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Van de redactie 

Daar stond ik dan, op het plein, voor de kathedraal. Bijna 800 kilometer 

verder. Het was een warme augustusdag in 2010, nog niemand van mijn 

‘nieuwe vrienden’ was gearriveerd. Met het zicht op de eindstreep had ik een 

paar lange dagen gemaakt, dus ik was ook nog eens best moe. Het was er 

lawaaierig, omdat er ergens vlakbij werd gebouwd. Ik was blij, ja, maar ook 

verward. Teleurgesteld. En opgelucht. En ja: toch wel blij. Dankbaar. Maar 

ook boos. Alles samen ineen en tegelijk. 

Tja, wat nu?  

In de jaren daarna kwam ik na volgende tochten meerdere malen datzelfde 

plein opgelopen, in steeds andere omstandigheden: in de regen, kathedraal 

in de steigers, omringd door een megagroep religieuze Brazilianen, 

vergezeld door mijn echtgenoot, met een ontstoken oog en een keer tijdens 

een spectaculaire sneeuwbui. Maar die rare mengeling van gevoelens van 

de eerste keer bleef telkens hetzelfde. 

De euforie van het volbracht hebben, vermengd met de acute heimwee naar 

een camino die op het moment van aankomen meteen vervlogen lijkt te 

zijn. Het afscheid van dat fijne simpele leven dat bestaat uit rugzak om, 

lopen, koffie vinden en ’s avonds een onderkomen met douche graag. 

Dat ‘wat nu?’-gevoel: ik haat het.  

Die camino, die moet je meenemen in je dagelijks leven, is mij al vaak 

verteld door wijsneuzen die dat schijnbaar kunnen. Vertel me hoe dat in z’n 

werk gaat.  

Ria Meinema 

 

 

 



Bosbranden nabij camino’s in Galicië en Noord-Portugal 

De afgelopen weken werden verschillende gebieden in Portugal, Frankrijk en Spanje geteisterd 

door een reeks bosbranden, die veel schade aanrichtten. Alhoewel deze branden voor pelgrims 

op de camino’s geen direct gevaar opleverden, waren de gevolgen op een aantal routes 

merkbaar. Op caminogerelateerde internetfora werd 

door pelgrims onderweg gemeld dat ze in zware 

rook liepen. Met name op de Camino Portugués 

woedde het vuur bij Ponte de Lima, Barcelos en 

Valença. Nabij Barcelos waren een aantal paden niet 

begaanbaar en op het traject Valença-Ponte de Lima 

zagen pelgrims zich genoodzaakt de bus te nemen. 

De branden werden zowel veroorzaakt door 

onachtzaamheid (barbecues, sigaretten, etc) als door brandstichting.   

Op 17 augustus meldde La Voz de Galicia dat de branden in Galicië allemaal onder controle 

zijn en ook Portugese media berichtten over het sein ‘brand meester’.  

Bron: La Voz de Galicia en caminodesantiago.me 

 

Kroniek Genootschap bijgewerkt 

De kroniek van het Genootschap op de website is weer bijgewerkt met nieuwe informatie, 

waaronder het uitgebreide jaarverslag en verkort financieel overzicht van 2015. Ook het 

overzicht van de regiocontactpersonen en het overzicht en de samenstelling van de redactie 

Jacobsstaf vanaf 1989 is nu opgenomen. 

In de kroniek vind je per jaar welke officiële bestuurlijke zaken er plaatsvonden (onder andere 

samenstelling bestuur, aantallen leden, de financiële positie, de voor- en najaarsbijeenkomsten, 

etc.). De kroniek kun je hier vinden. 

Gevraagde bijdrages 

Voor de volledigheid van de kronieken willen we een beroep doen op de regio’s en de 

werkgroepen.  

 Van de regio’s zouden we graag het regiologo ontvangen, zodat dit in het overzicht kan 

worden geplaatst (zie Regio Midden Nederland als voorbeeld) 

 Verder zouden we graag van alle werkgroepen van het Genootschap een overzicht van de 

samenstelling van die werkgroep door de jaren heen ontvangen.  

 We proberen bovendien de kroniek hier en daar op te fleuren met bijpassende foto’s. Mocht 

je een foto hebben die betrekking heeft op een activiteit of gebeurtenis uit de kroniek, dan 

verzoeken we je vriendelijk deze te sturen. De foto’s uit de bijvoorbeeld de beginperiode 

van de Jacobsstaf zijn van erg slechte kwaliteit. Betere foto’s zijn dus bijzonder welkom.  

