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Van de redactie 

 
 

De najaarsbijeenkomst in Eindhoven buigt zich over het thema 

‘Technologie en de Camino’, een onderwerp dat al lange tijd mijn 

aandacht heeft. Sinds een aantal jaar doe ik onderzoek naar dit 

thema en in presentaties krijg ik vaak kritische vragen van 

pelgrims: ‘Leidt het internet niet alleen maar af van de mooie 

ervaringen die je op de Camino kan hebben?’ ‘Zouden pelgrims 

niet juist met elkaar moeten praten, in plaats van berichten te 

posten op Facebook?’ Het zijn goede vragen, waarop waarschijnlijk 

geen eenduidige antwoorden zijn te geven.  

Maar ik moet altijd denken aan de steun die pelgrims elkaar geven 

via onze Facebookgroep, aan de pelgrims die elkaar steeds weer 

weten te vinden door via Whatsapp contact te houden, aan de 

thuisblijvers die via blogs kunnen meeleven met hun geliefden op 

de Camino. Welke gesprekken willen we hebben als we 

pelgimeren? En met wie willen we die gesprekken voeren? Ik ben 

benieuwd naar alle discussies dit najaar! 

 

Suzanne van der Beek 

 

 

 



Landelijke najaarsbijeenkomst in Eindhoven 

Op zaterdag 12 november organiseert de regio Zuidoost-Brabant de 

landelijke najaarsbijeenkomst. Zuidoost-Brabant heeft zich de 

afgelopen decennia ontwikkeld tot hightech regio bij uitstek, en in 

overeenstemming daarmee is gekozen voor het thema: ‘Technologie en 

de Camino: Hoe ver gaat de pelgrim?’ Als locatie is gekozen voor het 

Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven. Maar het thema 

is natuurlijk ook geïnspireerd door de vragen die opkomen rond het 

gebruik van technische hulpmiddelen zoals GPS, smartphones en 

elektrische fiets bij het pelgrimeren. Voor vele mensen openen deze 

hulpmiddelen de mogelijkheid tot het gaan van de weg, maar ze kunnen 

ook belevingen en ontmoetingen in de weg staan. Alle reden om daar 

bij stil te staan. 

 

De najaarsbijeenkomst biedt een zeer gevarieerd programma. Bijzondere lezingen zijn een 

presentatie van het Solar Team Eindhoven dat regelmatig hoge ogen gooit met de door zonne-

energie aangedreven wagen in de race door de Australische woestijn. Ook de lezing over de  

kenmerken van de laat-Gotische kerkenbouw in de lage landen. Maar er worden eveneens 

lezingen en workshops verzorgd over de praktische kant van meerdaagse wandel- en 

fietstochten. Verder mogen we delen in de vaak emotionele ervaringsverhalen van pelgrims op 

weg naar Santiago of Rome en horen we over de ethische en spirituele kanten van het 

pelgrimeren. En natuurlijk kunt u op de traditionele informatiemarkt kennis opdoen over 

praktische zaken zoals reizen, wandelen, routes en vervoer, maar ook over hospitaleren en 

spiritualiteit. 

 

Naast de vele lezingen en workshops, kunt u 

deelnemen aan twee typen wandelingen: korte 

stadswandelingen van een uur die langs een aantal 

interessante locaties en gebouwen in het centrum 

van Eindhoven voeren, en langere 

groenwandelingen van twee uur, die langs de 

boorden van de Dommel door het groene hart van 

Eindhoven voeren. Tijdens deze langere 

groenwandeling maakt u  kennis met Chi 

Walking.  

 

Uitgebreide informatie over de lezingen, workshops, en wandelingen vindt u binnenkort op de 

website, www.santiago.nl.  

 

Namens de werkgroep Ledenbijeenkomsten (ledenbijeenkomsten@santiago.nl) en de regio 

Zuidoost-Brabant (regio.zuidoost-brabant@santiago.nl), 

Henk van Dam 

 

http://www.santiago.nl/
mailto:ledenbijeenkomsten@santiago.nl
mailto:regio.zuidoost-brabant@santiago.nl


Aanmelden landelijke najaarsbijeenkomst  

De aanmeldingstermijn voor de landelijke najaarsbijeenkomst in Eindhoven start op zaterdag 8 

oktober en loopt tot zondag 30 oktober. Met het aanmeldingsformulier op de website van het 

Genootschap (www.santiago.nl) kunt u zich online aanmelden. Alleen leden die geen e-

mailadres hebben, kunnen vanaf 10 oktober telefonisch een aanmeldingsformulier aanvragen 

bij de ledenadministratie: tel. 030-2315391. De ledenadministratie is bereikbaar op maandag 

en dinsdag van 9 tot 17 uur. 

