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Van de redactie 

 

Foto: Annemiek van der Beek 

Zomertijd is in veel opzichten komkommertijd, maar dat geldt niet voor 

pelgrims! De vakantietijd is voor velen het meest geschikte moment om 

een tijdje op pad te gaan, en dus zijn de bussen, treinen en vliegtuigen 

naar Spanje weer gevuld met enthousiaste en verwachtingsvolle pelgrims.  

 

Bij het Utrechtse Café Saint Jacques afgelopen week sprak ik met pelgrims 

die stonden te popelen om op pad te gaan, maar ook met pelgrims die 

alweer terug waren van hun tocht, met een gebruind gezicht en een hoofd 

vol ervaringen. Een mooie bijeenkomst vol verhalen en verwachtingen. 

 

Voor de thuisblijvers staat er natuurlijk weer een belangrijke datum voor 

de deur: op 25 juli wordt de naamdag van Jacobus gevierd. Het lijkt wel of 

er ieder jaar meer festiviteiten worden georganiseerd. Daarom 

presenteren we in deze Ultreia een overzicht met de verschillende 

programma’s die worden aangeboden rond de 25e.  

 

Of u niet al terug bent van de Camino, nog op pad gaat, dit jaar 

thuisblijft, of deze nieuwsbrief misschien wel onderweg op uw telefoon 

leest – wij van de redactie wensen u een mooie zomermaand. 

 

Suzanne van der Beek 

  

 

 

 

 



Jacobusvieringen door het land 
 

Over iets meer dan een week is het weer zover: 25 juli, ofwel de naamdag van Jacobus. Een 

bijzondere dag voor pelgrims, die op verschillende plaats in het land gevierd wordt. Hierbij een 

overzicht van de verschillende festiviteiten waar u aan deel kunt nemen. 

 

Jacobusviering in Utrecht  
 

In Utrecht worden jaarlijks op 25 juli de klokken van de Jacobikerk geluid. 

De luiders van het Utrechts Klokkenluiders Gilde brengen dan – met de 

hand – het gelui in beweging. Meestal beginnen ze met de Jacobus-klok. 

Voor toehoorders is het mogelijk deze luiding bij te wonen op de luidzolder, 

waar je de luiders aan de touwen kunt zien trekken.  

 

Na afloop trekt men naar de Janskerk waar het genootschapskoor El Orfeón Jacobeo zich laat 

horen. Het thema van de viering is dit jaar ‘Europa’. Het koor zingt pelgrimsliederen uit zoveel 

mogelijk Europese landen. Het programma met de gekozen liederen is te vinden op de website. 

Daarnaast houdt Monique Walrave, bestuurslid van het Genootschap, een causerie over de 

Jacobswegen in Europa, die in 1987 door de Raad van Europa als eerste aangemerkt werden 

als Europese Culturele Route. Door de eeuwen heen hebben deze wegen de Europeanen met 

elkaar in contact gebracht en daardoor cultuur, bouwkunst, talen en gedachtengoed met elkaar 

verbonden. 

 

Programma: 

18.45 uur Verzamelen bij Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, Utrecht 

19.00 uur Luiding van de klokken 

19.30 uur Janskerk open voor koffie en thee 

20.15 uur Aanvang programma met muziek en causerie 

21.45 uur Café Saint-Jacques 

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen de Janskerk te bezoeken. Dit is een gezamenlijke 

activiteit van El Orfeón Jacobeo en van de regio's Utrecht-Zuid/Rivierenland en Midden-

Nederland. Iedereen is welkom; de toegang is gratis. Voor meer informatie: Bram van der 

Wees (bram@vanderwees.com). 
 

 

 

  

https://www.santiago.nl/content/el-orfe%C3%B3n-viering-dag-van-sint-jacob-en-koorrepetitie/164531
mailto:bram@vanderwees.com


Rondwandeling met Regio Benoorden ’t ij  
 

De regio Noord-Holland benoorden het IJ organiseert traditiegetrouw een wandeling rond de 

naamdag van Sint Jacobus. Dit jaar is gekozen voor een wandeling/excursie door het 

natuurgebied van Natuurmonumenten “het Zwanenwater” te Callantsoog op zaterdag 22 juli.  

