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ULTREIA 103 

Van de redactie 

 

We mogen weer! Maar gaan we ook….? 

Op facebook zijn de meningen hierover verdeeld. De één heeft als het 

ware al ‘n wandelschoen aan en is bezig de veters te strikken van de 

tweede schoen. Een ander kijkt liever nog even de kat uit de boom. 

 

Want dat het anders zal zijn is voor iedereen wel duidelijk. Zoals 

minder mensen in een herberg, minder nationaliteiten (want er zijn 

nog steeds grenzen dicht), afstand bewaren (maar dat kunnen we wel 

na drie maand oefenen. Toch?) etc.  

 

Wat blijft is het elkaar ontmoeten en het uitwisselen van  ervaringen 

en (levens)verhalen. En is dat niet het mooiste wat er is?  

 

Hoe dan ook, wij zijn razend nieuwsgierig! En uiteraard blijven wij 

ook nieuwsgierig naar alle andere ervaringen, gebeurtenissen, 

initiatieven en overpeinzingen. Stuur daarom je verhaal naar 

ultreia@santiago.nl Wij kijken er naar uit. 

 

Je bijdrage kun je als volgt aanleveren:    

1. Graag platte tekst in een Word-bestand (maximaal 300 

woorden).  

2. Foto’s zijn van harte welkom. Een plaatje zegt soms meer 

dan 1.000 woorden! Maar de foto’s graag apart sturen in 

Jpeg-formaat en NIET als PDF!  

 

Veel leesplezier! Ultreia!  

Namens de redactie,  

José van der Haar  

file:///C:/Users/julie/OneDrive/Documenten/Bestuur%20Santiago/Beleidsplan/Ontvangen%20input/Ultreia%20JUNI%202020%20DEF%203_JM.docx%23_Toc43409837
file:///C:/Users/julie/OneDrive/Documenten/Bestuur%20Santiago/Beleidsplan/Ontvangen%20input/Ultreia%20JUNI%202020%20DEF%203_JM.docx%23_Toc43409855
mailto:ultreia@santiago.nl


 

Heropening “Het Huis” 

van Sint Jacob in Utrecht 

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gaat, na ruim 3 maanden sluiting in verband met het 

coronavirus, het Huis van Sint Jacob in Utrecht op donderdag 2 juli weer openen voor (toekomstige) 

pelgrims en belangstellenden die geïnformeerd willen worden en het plan hebben de camino te lopen        

of fietsen.  

 

Regelmatig kondigt de overheid nieuwe maatregelen aan voor wat betreft versoepeling. Hoe verder wij in 

de tijd gaan, hoe groter de mogelijkheden worden en hoe meer (nieuwe) plannen worden gemaakt. In 

Utrecht verstrekken informanten informatie op basis van de richtlijnen die worden verstrekt door binnen- 

en buitenlandse overheden. Het Genootschap ontvangt van partners en werkgroepen in binnen- en 

buitenland, informatie over opening accommodaties, aanpassingen in albergues, maatregelen in hotels, 

restaurants, winkels, grensovergangen etc.  

 

Zie voor actuele informatie de website www.santiago.nl.  

 

Heropening van Het Huis van Sint Jacob wordt verzorgd door vrijwilligers om u 

als wandelaar, fietser en anderen die naar Santiago de Compostela willen gaan, 

veilig op weg te helpen. Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn/haar 

eigen beslissing om zich wel/niet op weg te begeven.  

 

Wanneer je het Huis van Sint Jacob bezoekt, vraagt dat om aanpassingen en 

maatwerk. Het bestuur van het Genootschap heeft een protocol opgesteld voor het 

gebruik van het huis in Utrecht. Dat protocol is te vinden op de website (Klik hier). 

Maximaal 8 personen (informanten en toekomstige pelgrims) kunnen gelijktijdig 

het Huis van Sint Jacob bezoeken.  

 

Vergaderingen in “Het Huis van Sint Jacob”  

 

Door de versoepeling kunnen we ons 'Huis' in Utrecht ook weer voor vergaderingen van werk- en/of 

regiogroepen gaan gebruiken.  

