelgrim in gesprek te gaan.  

De camino heeft me veel gegeven, ik ben in een totaal andere wereld terecht gekomen vergeleken bij 

mijn oude werkzame leven. Ik krijg daar energie van. Werken voor het NGSJ geeft dan ook veel 

voldoening.’  



mijn boek  

Ultreia-lezers die geïnspireerd door hun pelgrimage een boek schreven,  

kunnen dat hier onder de aandacht brengen. Het betreft dus geen recensies  

van de redactie. Stuur een beschrijving van het boek (maximaal 300 woorden)  

naar ultreia@santiago.nl met een foto van de cover. Voor onze bibliotheek 

ontvangen wij graag een hard copy exemplaar: Nederlands Genootschap van Sint 

Jacob, Bibliotheek, Janskerkhof 28a, 3512 BN UTRECHT 

Overstekend Wild – Conny Vekemans-van Loon 

Dan denk ik aan Brabant…. Herken je deze zin? ‘Onze’ Guus 

zingt er een prachtig liedje over. En ik kan niet meer naar het 

nummer luisteren zonder tranen in mijn ogen te krijgen.                                                                 

‘Tja, mal mens, hoe komt dat nou zo?’, denk je misschien. 

Welnu, na het overlijden van mijn vader had ik moeite hem los 

te laten. Ik onderging een vreemd gevoel van verdoving; alsof 

ik het wel verschrikkelijk vond, maar geen traan kon laten. Ik 

moest gewoon iets gaan doen om mijn gevoel de ruimte te 

geven en niet voor me uit te blijven schuiven. 

Ik besloot om naar Santiago de Compostela te lopen. Na 

overleg met manlief en mijn baas boekte ik een vlucht. Ik liep 

vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk. 830 km. Alleen. 

Met mijn rugzak en het tirolerhoedje van mijn vader. De 

datum was achteloos geprikt. Bleek ik notabene op Vaderdag 

te vertrekken.  

Ik had te weinig getraind. Het was werkelijk keizwaar. Afzien! Er is daar gewoonweg geen 

enkele weg zonder beklimming of daling. Slakkengang van gemiddeld drie km per uur. En 

doorgaans tussen de 25 en 30 km per dag, dus reken maar uit! Voeten kapot gelopen, blaren 

doorgelopen, oedeem rondom m’n enkels. Alles stuk, inclusief ikzelf. En toch doorlopen. Iets 

drijft je. Je moet! 

En terwijl je loopt voltrekt er zich een merkwaardig proces in je hoofd. Getriggerd door een 

beeld, plant, geur, geluid, ontstaan er frappante hersenspinsels en boeiende monologen. 

Herinneringen waarvan je het bestaan niet meer wist. Gecombineerd met het bijzondere, 

intensieve en vooral gelijkwaardige, oprechte contact met andere pelgrims ontdek je ineens 

hoe mooi het is dat je uit Nederland komt. En specifiek uit Brabant! In mijn boek lees je 

waarom!  

ISBN 9789462287501. Prijs: 19,95 euro. Bestellen kan onder andere via Bol.com.   

  

mailto:ultreia@santiago.nl
https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/overstekend%2Bwild/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html


 

 

 

korte berichten en weetjes 
 

Routegids van Reims naar Parijs 

Randonneurs et Pelerins 51, de samenstellers van de populaire gids Via Campaniensis van 

Rocroi naar Vézelay, heeft nu ook een gids samengesteld voor het traject van Reims naar 

Parijs.  

Deze route voert door de Champagne met zijn wijngaarden en 

doorkruist de Marnevallei. Afwisselend loopt de pelgrim door de 

bossen en landbouwgebieden om vervolgens te arriveren in hartje 

Parijs bij de Notre Dame en de Tour Saint-Jacques. 

De - Franstalige - gids bevat een beschrijving van de route en 

bezienswaardigheden, een lijst met onderdakmogelijkheden en 

winkels, en kaarten. De gids kost 10 euro en is te bestellen via de 

webwinkel van Randonneurs et Pelerins 51. Ook is de gids te 

verkrijgen bij de pelgrimsontvangst in de kathedraal van Reims.  

Caminopostzegel 

Het begint in onbruik te raken, maar de nieuwe caminopostzegel die de Spaanse posterijen 

onlangs uitgaf is wellicht een reden om weer eens een kaartje naar het thuisfront te sturen. Het 

betreft een zelfklevende B-postzegel, wat betekent dat deze bedoeld is voor zendingen binnen 

Europa. Op de afbeelding zien we de kathedraal vanaf de Plaza del Obradoiro met een aantal 

arriverende pelgrims. Ook voor de schelp is op de paar vierkante 

centimeter een plekje gevonden. De eerste postzegels met 

afbeeldingen van de camino werden door de Spaanse Correos al in 

1937 gelanceerd.  