 

Vanaf tien uur bent u welkom in de werkschuur voor ontvangst met koffie en koek. Om half 

elf starten de excursie onder leiding van twee excursieleiders door het natuurgebied het 

Zwanenwater. De wandeling duurt ca. twee uur en is maximaal 12 km. Na afloop van de 

wandeling door het Zwanenwater lopen we naar restaurant “iegewies” op het dorpsplein 21b te 

Callantsoog, ca. 1 km waar de lunch wordt verzorgd.  

 

Kosten: € 10,- p.p. incl. de koffie en de lunch, excl. consumpties bij de lunch. Informatie over 

bereikbaarheid, en hoe u zich kunt opgeven vindt u in de nieuwsbrief van de regio Noord-

Holland benoorden het IJ. 

 

 
 

Regio Limburg viert in de kathedraal in Roermond 
 

In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond worden op 25 juli twee naamdagen in één 

gevierd: die van Jacobus (25 juli) en die van Christoffel (24 juli). De Kathedraal is namelijk de 

thuishaven voor beiden. Om 19.00 uur begint de gezamenlijke viering, waarbij de leden van de 

Broederschap in vol ornaat aanwezig zijn. Uiteraard wordt ook de reliek in processie naar het 

altaar gebracht. De verering van de reliek aan het einde van de viering is inmiddels een bekend 

en gewaardeerd slotritueel. 

 

Na de viering trakteert Prior pastoor-deken Rob Merkx alle aanwezigen op een bekertje koffie, 

thee of fris en er zal ongetwijfeld iets lekkers bij geserveerd worden. Ook zal er een nieuwe 

film worden vertoond van broeder Leo Baeten.  

 

Aanmelden voor deelname is niet nodig, om de kosten te bestrijden, 

wordt er de mogelijkheid geboden een vrijwillige bijdrage te doneren. 

Informatie over het precieze programma verschijnt binnenkort op de 

website van het broederschap H. Jacobus de Meerdere. 

 

http://www.iegewies.nl/
https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/noord_holland/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief2017/19062017%20Nieuwsbrief%20wandeling%202017.pdf
http://broederschapheiligejacobus.nl/2017/06/jacobusdag-2017-vanuit-galerie-het-achterhuis
http://broederschapheiligejacobus.nl/2017/06/jacobusdag-2017-vanuit-galerie-het-achterhuis


Camino in de Kempen 
 

De regio Zuidoost Brabant organiseert samen met de Jacobushoeve en Pelgrimshoeve 

Kafarnaüm ook dit jaar weer een ‘Camino in de Kempen’: een wandeling op dinsdag 25 juli 

door de mooie natuur rond Vessem, Wintelre en Hoogeloon. Samen wandelen is het 

voornaamste doel van deze dag. Daarnaast worden er herinneringen opgehaald aan het 

pelgrimeren naar Santiago de Compostela, en zal er aandacht zijn voor de 

bezienswaardigheden langs de route. Onderweg wordt een lunch met koffie, thee en broodjes 

verzorgd. Bij het eindpunt – de Jacobushoeve in Vessem – wordt er voor de deelnemers het 

traditionele Jacobusbrood gebakken en muziek gemaakt. 

 

Vanaf  9.00 uur ’s ochtends wordt er groepsgewijs vertrokken vanaf Pelgrimshoeve 

Kafarnaüm (Servatiusstraat 11, Vessem). Groepen bestaan uit 10 tot 15 personen; ze worden 

geleid door Santiago-veteranen. De kosten bedragen € 5. Informatie over inschrijven vindt u 

op de website van de Jacobushoeve.  

 

 
 

Café Saint-Jacques in Groningen 
 

De Regio Groningen/Drenthe kiest voor de naamdag van de apostel om een maandelijks Café 

Saint-Jacques af te trappen in de binnenstad van Groningen.  

 

Tijdens het Café Saint-Jacques kunnen pelgrims (en 

pelgrims in spé) elkaar ontmoeten om op informele 

wijze onder het genot va n een drankje ervaringen 

en tips uit te wisselen.  

 

Een eventueel vervolg van het café in Groningen is 

afhankelijk van de belangstelling en van het 

ontstaan van een groepje dat deze bijeenkomsten 

wil gaan 'dragen'. Nader bericht volgt in de 

regionieuwsbrief en op de regiowebsite. 