 

Eveneens onder strikte voorwaarden. In het hierboven al 

genoemde protocol is te lezen hoe er gereserveerd kan 

worden, hoeveel mensen er maximaal bij een vergadering 

aanwezig mogen zijn (acht) en welke regels in acht genomen 

moeten worden. 

 

Dit protocol is in overeenstemming met de regels van de 

overheid en het RIVM.  

 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/kader/bestuur/ProtocolGebruikHuisVanSintJacob.pdf 

 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.santiago.nl/vereniging/huis-van-sint-jacob-onder-corona-protocol-weer-open
https://www.santiago.nl/sites/default/files/kader/bestuur/ProtocolGebruikHuisVanSintJacob.pdf


 

Informatiecentrum in Vessem 
 

Ook het informatiecentrum in Vessem is m.i.v. 11 juli weer geopend volgens het reguliere schema. Dus  

elke tweede en vierde zaterdag van de maand. Het aantal bezoekers is maximaal 2.  

 

 

Café St Jacques digitaal 
Een fysiek café is nu nog niet mogelijk. Elkaar ontmoeten en 1,5 meter afstand bewaren is natuurlijk niet 

wat we ons bij een Café St Jacques voorstellen. 

 

Er is echter wel een alternatief: een digitaal ZOOM café St Jacques. Elke woensdag en donderdag vanaf 

17.00 uur. Leuk om eens te proberen en mee te praten. 

 

Aanmelden voor het digitale ZOOM café St Jacques: 

Voor deelname op de woensdag bij Pieter-Bas de Jong : p.b.dejong69@gmail.com 

Voor deelname op de donderdag bij Peter Hesseling : voorzitter@santiago.nl 

 

 

Huiskamer van de Lage Landen blijft gesloten  
 

Na rijp beraad is besloten dat de Huiskamer van de Lage Landen in 

2020 gesloten blijft. Er zijn teveel mitsen en maren waardoor de 

werkgroep het onverantwoord vindt om de Huiskamer te openen. 

 

Enkele argumenten zijn: 

 

✓ Door de corona crisis kon de Introductiedag niet doorgaan. 

Vrijwilligers gaan dan minder goed voorbereid naar 

Santiago. 

✓ Er zijn teams die niet tot hetzelfde gezin behoren. De 1,5 m regel is dan moeilijk hanteerbaar in het 

appartement en in de Huiskamer, om over de eventuele pelgrims in de Huiskamer nog maar te 

zwijgen. 

✓ Augustus is altijd al een stille maand voor de gastheren en gastvrouwen in de Huiskamer; dan is 

openhouden voor september en oktober niet zinvol. 

✓ Ook is onbekend of vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, mocht er weer een crisis uitbreken. 

✓ Er zijn vrijwilligers die tot een risicogroep behoren en aangegeven hebben dit jaar liever niet naar 

de Huiskamer te gaan.  

 

Bovenstaande zaken hebben de doorslag gegeven om de Huiskamer dit jaar niet te openen.  

 

Chris Strijbos 

Werkgroep Huiskamer 

 

 

mailto:p.b.dejong69@gmail.com
mailto:voorzitter@santiago.nl


 

Hospitaleren in Roncevalles  

Het verlangen mengelt jouw verstand tot moes 

 

Je wilt heel graag, maar aangezien de grenzen nog op slot zitten kan er niet worden gehospitaleerd in 

Roncesvalles. Je hangt aan de lippen van Rutte om het verlossende woord te horen dat we weer door 

Frankrijk kunnen reizen op weg naar Spanje. Knarsetandend hoor je aan dat Frankrijk nog een besluit moet 

nemen. (zie voetnoot) 

 

Natuurlijk staat de gezondheid voorop, maar soms komen beschouwingen onaangemeld je hersenpan 

binnen en schuiven het verstand listig opzij. Het is maar goed dat er een Werkgroep Hospitaleren in 

Roncesvalles (WHR) is die, boven alles, staat voor de veiligheid van de hospitaleros.  