 

Let op: De betaling van een bestelde lunch is vernieuwd! U dient de kosten van een door u 

bestelde lunch direct via internetbankieren (iDeal of PayPal) te voldoen. Pas als de betaling is 

afgerond, wordt uw digitale aanmelding doorgestuurd naar de organisatie. Digitale 

aanmeldingen zonder lunchbestelling worden uiteraard direct doorgestuurd naar de organisatie. 

Als uw digitale aanmelding is doorgestuurd, ontvangt u hiervan via e-mail een bevestiging. De 

definitieve, schriftelijke bevestiging - met verdere informatie - ontvangt u na de sluiting van de 

aanmeldingstermijn. 

 

Namens de Werkgroep Ledenbijeenkomsten (ledenbijeenkomsten@santiago.nl) en de regio 

Zuidoost-Brabant (regio.zuidoost-brabant@santiago.nl), 

Henk van Dam 

 

 

Interactieve informatiedag hospitaleren  

Op zaterdag 29 oktober organiseert de Werkgroep 

Hospitaleren in het Jacobshuis in Utrecht een 

informatiedag over kleinschalig hospitaleren. Alle 

aspecten van het hospitaleren komen dan op een 

interactieve manier aan bod. De dag is bedoeld voor 

mensen die in 2017 willen hospitaleren en zich willen 

oriënteren op de mogelijkheden daartoe in Spanje, 

Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

 

Deze dag vindt plaats in het Jacobshuis, Janskerkhof 28A in Utrecht (ingang zijkant Janskerk), 

van 09.30 tot 16.00 uur. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en broodjes. Inschrijven kan via 

het e-mailadres van de Werkgroep Hospitaleren: wg.hospitaleren@santiago.nl met vermelding 

van uw naam, voornaam, telefoon en e-mailadres. Graag aanmelden vóór 20 oktober.  

 

Op de webpagina van de Werkgroep Hospitaleren van het Genootschap vindt u tevens onder 

het kopje ‘Werken als hospitalero’, alle mogelijkheden op een rij bij de herbergen in Spanje, 

Frankrijk, Duitsland en Nederland waarmee de werkgroep contacten onderhoudt.  

 

Namens de Werkgroep Hospitaleren 

 

 

https://www.santiago.nl/
mailto:ledenbijeenkomsten@santiago.nl
mailto:regio.zuidoost-brabant@santiago.nl
mailto:wg.hospitaleren@santiago.nl
https://www.santiago.nl/werkgroep-hospitaleren
https://www.santiago.nl/werkgroep-hospitaleren


 

 

Voorbereidingsweekenden op pegrimshoeve Kafarnaüm in Vessem  

Vind je het leuk om andere mensen te ontmoeten die ook plannen maken om te voet of met de 

fiets naar Santiago de Compostela te gaan? Dan ben je van harte welkom op Pelgrimshoeve 

Kafarnaüm in Vessem! 

 

Tijdens een afwisselend programma ter voorbereiding op je tocht komen naast ontmoeting ook 

veel praktische zaken aan de orde en wordt aandacht besteed aan geestelijke en mentale 

voorbereiding. Het weekend wordt geleid door twee ervaren vrijwilligers en duurt van vrijdag 

16.00 uur tot zaterdag 16.00 uur.  

 

De data voor deze bijeenkomsten zijn: 

 7/8 oktober 2016  

 4/5 november 2016 

 25/26 november 2016 

 13/14 januari 2017 

 27/28 januari 2017 

 10/11 februari 2017 

 10/11 maart 2017 

 24/25 maart 2017 

 

De kosten zijn €55,- en opgeven kan via pelgrimsweekenden@gmail.com  

Kijk voor meer info op de website: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl 

 

Namens de Werkgroep Pelgrimsweekenden van pelgrimshoeve Kafarnaüm, 

Marijke Pouw-Teirlinck 

 

 

 

 

  

 

mailto:pelgrimsweekenden@gmail.com
http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/


 

200.000e pelgrim van het jaar is aangekomen in Santiago 

Op 31 augustus werd de 200.000e compostela van 2016 uitgereikt. De 44-jarige Frazão 

Arreigada uit Fatima (Portugal) vertrok met haar echtgenoot en twee vrienden vanuit Lugo en 

liep via de Camino Primitivo de kleine 100 kilometer naar Santiago.  