 

 

  

http://www.jacobushoeve.nl/camino-in-de-kempen-2/
https://www.santiago.nl/groningen-drenthe


Spiritualiteit in Regio Arnhem/Nijmegen 

 
De Regio Arnhem/Nijmegen viert de naamdag op 23 juli met een bijzonder programma in en 

rondom de Martinuskerk in Gaanderen. In de voorbereiding van de dag is speciale aandacht 

besteed aan de diversiteit in geloof en spiritualiteit van de hedendaagse pelgrim. Dit gebeurde 

in samenwerking met de liturgiegroep van de vrienden van de Jacobskapel, 

vertegenwoordigers van de Augustinus-Martinus parochie en broeder Thomas Quartier van de 

Wilbrordsabdij in Doetinchem. Op de dag komen zo alle aspecten aan de orde die het 

pelgrimsleven zo boeiend maken: spiritualiteit, genieten van de mooie Achterhoekse natuur en 

last but not least, de gezelligheid en saamhorigheid van een gezamenlijke pelgrimsmaaltijd. 

 

De morgen wordt begonnen om 10.30 uur met een pelgrimsdienst in de Martinuskerk in 

Gaanderen. Voorganger is diaken Cor Peters en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door 

een groot en enthousiast koor. Tijdens de dienst is er gelegenheid om hieraan een persoonlijke 

pelgrimsinvulling te geven door een meegebrachte steen of andere drager, met hierop de eigen 

"zorg", achter te laten op een nog aan te geven plek. Aan het eind van de dienst zal de 

pelgrimszegen worden gegeven aan hen die dit jaar op Camino gaan. 

 

Na de koffie en de broodjes zal broeder Thomas Quartier ons meenemen in een lezing over 

spiritualiteit van het pelgrimeren. Na deze geestelijke reis is het goed om de rust van de natuur 

te ervaren tijdens een circa 12 km lange wandeling door het prachtige Achterhoekse landschap. 

We sluiten deze Jacobsdag weer af in de omgeving van de kerk in Gaanderen met een drankje 

en een altijd gezellige en smaakvolle pelgrimsmaaltijd. 

 

Kosten: 10 € pp. Informatie over locatie, tijden en aanmelden vindt u hier.  

 

Wandelen en fietsen met de Regio Den Haag 
 

In de Regio Den Haag wordt ter ere van Jacobus’ naamdag op 22 juli een tocht georganiseerd 

voor zowel wandelaars als fietsers. Er wordt om 10 uur verzameld bij de Nelson Mandelabrug 

/ station Zoetermeer ter hoogte van het NH hotel, vanwaar beide groepen vertrekken richting 

de Jacbuskerk in Kethel. Daar wordt de dag afgerond met een café st Jacques. Aanmelden kan 

per mail: regio.den-haag@santiago.nl 

 

Niet alleen het genootschap viert de naamdag van Jacobus. U kunt ook terecht bij een aantal 

andere instanties op 25 juli, waaronder:  

• De Sint Jacobuskerk in Vlissingen biedt op 25 juli naast een bezoek aan de kerk, ook een 

belklimming van de toren aan voor € 1,00 p.p. De kerk is geopend van 11 uur ’s ochtends 

tot half vijf ’s middags. Informatie is te vinden op de website van de kerk. 

 

• Pelgrims die het liever iets verder van huis zoeken kunnen terecht bij de Jacobusviering in 

de Sint-Jakobsparochie in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. Om 19 uur vindt hier een 

plechtige eucharistieviering plaats. Pastoor Bruno Aerts nodigt in het bijzonder ook de 

pelgrims uit die de voorbije jaren in de kerk langskwamen op hun pelgrimsweg, of ter 

voorbereiding van hun pelgrimstocht. Na de mis volgt een kleine receptie. 

 
  

https://www.santiago.nl/sites/default/files/Compostelas/Uitnodiging%20viering%20Jacobsdag%20overzicht.pdf
mailto:regio.den-haag@santiago.nl
http://www.sintjacobskerk.nl/openstelling-sint-jacobskerk-zomerseizoen-2017/


Vacatures 

Lid Financiële commissie 

  

Jaarlijks worden jaarrekening en de onderliggende administratie gecontroleerd door de 

financiële commissie. De leden van de commissie worden benoemd door de Ledenvergadering 

en rapporteren rechtstreeks aan deze vergadering (voorjaarsvergadering). Benoeming vindt 

plaats voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van verlenging een zelfde periode. De 

controle werkzaamheden vinden plaats in de maand februari in Utrecht met een tijdsbesteding 

van ongeveer een halve dag. 