De informatie kan gestuurd worden naar info@santiago.nl, onder vermelding van ‘kroniek’. 

Bas Brouwer en Fons Boink 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/08/17/extinguido-incendio-lalin-controlado-melon/00031471418916176913504.htm
https://www.caminodesantiago.me/community/
https://www.santiago.nl/geschiedenis-van-het-genootschap
mailto:info@santiago.nl


Vijftien dagen vrijwilliger in het pelgrimskantoor in Saint-Jean-Pied-de-Port 

Ontmoeting met de hele wereld 

Als de deuren om half acht open gaan staan er al mensen te wachten: het bureau van de 

Association des Amis du Chemin de Saint-Jacques in Saint-Jean-Pied-de-Port, in de 

volksmond beter bekend als het pelgrimskantoor. Voor menigeen is dit stadje in de Pyreneeën 

het startpunt van de Camino Francés. Het kantoor wordt draaiende gehouden door 

vrijwilligers. Herman in ’t Veen was één van hen die dit jaar van 4 juli tot en met 18 juli 

pelgrims van informatie voorzag en deed verslag. 

Het wordt ’s ochtends pas rustig na het vertrek van 

degenen die de nacht in Saint-Jean-Pied-de-Port 

doorbrachten. Totdat de eerste trein uit Bayonne op 

het station aankomt: vanaf dan blijft het de rest van 

de dag een komen en gaan tot het kantoor om half elf 

’s avonds sluit.  

Er is een grote verscheidenheid aan nationaliteiten 

van de bezoekers: Koreanen, Noren, Amerikanen, 

Fransen, Duitsers, etc., en in het kantoor hoor je dus 

allerlei talen door elkaar spreken. Naast de verkoop van credencials verstrekken we informatie 

over de route. Elke vrijwilliger heeft daarbij zo zijn eigen specialiteiten, ook qua talen, dus de 

meeste Duitsers, Belgen en Nederlanders kwamen bij mij aan tafel terecht. Behalve route-

informatie proberen we ook te helpen bij andere mogelijke problemen: een verloren paspoort 

of iemand die zich niet goed voelt. We zijn echter geen bespreekbureau. 

In deze tijd van het jaar komen er dagelijks zo’n twee- tot driehonderd pelgrims het kantoor 

binnenlopen. Sommigen met al de nodige kilometers achter zich, maar ook velen die hier hun 

camino beginnen. Vooral zij die lopend vanuit Nederland of Duitsland arriveerden maakten 

indruk op mij. Wat me het meest bijblijft van deze periode is de saamhorigheid onder de 

pelgrims: ze luisteren echt naar elkaar. Het was moeilijk om afscheid te nemen van de andere 

vrijwilligers: je bent samen bezig geweest pelgrims zo goed mogelijk op weg te helpen, en dat 

schept een bijzondere band. Mijn Frans is in deze vijftien dagen aanzienlijk verbeterd! 

Herman in ’t Veen 

 

12 november: save the date 

Het duurt nog even, maar de landelijke bijeenkomst 

van het Genootschap vindt dit jaar plaats in 

Eindhoven, op zaterdag 12 november. Het belooft 

weer een dag vol inspirerende lezingen, workshops, 

wandelingen, informatie en ontmoetingen te worden. 

Meer informatie volgt! 

 

 



Berichten uit de webwinkel 

A camino pilgrim’s guide Sarria-Santiago-Finisterre 
 

Veel pelgrims starten hun tocht naar Santiago de 

Compostela in Sarria op een afstand van 115 km van 

Santiago de Compostela; voldoende om in aanmerking 

te komen voor een compostela. Voor sommigen is deze 

afstand te kort. Deze groep ‘kilometervreters’ plakt er 

graag een ommetje naar Finisterre en/of Muxía aan vast. 

De gids van John Brierley is nu uitgebreid met de 

aanloop naar Santiago vanuit Sarria. Niet dat zo’n gidsje 

echt nodig is voor het vinden van de juiste weg. Want, 

zoals John in zijn inleiding stelt: ‘Een beetje opletten en 

de gele pijlen maken het vrijwel onmogelijk om de weg 

kwijt te raken’. Maar voor het plannen van de tocht, het 

uitzoeken van overnachtingen en informatie over 

hetgeen je onderweg tegenkomt is deze gids zeker 

nuttig. Ook de teksten ter overweging waar het gidsje 

rijkelijk van is voorzien maken het een aanrader. 