 

  

 

Bron: facebook.com/CatedraldeSantiago/ 

 

De 200.000e pelgrim kwam aan op de laatste dag van augustus, al jaren de drukste maand voor 

het pelgrimsbureau in Santiago. Bijna 1 op de 5 pelgrims komt in deze maand aan. Maar 

misschien komt daar nu verandering in, want dit jaar hebben voor het eerst minder pelgrims in 

Santiago een compostela ontvangen in augustus dan in het jaar daarvoor. Tot dit jaar nam elk 

jaar het aantal pelgrims met 5 tot 10% toe, en hoewel de aantallen pelgrims nog steeds 

toenamen in de overige maanden kwamen er deze augustus jusit 2% minder pelgrims aan dan 

vorig jaar. De afname van pelgrims doet zich voor op de Camino Francés, waar de aantallen 

pelgrims vanaf alle startplaatsen minder worden - zowel aan het begin, in Roncesvalles, als 

voor de laatste 100 km, in Sarría. Op de overige Caminos stijgt het aantal pelgrims. 

 

 
Peregrinos en el mes de agosto en el Camino Francés 

 

Bron: editorialbuencamino.com/2016/09/13/agosto-camino-santiago/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/CatedraldeSantiago/
http://www.editorialbuencamino.com/2016/09/13/agosto-camino-santiago/


 

 

Voorstelling ‘Onderweg’ 

Op zaterdagmiddag 8 oktober a.s. organiseert de regio Den Haag een 

muzikale voorstelling met als thema: 'Onderweg’.  

 

Jan van Woerkom, verhalenverteller, neemt u mee op de pelgrimstocht naar Santiago de 

Compostela en maakt u deelgenoot van zijn ervaringen gaandeweg als pelgrim, als zoeker naar 

het leven, ontdekker van grenzen, ontmoeter van mensen. Het publiek wordt meegenomen in 

verhalen, liederen en gedichten rond thema's als ontmoeting, schoonheid en beleving van 

natuur en cultuur, onzekerheid en het plezier van het op weg zijn. De liederen worden 

uitgevoerd door koor Mazing Joy. De muzikale leiding is in handen van Ilja van Luijk.  

 

Deze voorstelling geeft u niet alleen de 

mogelijkheid om uw eigen Camino op een 

bijzondere wijze te (her)beleven, maar ook om 

samen met uw partner, familie en/of vrienden het 

onderweg zijn als pelgrim op muzikale wijze in 

een aangename sfeer te ervaren. Aarzel niet deze 

uitnodiging door te sturen naar belangstellenden!  

 

De voorstelling vindt plaats op zaterdagmiddag 8 oktober 2016, van 14.30 uur tot +/- 17.00 

uur, in het Diamant theater Den Haag Mariahoeve (Diamanthorst 183 2592 GD Den Haag), tel: 

070-3004810. Voor de deur van het theater kunt u gratis parkeren, bus 24 stopt bijna voor de 

deur. Kaarten zijn te bestellen via de site www.diamanttheater.nl en kosten € 7.50.  

 

Gauw doen dus: noteer zaterdagmiddag 8 oktober a.s. 14.30 uur in uw agenda, wacht niet te 

lang met bestellen! 

 

Namens de Regiocommissie Den Haag 

 

Naar Jeruzalem en terug 

Tussen 2013 en 2014 liep Johannes Schwarz van Liechtenstein naar Jeruzalem en terug. Als 

priester en pelgrim was hij 459 dagen onderweg, doorkruiste hij 26 landen en legde hij 14.000 

kilometer af. In oktober trekt hij door Duitsland om te vertellen over zijn ervaringen. 

Tweemaal doet hij zijn (Duitstalig) verhaal vlak over de Nederlandse grens: op 10 oktober om 

19.30 uur in Pfarrzentrum St. Gertrud – op twintig minuten van Heerlen – en op 11 oktober om 

19.30 uur in Gaststätte Zur Glocke in Bocholt – op een half uur van Doetinchem. De entree is 

gratis.  