 

Om weer te kunnen hospitaleren in Roncesvalles houdt de werkgroep alle ontwikkelingen nauwlettend in 

de gaten en laat zich informeren door diverse instanties in Nederland, Frankrijk en Spanje. De voorzitter 

van de werkgroep, Henk Trimbach, heeft regelmatig constructief overleg met de leiding in Roncesvalles. 

 

In de Albergue van Roncesvalles worden op dit moment alle veiligheidsvoorschriften die de Spaanse 

regering heeft gedicteerd, uitgevoerd. Die zijn allemaal gericht op het voorkomen en verspreiden van 

besmettingen met het Covid-19 corona-virus. Maar om aldaar ook veilig te kunnen hospitaleren is door  

de WHR een lijst met aanbevelingen opgesteld die in zijn geheel door de leiding van Roncesvalles is 

geaccepteerd.  

 

De werkgroep neemt zijn verantwoordelijkheid om ter plekke te toetsen of die veilige werkplek ook 

daadwerkelijk gegarandeerd kan worden. Zodra de grensrestricties zijn opgeheven zullen twee 

werkgroepleden zo snel mogelijk naar Roncevalles afreizen. Zij zullen tevens een actieve bijdrage leveren 

om die veiligheidseisen te concretiseren. Door hen worden alle maatregelen bekeken, beoordeeld en 

getoetst. Als zij hiermee akkoord gaan, zal aan het Bestuur van het Genootschap om groen licht gevraagd 

worden. 

 

Pas wanneer dat allemaal geregeld is, kan de eerste groep hospitaleros eindelijk weer van start.  

 

Ik sta al te popelen.  

 

Peter Stoks 

 
Voetnoot: De grenzen van Frankrijk zijn 15 juni opengegaan. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de 

website: https://www.santiago.nl/page/frankrijk/171223 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/page/frankrijk/171223


 

Ja, ik schrijf mee!  
 

Geïnspieerd door onze Chileense zusterorganisatie hebben wij in de vorige Ultreia alle pelgrims 

uitgenodigd om hun kort verhaal met ons te delen. Onderstaand het verhaal van Christina Roth en Peter 

Voncken.     

 

Dag camino genoten, 

 

2014 ontmoette ik in O'Cebreiro een peregrina uit Thüringen, met wie ik sindsdien samen door het leven 

ga. Je zou kunnen zeggen dat onze camino, zolang we samen zijn, nooit tot een einde komt. Tijdens die 

laatste week, in dat schitterende bergdorpje, spraken we af om bij thuiskomst ieder ons eigen 

caminoverhaal te schrijven en te bundelen.  

 

Nu, zes jaar later, schreven we voor een Duitse verhalenwedstrijd met het thema 

'Reiseberichte Pilgerreisen’, ieder een kort autobiografisch pelgrimsverhaal. Mijn 

vriendin vertaalde mijn verhaal in het Duits. Tot onze verrassing werden beide 

verhalen samen met zeven andere in een anthologie afgedrukt. Momenteel schrijven 

we onze oorspronkelijk bedoelde caminoverhalen, die we gebundeld in het Duits en 

Nederlands in eigen beheer willen laten drukken.    

 

Camino groet, 

Christine Roth en Peter Voncken 

 

 

Voetjes van de pedalen 

En handjes uit de mouwen 

 

Op 13 maart stond ik op het punt te vertrekken naar Sevilla om vandaar naar Salamanca te wandelen. 

Gelet op het straatverbod dat de Spaanse premier afkondigde, moest ik mijn reis afzeggen. Immers 

wandelen was niet mogelijk en, als ik daar was, zou ik dan nog terug kunnen. Mijn tocht heb ik 

vervolgens uitgesteld naar eind september. 

 

Vorige week ontving ik van een in Spanje verblijvende vriend een app bericht met daarin een link naar een  

filmpje over een aantal pelgrims, onder wie ook een Nederlander, die zo ongeveer zaten opgesloten in hun 

hostel.  