  

In verband met het vertrek van één van de leden van de commissie zijn wij opzoek naar een 

nieuw lid met relevante financiële ervaring. Mocht u in aanmerking willen komen voor de 

functie dan kunt u een korte CV zenden aan J.H. Kousemaker: penningmeester@santiago.nl. 

Uw sollicitatie zal doorgestuurd worden aan de overige leden van de financiële commissie ter 

beoordeling. Benoeming zal plaats vinden in de najaarsvergadering. 

   

 Jan H. Kousemaker 

 

Leden werkgroep Geschiedenis en Cultuur 

Net terug van terug van de Camino en vol van de culturele ervaringen? Of al langer thuis maar 

nog steeds onder de indruk van de rijke geschiedenis onderweg? Wij, een groep enthousiaste 

proevers van geschiedenis en cultuur, zoeken medestanders om dit te delen en uit te dragen. 

We worden gedreven door verbetering en professionaliteit.   

 

De Werkgroep richt zich op het ontsluiten, verdiepen en presenteren van kennis over de 

(cultuur)geschiedenis van de Jacobsverering en het pelgrimeren. Onze activiteiten zijn 

gevarieerd: verzamelen van informatie over Jacobalia, organiseren van lezingen en cursussen, 

bijhouden sprekerslijsten ten behoeve van de regio’s, schrijven van artikelen voor de 

Jacobsstaf, uitgeven van publicaties, e.d.. De werkgroep onderhoudt uitgebreide pagina’s op de 

website van het Genootschap. 

Nieuwsgierig? Heb je affiniteit met geschiedenis en cultuur? Of wil je je juist verdiepen in de 

achtergronden van het pelgrimeren? Neem contact met ons op en geef aan waar je van wilt 

proeven of welke smaak je wilt toevoegen aan ons palet. 

 

Contactpersoon: Jos Knooff (jknooff@gmail.com) 

Santiago aan het Wad 

De Stichting Santiago aan het Wad wil in 2018 Fryslân profileren als ideale start- en doelregio 

van pelgrimeren in (Noord-)Nederland. Zij organiseert onder anderen volgend jaar een 

camino-estafette door Nederland samen met het genootschap: de 'Camino der Lage Landen'.    

 

  

 

mailto::%20penningmeester@santiago.nl
https://www.santiago.nl/GenC-Home
https://www.santiago.nl/GenC-Home
mailto:jknooff@gmail.com
https://www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad


Subsidie 

 

De Stichting Santiago aan het Wad heeft een substantiële subsidie ontvangen van het 

Waddenfonds. Het bedraagt maar liefst € 443.9167,- In combinatie met de al eerder gekregen 

subsidie van de provincie Friesland (€ 35.000,-) is het totale begrotingsbedrag grotendeels 

gedekt. Met deze bijdrage wordt onder andere de renovatie van het pelgrimsinformatiecentrum 

Sint Jacobiparochie gefinancierd, en kan er worden gewerkt aan het gaat hierbij om het 

opstellen en digitaliseren van routebeschrijvingen en het opbouwen van een refugionetwerk in 

de kustregio’s.  

 

Website 

 

Daarnaast is sinds kort de eigen website van Stichting Santiago aan het Wad online gegaan. De 

site is aan te klikken op: www.santiagoaanhetwad.nl. Op de site kan naast het laatste nieuws 

over pelgrimsontwikkelingen in Friesland, ook kennis worden genomen van de organisatie, de 

voortgang van deelprojecten en de leden van het stichtingsbestuur.  

 

Attentie: De informatie over de wandel- en fietstochten van de estafette Santiago aan het Wad 

in 2018 blijft te vinden op: santiago.nl via het logo Santiago aan het Wad in de grijze balk 

bovenaan elke pagina.  

 

We zien de belangstelling voor onze website graag tegemoet en heeft u dan toch nog vragen 

neem dan gerust contact met ons op. 

 

Namens Stichting Santiago aan het Wad 

Bas Brouwer penningmeester 

 

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 2016. 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.  

 

  

 

http://www.santiagoaanhetwad.nl/
https://www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad
https://www.santiago.nl/page/kroniek-2016/164015


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 

 

Jeroens-Ommegang ter viering van 125-jarig jubileum 

Pelgrims die graag eens kennisnemen van andere pelgrimstochten dan die naar Santiago zijn 

van harte welkom om op 20 augustus deel te nemen aan de Jeroens-Ommegang, die in 

Noordwijk wordt georganiseerd door de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. 