Kortom, een praktische en tegelijkertijd mystieke 

handleiding voor de eigentijdse pelgrim.  

Auteur: John Brierley, Engelstalig, januari 2016, 128 pagina’s, 135 gram. Prijs voor leden: 

17,50 euro 

Verzoek: bestellingen via de webwinkel! 

Regelmatig krijgen we bestellingen binnen via de e-mail. Servicegericht als we proberen te 

zijn maken we deze steeds in orde, maar dat kost de vrijwilligers van de Ledenservice veel 

extra tijd. Soms is uit het bericht niet goed op te maken welk artikel precies wordt bedoeld. Zo 

zijn er diverse gidsen voor een en hetzelfde traject. In veel gevallen ontbreekt er een adres en 

moet dat worden opgezocht. Een vereniging met ruim 14.000 leden kan alleen door 

vrijwilligers worden gerund als iedereen een beetje meehelpt. Dat kun je doen door 

bestellingen, óók die van een pelgrimspas, te plaatsen via de webwinkel en door middel van de 

betaalmodule via internet af te rekenen. Om te kunnen bestellen moet je wel eerst inloggen. 

Dat gaat als volgt: klik rechtsboven op de website op inloggen (dus niet op ‘registreren/lid 

worden’). Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik onderin op inloggen. Als je je 

wachtwoord vergeten bent, kun je klikken op wachtwoord vergeten? Klik hier.  Voer 

vervolgens je e-mailadres in en klik op wachtwoord aanvragen. Als het opgegeven e-

mailadres in onze administratie bekend is krijgt u per omgaande een bericht met verdere 

instructies (let op: dit bericht kan in sommige gevallen in je spambox terecht komen).  

 

http://www.santiago.nl/


Jacobus vieringen 

In Santiago werd het groots gevierd met een spectaculair 

vuurwerk op de vooravond van de feestdag, gevolgd door een 

week vol festiviteiten. Maar in Nederland gebeurde er ook 

het nodige ter ere van de naamdag van Jacobus. Door veel 

regiogroepen waren wandelingen en café’s St Jacques op of 

rond 25 juli georganiseerd. In Utrecht werden klokken geluid 

en zong het koor van het Genootschap. Bram van der Wees 

gaf er een cursus ‘Jacobus voor beginners’, waarin hij 

onthulde – schrik! – dat Jacobus waarschijnlijk nooit in 

Spanje was. Meer daarover lees je in de volgende Jacobsstaf. 

 

Den Bosch 

De Regio Den Bosch vierde de dag samen met het 

Jacobusgilde van het dorp Zeeland (Noord-Brabant). 

In de Jacobuskerk aldaar werd een pelgrimsmis 

gehouden. Na afloop was er een samenzijn in het 

clubhuis van het Gilde: koffie van het Gilde, gebak 

van het Genootschap. Genootschapsleden wandelden 

daarna nog tien kilometer in ‘De Maashorst’: een 

prettige afstand op zo’n warme dag.  

 

 
 

 

 

Je kent het wel… je wordt moe na een paar uur  

flink wandelen, je bent bezweet, en dan, ah, in de 

verte is er dat lonkende dorpje, als altijd 

aangekondigd door de kerktorenspits. Met wat  

zere voeten ben je blij dat er meteen een bar is.  

Even zien wat en wie er zit. Lekker neerploffen?  

Nee, denk aan de wet. Degene met het beste plekje, 

vooraan in het dorp, hoeft niet het beste aanbod te 

hebben, maar vangt wel de eerste pelgrims op. Dus  

is het er vaak druk en lawaaiig.  

Ik zet me er dus toe de wet te volgen - een eindje 

verderop die rustiger plek. Waar de mensen nog meer hun best doen het je naar de zin te maken.  

Waar je nauwelijks hoeft te wachten op je bestelling. Ja, ik loop altijd een stukkie door en dat  

bevalt me best.  

Simon Wijma  

Bezoek voor meer caminowetenswaardigheden van Simon zijn weblog.  

 

http://eensobereweg.blogspot.nl/


Wandelweekend Pelgrimeren in de Kempen 

Ben je terug van je pelgrimstocht en zit je nog vol verhalen? Of maak je plannen om op pad te 

gaan en ben je nieuwsgierig naar die verhalen? Dan kun je elkaar ontmoeten tijdens een 

wandeltocht in de schitterende natuur van de Kempen. Je bent van harte welkom op 

pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem.  