 

Fietsende Nederlander overvallen door Corona 

 

Hartelijke groeten, 

Harrie Nuijten 

 

 

 

https://www.spanjevandaag.com/14/05/2020/fietsende-nederlander-tijdens-camino-de-santiago-verrast-door-corona-crisis/


 

Het Caminopaadje 

 
Afgelopen juni 2019 vertrok de groep “jong van geest op oude paden”, bestaande uit 14 vrouwen en 1 man, 

naar Saint- Jean-Pied-de-Port. De start van de pelgrimstocht richting Santiago de Compostela.  

 

Goed getraind en vol goede zin gingen we op pad. Wandelend door het landschap verbaasden we ons na 

iedere bocht, alsof we weer een nieuw schilderij binnenliepen. Door het wisselende landschap, de kerkjes 

die we bezochten, de slaapplaatsen en de vele ontmoetingen op ons pad beseften we dat dit alles toch heel 

bijzonder is. 

 

Uiteraard werd er onderweg veel gesproken, gelachen, gezongen en met hier en daar een traan. De camino 

lijkt in je bloed te kruipen. Het zorgt voor verbinding en daar wilden we bij thuiskomst iets mee doen. Het 

zou mooi zijn als we een eigen Caminopaadje in ons dorp De Noord (Heerhugowaard) konden aanleggen. 

Naast de kerk ligt een stuk grond met enorme wildgroei en een hek eromheen. Hier zou een Caminopaadje 

prima passen. Dan is er weer een doorgang naar de kern van het dorp, de kerk, de dagwinkel of gewoon 

een blokje om. Een mooi pittoresk paadje met een belangrijke functie voor de leefbaarheid in De Noord.  

 

Na thuiskomst werden de plannen uitgewerkt en gingen we aan de slag. 

Snoeien, kappen, rooien, spitten en weer opbouwen. Er is verlichting 

aangebracht, het hek gemaakt, een schelpenpad en beplanting aangelegd, een 

Mariakapel én een in brons gegoten beeld van wandelschoenen geplaatst. Deze 

schoenen hebben gewandeld vanaf De Noord tot Santiago. Het eindresultaat is 

verbluffend. Dit Caminopaadje is een ontmoetingsplek voor dorpsgenoten, 

nodigt uit om een rondje te gaan wandelen, biedt een plek voor bezinning en 

er kan een kaarsje opgestoken worden bij de Mariakapel. Bovendien is dit pad 

een prachtige aanvulling op het monument wat afgelopen zomer bij de kerk is 

ingezegend genaamd “de bron van levend water”. Ook dit kwam voort uit een 

pelgrimstocht gemaakt door jongeren uit De Noord. 

 

 

 

 

Namens de groep 

"jong van geest op oude paden" 

Irma Kuilboer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tijd om na te genieten 
 

Ja, daar gaan al je pelgrimplannen voor het jaar 2020! Nu maar even tijdelijk in de koelkast gezet, hopelijk 

komen deze plannen er medio september weer uit! 

 

Wij hadden zo graag in april de Hongertocht van mijn moeder van Rotterdam naar Dalfsen willen lopen 

ter  nagedachtenis aan haar en aan vele anderen tijdens de Hongerwinter van 1944/45. We hebben zelf de 

route uitgezet aan de hand van de plaatsnamen die ons bekend waren. Maar dat komt nog wel, evenals de 

camino van Porto naar Santiago de Compostela die gepland stond half augustus. Gezond blijven is nu toch 

het grootste goed?? 

 

En wat doe je dan met die 4 weken vakantie die, net zoals vorig jaar, op 1 april begon maar toen op de 

Camino del Norte. De "duizend" foto's die ik in 53 dagen heb gemaakt, had ik zelfs nog niet allemaal 

gezien. De "tijd" die we toen niet hadden maar nu dus wel. We zitten nu iedere ochtend saampjes op de 

bank om onze foto's van vorig jaar van die dag te bekijken.  

 

Elke ochtend zeggen we weer, waar zullen we vannacht slapen? Geeft weer een beetje het caminogevoel! 

Soms weet je het echt niet meer, maar dan opeens weer wat herkenbaars. O ja, weet je nog, daar in die 

paardenstal bij de monniken, de vier Duitsers die Heine luidkeels toezongen op zijn verjaardag, meelopen 

in de paasprocessie.  