 

Het Zuid-Hollandse dorp Noordwijk-Binnen is een bedevaartsplaats voor de H. Jeroen. Deze 

Schots/Ierse monnik landde volgens de overlevering ca. 851 op het Noordwijkse strand en 

stichtte er een aan Sint Maarten gewijde kerk. Een paar jaar later werd hij door de Vikingen 

vermoord vanwege zijn geloof. Honderd jaar later werd zijn lichaam gevonden zonder hoofd; 

het is daarna overgebracht naar de Abdij van Egmond. In Noordwijk werd een kleine kerk 

gebouwd. De toren van de grote huidige PKN-Jeroenskerk werd in het begin van de 13e eeuw 

gebouwd met als basis twee meter dikke muren. Rond 1300 werd bij graafwerkzaamheden in 

de kerk een schedel gevonden en meteen werd aangenomen dat het schedel van Jeroen was en 

deze werd een bron van verering. Jeroen behoorde in het Graafschap Holland tot een van de 

meest vereerde heiligen.  

 

Er wordt verzameld om 8:00 uur op het Lindenplein bij de Muziektent tussen de R.K. Kerk en 

de Oude Jeroenskerk. De Ommegang gaat langs de Oude Jeroenskerk, enkele heilige bruggen 

en Landgoed Calorama (met Jeroenveld) en is om 9.45 uur terug bij de RK kerk voor Koffie en 

om 10.00 uur is daar een Eucharistieviering. In de RK kerk bevindt zich de Jeroen Relikwie 

schrijn met de zilveren arm reliek. Ook Santiagogangers zijn welkom bij deze hommage aan 

een oer-Nederlandse heilige. Informatie over deze en andere activiteiten rond het jubileumjaar 

vindt u op www.jeroen125.nl of bij Bert Roebert (bert.roebert@hetnet.nl).  

 

Bert Roebert 
 

 

 

http://www.jeroen125.nl/
mailto:bert.roebert@hetnet.nl


Bericht uit de Huiskamer  

Op 24 juni heeft de 1000ste pelgrim zich ingeschreven in de Huiskamer van de Lage Landen. 

Het is Gerard van Drecht, vorig jaar nog zelf vrijwilliger in de Huiskamer. In 2016 werd deze 

mijlpaal op 28 juni bereikt. 

 

Twee dagen eerder, op 22 juni, kwam de 100.000e pelgrim aan in de kathedraal. Dit is acht 

dagen eerder dan vorig jaar. Het ging om een Braziliaans stel die de Camino Frances te fiets 

aflegde vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port. Ze werden ontvangen door Segundo Pérez, deken van 

de kathedraal, en Rafael Sánchez, vertegenwoordiger van de Turismo de Galicia.   

Bron: Vive el Camino 

 

 

 

  

https://vivecamino.com/en/the-pilgrim-no-100000-from-2017-has-already-arrived-in-santiago-de-compostela_no_411/


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 

 

 

Met Boeddha op weg naar Santiago – Richard Hofuku Lichtendahl  

De wederwaardigheden van een Boeddhist, die het pelgrimspad naar Santiago 

loopt 

Mijn vrouw Josephine en ik liepen in het voorjaar van 2002 en 2003 het pelgrimspad van St. 

Jean-Pied-de-Port naar Santiago. Omdat het wandelen alleen tijdens vakanties kon 

plaatsvinden, liepen wij het eerste jaar tot Burgos en het tweede jaar vanaf Fromista naar 

Santiago. 

 

De reden om te gaan pelgrimeren was voor ons heel 

verschillend. Ik had in het jaar 2000 mijn vader - waar ik erg 

tegenop zag - verloren en in datzelfde jaar een goede vriend, 

met wie ik op kantoor al jaren nauw samenwerkte. Hierdoor 

kwam ik in een existentiële crisis terecht. Om mij het hoofd 

boven water te kunnen houden besloot ik, onder begeleiding 

van een bonafide zenmeester, intensief aan zenmeditatie te 

gaan doen, wat een jaar later leidde tot mijn inwijding tot 

Zenboeddhist, waarbij ik van mijn zenmeester de “doopnaam” 

Hofuku (schatbewaarder) meekreeg. Deze episode in mijn 

leven gaf aanleiding tot frictie in de relationele sfeer, omdat ik 

in de jaren 2000 t/m 2002 wel erg veel van mijn tijd in het 

Zenboeddhisme investeerde. 