Het weekend vindt plaats op 17 en 18 

september, en begint op zaterdagochtend 

om 10.00 uur. Op zaterdag lopen we 20 

km en op zondag 15 km. Op 

zaterdagavond maken we 't ons 

gezellig en kunnen we onze pelgrims- of 

andere verhalen met elkaar delen. 

Kosten bedragen 55 euro (inclusief 

overnachting en maaltijden, voor 

zaterdag zelf lunch meenemen).  

Voor meer informatie en inschrijven: dagprogrammapelgrimshoeve@gmail.com 

Namens de werkgroep pelgrimeren voor volwassenen van pelgrimshoeve Kafarnaüm, 

Marijke Pouw-Teirlinck 

 

Lezingenreeks Via Tolosana bij Atelier Mathot 

Bij Atelier Mathot wordt vanaf 28 september een lezingenreeks over de Via Tolosana 

gehouden, de meest zuidelijke van de vier pelgrimsroutes naar Santiago in Frankrijk. De 

officiële route begint in Arles, passeert Toulouse en kruist de Pyreneeën op de Col du 

Somport. Aan de Spaanse kant wordt de Via Tolosana  Camino Aragonés genoemd, de weg 

naar Puente la Reina. Met zijn mysterieuze kloosters en oude romaanse kerken biedt het een 

onderdompeling in het middeleeuwse pelgrimeren. 

De lezingenreeks bestaat uit zes lezingen en een excursie, vindt plaats in Atelier Mathot in 

Gouda en begint op woensdag 28 september, van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnamekosten 

bedragen 95 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Atelier Mathot.  

  

 

 

mailto:dagprogrammapelgrimshoeve@gmail.com
http://www.ateliermathot.com/


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.  

 

Angela Frieling-Goossen - Apeldoorn 

Van het bestaan van het NGSJ hoorden we via een organist die ook betrokken was bij de 

oecumenische pelgrimswandelingen die mijn man Theo en ik mee-organiseerden. Door hem 

werd Theo enthousiast voor de camino naar Santiago de Compostela. Hij zocht een 

wandelmaatje, maar die bleek niet zo makkelijk vindbaar. Daarom besloot ik mee te lopen.  

Ik hield wel van wandelen, maar liep wandelingen van hooguit vijftien kilometer. In januari 

2007 kocht ik mijn rugzak. Als voorbereiding op de tocht wandelden we een paar keer zo rond 

de achttien kilometer en verbleven we een weekend in Vessem. En daarna: gewoon gaan. We 

liepen van Maastricht naar Santiago in 102 dagen, langs de historische route Via Lemovicensis 

en de Camino Francés.  

Inmiddels liepen we al veel camino’s: vanaf Vézelay, vanaf Le-Puy-en-Velay, in twee keer de 

Österreichischer Jakobsweg, de Camino Portugués, de Camino del Norte en de Vía de la Plata. 

De camino leerde mij relativeren en vertrouwen hebben in de medemens en zijn/haar goedheid. 

Als je iemand iets vraagt wat je echt nodig hebt, wordt je geholpen. Zo staat het ook in de 

Bijbel. We hadden onderweg veel leuke ontmoetingen en contacten met medepelgrims uit de 

hele wereld. 

In 2011 hielpen we mee om de tochten voor de Camino der Lage Landen voor te bereiden. Na 

afloop van deze happening werd ik gevraagd om in het regiobestuur te komen, vooral omdat ik 

veel mensen uit de regio Oost had leren kennen. Ik denk mee over de invulling van de 

regiobijeenkomsten en ik organiseer deze bijeenkomsten mee. Ik vraag andere leden om een 

regiowandeling te organiseren en zorg dat er verslagen komen. Verder verzorg ik de berichten 

op de website en de nieuwsbrief. Ik vind het belangrijk om deze dingen mee te organiseren: als 

je wel wilt genieten van alles wat er aangeboden wordt, maar er nooit iets tegenover stelt, 

bloedt het aanbod immers dood. 

Ik hou van zingen, en ben daarom ook lid van het pelgrimskoor. Dit jaar hospitaleerde ik 

bovendien in een Duitse herberg en dat was erg geslaagd. Vanaf 2 september gaan we een 

rondje lopen: Santiago Muxía-La Coruña-Ferrol-Santiago! 