 

Gelukkig is mijn kleine dagboekje er ook nog en lees 

ik onze belevenissen van die dag hardop voor. 

 

Het is nu echt heerlijk en volop nagenieten van onze 

prachtige Camino del Norte van vorig jaar. 

Deze coronatijd geeft ons nu ook dagelijks mooie 

herinneringen aan de vorige caminotijd. 

  

Ola en buen camino, tot de volgende camino. 

  

Heine en Lily uit Uithuizen 

Woonachtig aan de start van één van de mooie 

Jacobswegen in Nederland. 

  

 

 

 

Wandeltip Groningen  
 

Deze foto is genomen bij het mooie plaatsje Woudbloem. Deze omgeving 

nodigt uit om in alle rust te wandelen en biedt alles wat een pelgrim nodig 

heeft.   

 

Misschien kan de omgeving in Groningen in 2020 een kleine vervanger zijn 

van de camino's in Spanje. Ik raad het je aan. 

 

Vriendelijke groet 

Astrid Bosch,  

Scharmer  

(in de buurt van Woudbloem) 

 

 



 

Het ‘wonder’ bij Cabo Finisterre  

Een Mariaverschijning 

 

In 2009 start mijn wandeling vanuit Oudenbosch naar Santiago de Compostela. Elk jaar een etappe van 

ongeveer 400 km want mijn vrouw Maria kan me niet zo lang missen. Met mijn tentje wandel ik door 

België, Frankrijk en doorkruis ik de Camino Francès. In 2014 de laatste etappe: Leon – Muxía. 

 

Op het plein voor de kathedraal in Santiago kijk ik stiekem om me heen, niemand om me te verwelkomen? 

Ik kan het me ook niet voorstellen, mijn vrouw Maria heb ik net aan de telefoon gehad. De volgende dagen 

loop ik naar Finisterre. In de verte zie ik de vuurtoren, de oceaan en het beroemde kruis. Het “einde”  van 

de wereld. Kilometerpaal 0.00 km. Ik word er emotioneel van, voel dat mijn droom hier gaat eindigen. Nog 

100m, nog 50m. In een opwelling bel ik Maria, dan kan ze de laatste 50m symbolisch meelopen. Tranen 

lopen over mijn gezicht, ik krijg de voice-mail, ik spreek in, nauwelijks hoorbaar door de emotie. 

 

Elke dag had ik twee keer, ’s morgens en ’s avonds direct contact en nu… Dan …klop,klop op mijn 

schouder. “Je hoeft niet te bellen, ik ben er al.” Het is niet te geloven! Een verschijning! Wat een verrassing! 

De emoties zij heftig. Al in februari heeft mijn vrouw Maria geregeld dat ze hier zou zijn. En ik dacht dat ze 

thuis was. Met twee dochters is ze vanmorgen met de auto vanuit Porto op weg gegaan naar Finisterre om 

mij te verrassen en we komen exact, na een reis van 250 km, op hetzelfde moment aan. 

   

Dan volgen nog een paar rituelen, het rapen van een paar stenen voor mijn kleinkinderen en de 

verbranding van mijn zakdoek, die ik zo vaak nodig had als het regende. Alle tranen zijn vergoten en 

gedroogd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Camino is een weg om voor te leven.”    

Henk Melissen, mei 2014 

 

 

 



 

 Leestip 
 

Een mooi en prettig leesbaar boek over een 

boeddhistische pelgrimstocht is “Lopen in het  

voetspoor van de Boeddha” geschreven  

door Maarten Olthof.  

 

Een pelgrimstocht van 1000 km in Noord-India en Nepal. 

 

Inspirerend boek als je ook belangstelling hebt in  

de boeddhistische levenswijsheid.  