Bron: La Voz de Galicia  

  

  

  

http://www.boutique-rp51.fr/PrestaShop/product.php?id_product=36
https://vivecamino.com/en/new-stamp-on-the-camino-de-santiago-issued-by-correos_no_12/


Lopend door België 

Bij het Vlaams Compostelagenootschap, verscheen onlangs een gids 

voor de Via Scaldea. In de nieuwe editie wordt de pelgrimsroute van 

Vlissingen naar Reims beschreven (375 km). De gids is één van de 

vier gidsen die het Vlaamse genootschap uitbracht waarmee je van 

Nederland naar de Franse camino’s kan lopen. De anderen zijn de 

Via Limburgica (van Thorn naar Rocroi), de Via Monastica (van 

Vessem naar Givet) en de Via Brabantica (van Breda of Bergen op 

Zoom naar Saint-Quentin). Begin volgend jaar verschijnt er een 

vijfde gids over de route van Vlissingen naar Amiens via Brugge. 

De gidsen van de Via Scaldea en de Via Brabantica zijn tweedelig 

(een deel met de routebeschrijving en een deel met kaartjes) en kosten 15 euro. De gidsen van 

de Via Limburgica en de Via Monastica kosten 11 euro. Voor leden van het Genootschap zijn 

de gidsjes verkrijgbaar via de webwinkel. Ze zijn tevens te bestellen via de website van het 

Vlaams Compostelagenootschap.  

 

Bewegwijzering! 

Alhoewel het op de druk belopen camino’s nagenoeg 

onmogelijk is om te verdwalen, lijkt dit tegenwoordig menig 

pelgrim te overkomen tijdens de laatste kilometer, op zoek 

naar het nieuwe pelgrimsbureau aan de Rúa Carretas. 

Bewegwijzering in de stad ontbreekt (zie elders in deze 

Ultreia). Maar: op 15 mei, ruim een half jaar na de 

verhuizing, doet La Voz de Galicia melding van de eerste 

wegwijzer, én de verwijdering van de bordjes naar het oude 

bureau in de Rúa do Vilar...  

 

De camino in Playmobil 

In de kathedraal van Santo Domingo de la Calzada 

is tot 13 oktober een wel heel bijzondere 

tentoonstelling over de camino te zien: eentje 

gemaakt van Playmobil. De tentoonstelling is het 

resultaat van vier maanden werk van de Spaanse 

vereniging van Playmobilverzamelaars AESclick. 

Op een oppervlakte van 40 m2 worden met behulp van duizend playmobielpoppetjes het 

pelgrimsleven en de voornaamste bezienswaardigheden op de Camino Francés in beeld 

gebracht.  

Bron: LaRioja.com 

https://www.santiago.nl/winkel/producten
http://www.compostelagenootschap.be/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2016/05/15/raxoi-senaliza-fin-ruta-nueva-oficina-peregrino/0003_201605S15C2995.htm#viewmedia
http://www.larioja.com/comarcas/201606/08/exposicion-recrea-camino-santiago-20160608141316.html
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM-o-yuP_MAhVMLMAKHfQ6DoQQjRwIBw&url=http://www.jvw.nl/belgie-wandelgidsen-pelgrimsroutes-c-1_106_4021/via-scaldea-pelgrimsgids-wandelgids-belgie-vlaams-compostelagenootschap-p-83883&psig=AFQjCNEMtr6617TT5o1S3DqpvT-Cp7qxEA&ust=1464616661426719


Colofon 

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en 

nieuws zie de website van het Genootschap: www.santiago.nl. Nieuwtjes en activiteiten van het 

Genootschap vind je ook op onze facebookpagina. Tips en ervaringen met andere pelgrims 

uitwisselen kan als je lid wordt van onze facebookgroep. 

 

 

Redactie:  Ria Meinema   

Redactieadviseur: Suzanne van der Beek  

Verzending:  Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt medio juli 2016. 

Wij zien uw kopij graag voor 1 juli tegemoet via ultreia@santiago.nl 

 

 

 

Aanwijzingen voor de auteur 

Ultreia wil attenderen op allerlei aan de camino gerelateerde zaken en streeft naar korte berichten. 

Kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, 

vetgedrukt, onderstreept of met kaders. Met een foto of illustratie bij het 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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https://www.facebook.com/groups/genootschap/
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