 



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 

 

Revalidatie in 7 werkwoorden - Aalt van de Glind 

In 2005 en in 2006 pelgrimeerde ik naar Santiago. Gaandeweg ontdekte ik het doel van mijn 

pelgrimeren. Thuis raken in je ziel en onderweg blijven in je leven. Zo staat het op mijn site. 

Door een beroerte in 2009 werd het moeilijk, maar de weg naar Santiago heeft mij enorm 

geholpen om te blijven zoeken en om onderweg te blijven. 

Met vallen en opstaan ontstond mijn verhaal 

van ervaringen, terugblikken, gedachten en 

uitspraken. Eén van de Santiago-flashbacks: 

Na meer dan 2500 kilometer stond ik op die 

rotspunt, waar volgens de traditie pelgrims 

hun schoenen verbranden. Er was niemand en 

ik stond stil bij mezelf. Een klein brandoffer 

bracht ik. Ik ging zitten en stak enkele 

papieren zakdoekjes in de fik. Ik glimlachte 

om mijn vuurtje. Ik was er.  

Volgens uitgever GVMedia is het boek 

persoonlijk, speels en informatief. Illustrator 

Johan van den Akker maakte mooie cartoons, 

dr. Raymond Vogels, neuroloog, schreef een 

informatief naschrift, en Olga Commandeur 

van Nederland in Beweging, schreef een 

sportief voorwoord. Revalidatie in 7 

werkwoorden telt 112 bladzijden, kost 14,95 

euro en is verkrijgbaar in de boekhandel. 

Meer informatie vind je op de website van 

Aalt van de Glind.   

  

mailto:ultreia@santiago.nl
http://www.aaltvandeglind07.nl/


Fietsen op zee. Naar Santiago en toen verder – Marten Horjus 

René is 57 jaar, net zo oud als zijn vader toen die stierf. ‘Alle tijd die ik nog krijg is extra, dus 

ga ik iets extra’s doen: naar Santiago fietsen.’ 

Al na een kilometer loopt hij de Dood tegen het lijf. Maar wie is de dood? Voor hem is zijn 

vader de dode. Herrijst die hier uit de dood? 

Hij ontmoet zijn overleden moeder. 

‘In de hemel wonen mannen en vrouwen gescheiden’. 

‘Hoezo dat?’ 

‘Hoezo hoezo? Het is gewoon zo. In de hemel moet je niet overal naar vragen. Je kunt gaan en 

staan waar je wilt en het eten is er prima.’  

Medepelgrims bevolken zijn pad. Er 

wordt gebiecht, het bed gedeeld (was 

dat nou echt of heb ik het gedroomd?), 

gelachen en geërgerd. Soms is de 

fantasie sterker dan de werkelijkheid 

en wat is de werkelijkheid dan waard? 

Zingeven is geloven dat het kan, 

vertrouwen tegen de werkelijkheid in 

soms. 

Wat is het doel van de reis? Eén ding 

wordt duidelijk: neem niet meer mee 

dan je kunt dragen, letterlijk en 

figuurlijk. 

Bij Fisterra zit de Dood op een 

muurtje.  

‘U komt me halen.’ zegt René. ‘Mijn 

reis zit erop. Dit is het einde van de 

aarde.’  

‘Nee’, zegt de Dood. ‘Dit is wel het 

einde van de aarde, maar niet het 

einde van de zee. Vanaf nu zal je 

moeten fietsen op zee, vertrouwend dat 

je niet in het water zult wegzakken.’   

En René fietst op zee. 

Fietsen op zee verschijnt 30 september bij Uitgeverij Elmar en gaat 16,95 euro kosten.  

ISBN 978-90-389-2569-1, te bestellen via de reguliere boekhandel. 

  



 

 

korte berichten en weetjes 
 

 

Virtuele camino-ambassadeurs 

Het toeristenbureau van Galicië Turismo de Galicia introduceerde twee virtuele pelgrims: 

Xaco en Cami. Een nieuwe campagne van het bureau heeft tot doel om deze twee pelgrims 

erkend te krijgen als emoticons. Xaco en Cami hebben als missie de Camino de Santiago meer 

bekendheid te geven. De bedoeling is dat deze digitale pelgrims uiteindelijk opgenomen 

worden op de officiële emoticonlijsten voor mobiele apparaten. Daartoe roept het bureau op 

om banners met de afbeelding van het vrolijke pelgrimsstel te plaatsen op camino-gerelateerde 

websites, blogs en sociale netwerken. De banners met hun beeltenissen zijn te vinden via deze 

link.   