 

Luud Paulissen 

Apeldoorn 

 

 

 

Najaarsbijeenkomst en ALV   
 

In overleg met de regio Arnhem-Nijmegen heeft het bestuur besloten om de najaarsbijeenkomst op 7 

november in Ede niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 6 november 2021. De twee belangrijkste 

redenen voor dit besluit zijn: 

 

✓ De onduidelijkheid of het mogelijk is om in november, binnen de regels van de RIVM, een 

bijeenkomst met een omvang van 750-1000 personen te organiseren. 

✓ De voorbereidingen voor de najaarsbijeenkomst hebben door het coronavirus ernstige 

vertraging opgelopen. 

 

Een onderdeel van de najaarsbijeenkomst is de ALV. Deze gaat wel door op 7 november 2020. Maar het 

bestuur beraadt zich nog over de vorm waarin deze bijeenkomst zal worden gehouden. In de loop van 

augustus zal hierover een besluit worden genomen. 

 

 

Heropening Kathedraal en pelgrimsbureau  
 

Op 1 juli zijn ook de Kathedraal van Santiago de Compostela en het 

pelgrimsbureau weer geopend. In de eerste weken van juli zijn in het 

pelgrimsbureau alleen de eigen medewerkers werkzaam en geen 

vrijwilligers.  

 

In de loop van de maand juli wordt bekeken of alsnog met vrijwilligers 

kan worden gewerkt. 

 

 



 

 

Markering pelgrimspaden in Nederland 

 

In 2018 is gestart met het markeren van een deel van de Sint Jacobs route van Amsterdam, via Utrecht en 

Den Bosch naar Vessem en de Belgische grens.  De route is vooral in de provincie Brabant gemarkeerd en 

eind 2019 is deze pilot geëvalueerd en het bestuur heeft toen besloten om verder te gaan met het markeren 

van de belangrijkste routes de komende jaren. 

 

Om dit te realiseren heeft het bestuur Jan Doelman aangesteld als projectleider bewegwijzering en Jan zal 

zich de komende tijd inwerken, een projectplan opstellen en aan de slag gaan met de coördinatoren 

en de vrijwilligers. 

 

 

Als elke stap telt 
 

In september 2019 start Paul Edlinger via de Camino del Norte zijn camino. Weinig goede voorbereiding, 

niet wetende waar hij echt aan begint, en weinig tot geen echte doelen gesteld te hebben wordt deze reis 

één van zijn beste keuzes ooit. Er was één doel gesteld, namelijk opbouwen van nieuwe herinneringen. Er 

is zo veel meer gebeurd en vele doelen die hij vooraf niet had kunnen bedenken werden behaald. 

 

In het boek dat hij geschreven heeft, “ALS ELKE STAP TELT, 

vertelt” word je gedurende 257 pagina's meegenomen in een 

metamorfose van “waar ben ik aan begonnen tot een groot 

euforisch gevoel”. Je hebt het gevoel mee te lopen en mee te 

voelen. De inspanning, het verdriet, de pijn en twijfel, maar ook 

word je meegenomen in de vele mooie, ontroerende en 

lachwekkende gebeurtenissen. Ook wordt er in de verhalen veel 

informatie verwerkt betreffende de gebruiken op de Camino del 

Norte, herbergen, routes en de omvangrijke natuur. Een aantal 

keren wordt het verhaal ondersteund door een foto (90 in 

totaal).  

 

 

Vele beschouwingen onderweg worden in huidig perspectief geplaatst en beschreven. Persoonlijke 

ervaringen van de pelgrim (de schrijver) worden vaak in spiritueel, psychologisch en of religieus 

perspectief geplaatst wat soms best diep gaat zonder in sentiment te vervallen.  

 

Velen die een camino gelopen hebben benoemen het ‘caminogevoel’. Velen zeggen dit niet te kunnen 

omschrijven. Gedurende het lezen van ‘ALS ELKE STAP TELT, vertelt’, zullen daar zeker gedachtes en 

gevoelens over ontstaan. 