 

Josephine stelde dan ook omstreeks eind 2001 voor om naar Santiago te gaan lopen om samen 

op een andere wijze met existentiële problemen om te gaan en in de hoop op die wijze weer 

nader tot elkaar te komen. Een gewaagd experiment. Ik had hier aanvankelijk gemengde 

gevoelens bij maar vond het alleszins het proberen waard. Ik hoopte in de loop van onze 

queeste te ervaren, hoe Christendom en Boeddhisme zich tot elkaar verhielden. Aan het eind 

van het eerste jaar al konden wij beamen, dat het experiment in alle opzichten als geslaagd kon 

worden beschouwd. 

 

  

mailto:ultreia@santiago.nl


In het boek komen de grondbeginselen van het Zenboeddhisme aan de orde en wordt de relatie 

tussen ons als echtpaar gedurende het wandelen verder uitgediept. Alles te midden van de 

grootsheid van het Spaanse landschap, dat uitgebreid wordt beschreven en de boeiende 

contacten onderweg. 

 

Ook mijn overdenkingen tijdens het pelgrimeren heb ik getracht weer te geven. Anders 

wellicht dan in een aantal andere pelgrimsverslagen geeft dit boek een beeld van de problemen 

waar een mens tijdens zijn leven mee te maken kan krijgen.  

 

Het boek Met Boeddha op weg naar Santiago (2017) van Richard Hofuku Lichtendahl is te 

koop bij uitgeverij Lecturium. Prijs: € 17.95, 185 pagina’s. 

 

 

 

korte berichten en weetjes 
 

 

 

Nieuwe pelgrimsgidsen 
 

Deze zomermaanden verschijnen er weer een aantal nieuwe pelgrimsgidsen.  

• Deze maand verschijnt een nieuwe uitgave van de vertrouwde Duitse Rother boekjes. 

Het gaat om een derde editie van Jakobswege Schweiz, waarin de route wordt 

beschreven van Konstanz aan het Bodenmeer naar Genève aan het meer van Genéve. 

Prijs: ca. € 15.  

• In augustus verschijnt ook bij Rother een gids voor de Via Tolosana Jakopbsweg (ook 

wel de Chemin d’Arles) die loopt van Arles via Toulouse en Auch naar de Pyreneeën. 

Prijs: ca. € 15.  

• Eerder dit jaar verscheen bij Editions Lepère een nieuwe editie van Le Chemin 

Portugais ou Via Via lusitana. Met deze gids loopt u van Lissabon via Fatima en Porto 

naar Santiago – een van de populairste routes na de Frances. In vergelijking met de 

Duitse boekjes is deze versie vrij groot. Prijs: € 20.  

• Bij de Britse Confraternity of St. James verscheen kort geleden een tweede versie van 

de routegids voor de Camino Portugués, deze keer beschrijft Johnnie Walker de 

kustroute: Camino Portugués – Part 2: Porto to Santiago – Coastal Route. Prijs: £ 7. 

Van dezelfde auteur is ook een gids beschikbaar voor de centrale route: Camino 

Portugués 2017 Part 2: Porto to Santiago – Central Route. Camino Portugués – Porto to 

Santiago – Central Route. Beide boekjes kosten £ 7. 
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http://shop.lecturium.nl/boek/9745/Met%20Boeddha%20op%20weg%20naar%20Santiago
https://www.rother.de/rother%20wanderf%FChrer-jakobswege%20schweiz-4068.htm
https://www.rother.de/rother%20wanderf%FChrer-jakobsweg%20-%20via%20tolosana-4508.htm
http://www.chemin-compostelle.fr/boutique/portugal/via-lusitana/
http://www.chemin-compostelle.fr/boutique/portugal/via-lusitana/
https://www.csj.org.uk/product/camino-de-santiago-pilgrim-guides-camino-portugues-part-2-porto-to-santiago-coastal-route/
https://www.csj.org.uk/product/camino-de-santiago-pilgrim-guides-camino-portugues-2017-part-2-porto-to-santiago-central-route/
https://www.csj.org.uk/product/camino-de-santiago-pilgrim-guides-camino-portugues-2017-part-2-porto-to-santiago-central-route/


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:   Suzanne van der Beek en Ria Meinema 

Verzending:  Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt medio augustus 2017. 

Wij zien uw kopij graag voor 4 augustus 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. 

 

 

 
Foto: Annemiek van der Beek 

 

 

  

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