 

 

http://www.diamanttheater.nl/
https://www.santiago.nl/denhaag


Voor meer informatie over Johannes, zijn tocht en zijn optredens, zie: 4kmh.com 

 

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

schreven, kunnen het 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 

101 pelgrims op weg naar Santiago – Har van Fulpen 

 

Als pelgrim naar Santiago gaan: is dat voorbestemd of wordt het geleid door toevalligheden? 

 

Na een vakantie in Portugal kwamen we bij toeval in Santiago terecht, op  25 juli 1993, 

naamdag van Sint Jacob in een heilig jaar. Het was een enorme drukte en de Spaanse koning 

woonde de mis bij. Daarna verbaasden we ons onderweg over de vele pelgrims die we 

tegenkwamen. We wisten vanaf dat moment: dat gaan we ooit ook eens doen.  

 

In 2007 werden die plannen definitief en liepen we een 

eerste etappe richting Santiago. Het zou nog vier jaar duren, 

voordat we echt op pad gingen. Lopend op weg, met een 

tentje en, zoals bijna iedereen, met teveel bagage. Een 

pelgrimstocht die na vijf weken abrupt leek te eindigen, 

omdat Annemieke door een misstap op een wegrollend 

steentje haar voet zo erg blesseerde dat ze de wandeling 

moest opgeven. Een moeilijk moment voor beiden, maar we 

besloten dat ik door zou lopen. Toen Annemieke in de trein 

naar huis stapte, stond ik er alleen voor om de pelgrimstocht 

af te maken. Al snel merkte ik dat je nooit alleen bent op de 

Camino. Onderweg verbroeder je met elkaar. Een jaar later 

begonnen we opnieuw, op het punt waar Annemieke had 

moeten opgeven, en maakten we samen ook haar 

pelgrimstocht af. 

 

Twee pelgrimstochten, die minstens 101 interessante ontmoetingen met andere pelgrims 

opleverden. Deze ontmoetingen zijn door ons eigen reisverhaal geweven en geven daarmee 

een inzicht in wat een hedendaagse pelgrim beweegt. Het boek beschrijft de pelgrimstochten 

http://www.4kmh.com/neo/
mailto:ultreia@santiago.nl


vanaf de allereerste voorbereidingen en geeft, mede door de vele foto's, een beeld van wat een 

pelgrim naar Santiago op zijn pad kan verwachten. 

 

Het boek telt 202 pagina's en 194 foto's. Het is verkrijgbaar via boekhandel en bol.com. Meer 

informatie op de website www.101pelgrims.nl 

Jeroen fietst naar Santiago – Jeroen de Wildt 

 

Precies een jaar geleden vertrok ondernemer Jeroen de Wildt 

voor zijn fietstocht naar Santiago de Compostela. Zijn blogs 

werden door een steeds grotere groep gevolgd en inspireerde 

hem om deze in boekvorm uit te geven. Dat heeft geleid tot 

een makkelijk lezend boekje waarin De Wildt zijn reis op 

een eigen manier weergeeft. Geen beschrijving van tijden, 

afstand of hoeveel calorieën jeverbruikt, maar een verslag 

over voor- en tegenspoed, zon, regen en tegenwind, over 

cultuur en tradities, wijsheid en voortschrijdend inzicht. 

Over vriendschap, ontmoetingen, poedels, snurkende 

pelgrims, Sinterklaas, en de dames van de Spar-winkel. 

Vaak serieus, vaak met een knipoog en humor, maar steeds 

recht uit zijn hart geschreven.  

 

Voor wie interesse heeft, mail de schrijver jeroenfietst@icloud.com. De kosten bedragen 

€10,00 en komen geheel ten goede aan het huizenproject van zijn oom in Brazilië. 

 

De dag doet open – Luuk den Hartog en Saar Scheerlings 

Een lange reis vraagt om een dagboek. Je wil immers zoveel mogelijk onthouden. Maar wat 

schrijf je op en hoe?  

 

Deze voetreis, 1000 kilometer, tussen Sevilla 

en Santiago de Compostela is vastgelegd in 

de vorm van traditionele haiku’s. Die 

bestaan uit 17 lettergrepen (5-7-5). Samen 

met de beelden vormen ze een melange van 

schoonheid en bezinning. Bij thuiskomst is 

er misschien een nieuw begin voor een 

volgende stap. 