 

Op de site http://www.alselkestaptelt.nl/ is meer informatie te vinden over dit boek en enkele reviews van 

lezers. Via deze site kan het boek besteld worden. Een deel van de opbrengst van dit boek wordt 

gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. 

http://www.alselkestaptelt.nl/


 

 

Walking the Milky Way  
 

In 2010 heb ik, Tineke Vlijm, de camino naar Santiago en Finisterre 

gelopen, startend in  ´s-Hertogenbosch. Deze tocht, door zuidelijk 

Nederland, België, Frankrijk en Spanje heeft bijna 7 maanden geduurd 

(ik nam er de tijd voor) en besloeg ruim 3500 kilometer.  

 

In Frankrijk ben ik via Reims en Vézelay doorgestoken naar le Puy-en-

Velay en vandaar verder gegaan over de Via Podiensis tot Moissac. 

Vervolgens ben ik uitgestapt naar Lourdes en via de Col de Somport 

Spanje binnen gekomen en verder gegaan over de Camino Aragonés en 

Camino Francés. 

 

In 2011 heb ik een Nederlandse dagboekversie van mijn ervaringen 

uitgebracht. Dit heb ik nu omgezet naar een boek in het Engels met de 

titel “Walking the Milky Way”.  

 

Het boek is verkrijgbaar als paperback en als e-book in pdf-formaat. Beide versies zijn  te bestellen via de 

online bookstore https://www.blurb.com/b/10147632-walking-the-milky-way 

 

 

Mijn pelgrimstocht naar Santiago 

 

In 2019 ben ik, Geert Joosten, te voet van huis uit naar Santiago de Compostela vertrokken. Het was iets 

wat me al meer dan 30 jaar bezighield maar mijn karakter liet zo'n groot avontuur niet toe. Toch bleef het al 

die jaren knagen en de roep van St. Jacobus werd steeds sterker.  

 

Met mijn pensionering in 2018 vielen alle hindernissen weg. Het was mijn vrouw 

Ellie die me de laatste zet gaf en op 31 maart nam ik afscheid van huis en haard. 

Het werd een onvergetelijke ervaring. 105 dagen van huis en geen moment van 

eenzaamheid of spijt.  

 

Toen ik goed en wel weer thuis was ging ik allereerst een fotoalbum maken en bij 

iedere foto kwamen allerlei kleine herinneringen boven die zo waardevol bleken 

dat ik besloot ze op te schrijven; bang dat ik ze zou vergeten. Niet alleen de kleine 

dagelijkse dingen die ik meemaakte maar ook de gevoelens en gedachten tijdens 

het lopen die deze tocht zo waardevol maakten. Al schrijvende besloot ik er een 

boek van te maken, aangevuld met foto’s van onderweg. Het is waardevol deze ervaringen te delen, 

hoewel ik besef dat er al talloze boeken over de camino zijn geschreven.  

 

Iedere pelgrim ervaart de lange tocht echter op zijn of haar eigen manier en ik hoop dat mijn verhaal een 

aanvulling kan zijn in de reeks.  

Het boek is te koop via het e-mail adres: mailto:geert-joosten@hotmail.com 

https://www.blurb.com/b/10147632-walking-the-milky-way
mailto:geert-joosten@hotmail.com


 

 

 

Amazing Grace    
 

In 2012 ging ik weer op weg naar Santiago. Dit keer via Lourdes. Op 15 mei was ik vroeg vertrokken van 

een camping in Cahors. Een pittige tocht met veel tegenwind. Rond de klok van drie uur begon het in de 

verte te onweren en besloot ik niet in mijn tent te slapen.  

 

Toen ik het dorpje Miradoux binnen fietste zag ik aan de 

rechterkant een huisje. Ik vroeg de dame waar ik kon 

overnachten en dat bleek bij haar te kunnen. Thérèse liet me de 

kamer zien en vertelde me dat ik alles mocht gebruiken wat in 

huis was. De keukentafel lag vol met vers fruit, de koelkast was 

gevuld met bier, wijn en frisdrank. Het enige wat ik van mezelf 

gebruikt heb was de tandenborstel. 

 

 

Na een geweldige maaltijd met de andere pelgrims vroeg Thérèse 

mij of ik mee wilde naar de kerk om de kaarsjes uit te doen en de 

kerk af te sluiten. Nou, dat deed ik graag na zo'n hartelijke 

ontvangst. 