 

De caminotrein 

Tussen 28 juli en 18 augustus liet de Spaanse treinmaatschappij Renfe de Tren del Peregrino 

(de pelgrimstrein) rijden. De hoteltrein El Andalus reed in die periode vier maal in zeven 

dagen van Madrid naar Santiago de Compostela. Tussenstops werden gemaakt in Astorga, 

Ponferrada, Monforte de Lemos en Ourense 

waar de pelgrim-treinreizigers de gelegenheid 

kregen om een etappe van de camino te lopen 

of te fietsen. Ook toeristische uitstapjes waren 

in het programma opgenomen. Deelnemers 

ontvingen een speciaal certificaat van de 

kathedraal in Santiago. Of Renfe doorgaat met 

het aanbieden van deze nieuwe vorm van 

‘pelgrimeren’ is nog niet bekend.  

Bronnen: Madriddiario en Renfe 

  

  

  

http://www.caminodesantiago.gal/en/discover/the-way-with-xaco-and-cami
http://www.caminodesantiago.gal/en/discover/the-way-with-xaco-and-cami
http://www.madridiario.es/noticia/435946/transportes/el-tren-del-peregrino-entre-madrid-y-santiago-de-compostela-comienza-a-circular.html
http://www.renfe.com/trenesturisticos/otros-trenes_TrenPeregrino.html


  

Supersnelle pelgrims 

Twee ultrarunners bereikten Santiago in juli in een recordsnelheid..  

De Baskische makelaar Óscar Pasarin liep de Camino Francés 

vanaf St Jean-Pied-de Port in 6 dagen, 14 uur en 49 minuten. 

Hiermee verbeterde hij het oude record met meer dan een uur. 

Pasarin wilde met zijn recordpoging de aandacht vestigen op de 

vluchtelingenproblematiek ‘Wat ik gedaan heb is niets vergeleken 

bij wat vluchtelingen moeten doorstaan’, meldde hij na aankomst in 

Santiago op 5 juli.  

Een andere bijna bovenmenselijke 

krachtsinspanning werd geleverd door de 58-jarige Poolse mijnwerker 

August Jakubik. Hij arriveerde op 25 juli na een tocht van 43 dagen waarin 

bij bijna 3000 km aflegde het graf van de apostel. Zijn tocht begon in het 

Zuid-Poolse Ruda Śląska. Jakubik bereidde zich twee jaar voor op deze 

onderneming. Na afloop meldde hij: ‘Ik ben moe, maar heel gelukkig met 

het volbrengen van deze pelgrimage. Hiermee ging één van mijn grootste 

dromen in vervulling.’ Jakubik rende eerder vanuit Polen naar het Vaticaan 

in Rome. 

Bronnen: CEAR en Radio Poland 

De camino per kayak 

En voor wie het dan niet per trein of 

hardlopend doet, is er nu ook de 

mogelijkheid om een camino te peddelen. 

Een Galicisch bedrijf biedt sinds kort 

tochten aan waarbij door de natuur van de 

Ría Baixas en over de rivier de Ulla 77 

kilometer per kayak richting Santiago 

gepeddeld wordt. Hierbij wordt gerefereerd 

aan hoe de stoffelijke resten van de apostel 

Jacobus ooit per boot naar het binnenland 

van Galicië werden vervoerd. De 

kayaktocht begint op het Galicische schiereiland O Grove. Na het verlaten van de vaartuigen 

bij Pontesecures moet er dan nog 25 kilometer te voet afgelegd worden. Er is een speciaal 

credencial verkrijgbaar; tenminste 40 zeemijlen moeten per kayak zijn afgelegd voor het 

verkrijgen van de compostela. 

Bronnen: La Voz de Galicia en de website van het bedrijf Caminodesantiagoenkayak  

  

http://www.cear.es/el-corredor-oscar-pasarin-rompe-el-record-del-camino-de-santiago-a-favor-de-los-refugiados/
http://www.thenews.pl/1/5/Artykul/263425,Polish-runner-covers-almost-3000-km-in-43-days
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/o-grove/2016/07/14/ruta-permite-camino-santiago-kayak-visitando-enclaves-ria/0003_201607A14C3994.htm
http://www.caminodesantiagoenkayak.com/


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 september 2016. 

Wij zien je kopij graag voor 1 september 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. 

 

 

 

 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/genootschap/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/
mailto:ultreia@santiago.nl