 

https://www.bol.com/nl/p/101-pelgrims-op-weg-naar-santiago/9200000064417759/
http://www.101pelgrims.nl/
mailto:jeroenfietst@icloud.com


 

Tekst: Luuk den Hartog 

Beeld: Saar Scheerlings 

Jonge voeten, oude paden – Huug Tielemans 

In 1995 liep ik met mijn vrouw van St. Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela. 

Tijdens deze tocht rijpte bij mij het plan: ik ga mijn leerlingen kennis laten maken met de 

Camino. Op het Fioretticollege in Lisse kregen de pre-eindexamenkandidaten van 4havo en 5 

vwo jaarlijks de gelegenheid deel te nemen aan een of andere buitenlandse reis, maar een 

wandelreis, laat staan een pelgrimstocht, had nog nooit op het programma gestaan.  

 

In de periode 1997 – 2004 liep ik ieder jaar met een groep tijdens de voorjaarsvakantie en de 

week daarna tot Burgos. In geval de refugio’s vol waren, sliepen we in onze tentjes. We 

hebben genoten, maar ook veel ontberingen moeten doorstaan. De Pyreneeën hebben we alleen 

maar mist, sneeuw en regen gezien. Dagelijks werd er in het logboek geschreven, hoe koud het 

was, hoe mooi het was en hoe bijzonder het was. 

 

“Daar moet je een boek over schrijven” zei een oud-leerling 

tegen me. De logboeken en een twintigtal interviews 

leverden voldoende stof op. Het is interessant om te lezen 

waarom ze indertijd inschreven voor deze reis. Van Jacobus 

hadden de meesten nog nooit gehoord. Hoe kijken ze na 

jaren terug op deze tocht? Het is soms ontroerend om te 

ervaren wat de Camino voor hen betekend had. Voor velen 

was het de mooiste “vakantie” die ze tot dan toe hadden 

beleefd. 

 

Ik hoop dat ik mijn doel heb bereikt: jonge mensen laten 

ervaren dat je met heel weinig heel gelukkig kunt zijn. 

 

 

 

Korte berichten en weetjes 
 

Camino podcast 

Voor alle liefhebbers van audio, radio en luisterboeken: neemt u eens een kijkje op de website 

van de Camino Podcast. Deze Amerikaanse website plaatst regelmatig (Engelstalige) podcasts 

  



met verhalen van de Camino, tips en trucs over praktische elementen van het pelgrimeren en 

interviews met interessante pelgrims.  

In de laatste aflevering hoort u bijvoorbeeld het verhaal van David en Linda 

die in 1974 de Camino Francés liepen. Benieuwd wat er sindsdien zoal 

veranderd is? Luistert u dan hier naar hun verhaal.  

 

Bron: northerncaminos.com/podcast.html  

Jacobus voor kinderen 

Het kan al lastig genoeg zijn om aan volwassenen uit te leggen wie Jacobus precies was en wat 

pelgrims zoeken op de pelgrimstocht naar zijn graf, maar probeert u het eens aan een kind! 

Hierbij kan de website Heiligen in Kruissteek helpen. Op deze website worden de verhalen en 

tradities rond verschillende heiligen uitgelegd en nu heeft ook Jacobus zijn intrede gedaan 

tussen de vele heiligen. Op de kinderpagina vind je verhalen over Jacobus, knutselwerkjes, 

tekeningen en uitleg over de pelgrimstocht naar Santiago.  

 

 
 

Bron: heiligeninkruissteek.50webs.com/ZZjacobus.html 

 

 

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. 

 

  

 

http://northerncaminos.com/podcast.html
northerncaminos.com/podcast.html
http://heiligeninkruissteek.50webs.com/ZZjacobus.html
http://heiligeninkruissteek.50webs.com/ZZjacobus.html
http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/genootschap/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/


Redacteur ad interim: Suzanne van der Beek  

Redactieadviseur:  Monique Walrave 

Verzending:   Han Pronker 

De volgende Ultreia verschijnt medio oktober 2016. 

Wij zien uw kopij graag voor 1 oktober 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, dus zonder opmaak, zoals inspringen, vetgedrukt, 

onderstreept of met kaders. Met een foto of illustratie bij het artikel zijn we 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. 

 

 

 

 

mailto:ultreia@santiago.nl