 

Het was een wandeling van ongeveer 15 min in het donker. Na het 

uitblazen van de kaarsjes bleef  Thérèse in het midden van de kerk 

staan en begon ze uit volle borst Amazing Grace te zingen.  

 

Zingen is een grote hobby van mij. Ik heb ruim zeven jaar in een gospelkoor gezongen. Dus ik begon eerst 

wat voorzichtig en vervolgens uit volle borst mee te zingen. En geloof me, het klonk geweldig zo samen in 

die kerk, wij werden er heel blij van. 

 

De kerk was afgesloten en we liepen al zingend door de donkere avond naar huis, waar de andere 

pelgrims genoten van ons gezang. Onder het genot van een afzakkertje hebben we nog tot middernacht 

gezongen.  

 

Om 7 uur op, na een gezamenlijk ontbijt stapte ik een half 

uur later op de fiets. Uitgezwaaid door Thérèse ging ik 

op weg naar Lourdes. 

 

 

Peter Lindsen  

 

 

 

 

 



 

 

Goed voorbereid op pad  
 

De eerste keer dat ik op pad ging had ik alles wat ik nodig had bij elkaar gesprokkeld en zat alles in diverse 

gekleurde tasjes handig opgeborgen in mijn rugzak. Ik boekte een vliegticket en vertrok. En dat ging goed.  

Maar dit zijn andere tijden.  

 

Zo graag hadden we in deze Nieuwsbrief 

alles vermeld wat belangrijk is om te weten. 

Zoals bijvoorbeeld welke herbergen er open 

zijn, waar je wel moet reserveren en waar niet, 

of je een mondkapje mee moet nemen etc.  

 

Maar wat we vandaag schrijven kan morgen 

achterhaald zijn. Daarom plaatsen we 

onderstaand een aantal links waarop altijd 

actuele informatie te vinden is.  

 

 

Websites 

 Nederlands Genootschap van Sint Jacob  

Naast algemene informatie met betrekking tot de camino en het corona virus is er op onze website ook per 

land een aparte pagina. Op deze pagina’s ook (indien bekend) lijsten van de herbergen die geopend zijn.  

 

https://www.santiago.nl/page/spanje/171217 

https://www.santiago.nl/page/portugal/171221 

https://www.santiago.nl/page/belgië/171222 

https://www.santiago.nl/page/frankrijk/171223 

 

Vlaams Compostelagenootschap  

https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/ 

 

Op onderstaande website is te lezen waar de herbergen aan moeten voldoen 

https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels 

 

Facebook 

Op onze Facebook pagina wordt ook vermeld als er nieuwe informatie op de website staat. 

facebookpagina 

 

Ook de facebookpagina van Jan Versteeg, Nederlandse Ambassadeur in Spanje, is een bron van info.   

https://www.facebook.com/AmbassadeurJanVersteeg/ 

https://www.santiago.nl/page/spanje/171217
https://www.santiago.nl/page/portugal/171221
https://www.santiago.nl/page/belgië/171222
https://www.santiago.nl/page/frankrijk/171223
https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
https://www.facebook.com/AmbassadeurJanVersteeg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand gedicht is van Peter Müller. De vormgeving is verzorgd door Henk Melissen. 

 

Colofon 
Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de 

website www.santiago.nl en de facebookpagina, waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere 

pelgrims. 

 

Redactie: José van der Haar en Francine van den Bergh  

Redactieadviseur: Julie Merks en Monique Walrave  

Verzending: Han Lasance 

 

Deadline/publicatiedatum: De Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien uw kopij graag voor de 15e 

tegemoet op ultreia@santiago.nl. 

 

Aanwijzingen voor de auteur: Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), bij 

voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan er van uit dat wij deze foto dan 

vrij mogen gebruiken. 

 

Foto’s: Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto’s van https://pixabay.com/  

 

Vertrouwenspersoon: Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die u kunt benaderen voor problemen, 

conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie: 

https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen 

  

http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
mailto:ultreia@santiago.nl
https://pixabay.com/
https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen

