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Op een terras op de Camino Portugués liep een zwerfhond rond.
Schuchter bedelend bij de tafeltjes, met ogen waarin ik een heel groot
HELP MIJ zag. Thuis heb ik een leuke vierpoot uit Kroatië op de bank
liggen, opgedaan tijdens een langeafstandswandeling daar, en zo’n
blik gaat bij mij dus ver naar binnen. Maar: ‘eentje is genoeg’, ‘ik kan
niet elk jaar een hond meenemen’ en ‘het komt tenslotte niet door mij
dat het arme beest daar zo verloren en wanhopig rondscharrelt’, zo
probeer ik dan te redeneren.
Een tijdje later kwam ik bovenstaand bordje op een schuur tegen, en
in mijn e-mail bleek een bericht te zitten over een actie van APACA
(Asociación Protectora Animais do Camiño), een dierenopvang in het
dorp Arzúa op de Camino Francés om de aandacht te vestigen op
zwerfhonden op de camino. Het gaat om honden die vanaf hun huis
op de route vrolijk met pelgrims meelopen en daarna niet de weg
terug vinden en dus gaan zwerven. En ook om honden van pelgrims
die met hun huisdier op pad gaan, maar de hond kwijt raken of –
nogal onvoorstelbaar - achterlaten.
De oproep van APACA is dan ook om honden niet toe te staan om
met je mee te lopen tijdens de camino, en om goed te bedenken waar
je aan begint als je met je hond op stap gaat. Een boodschap die voor
mij belangrijk genoeg is om dit stukje aan te wijden.
APACA kun je vinden via haar facebookpagina en website.
Ria Meinema

Najaarsbijeenkomst in Eindhoven
Op 12 november organiseert de regio
Zuidoost-Brabant de landelijke
najaarsbijeenkomst van het
Nederlands Genootschap van Sint
Jacob in en om het Auditorium van
de Technische Universiteit
Eindhoven (TU/e). Het thema van de bijeenkomst luidt ‘Technologie en de camino: Hoe ver
gaat de pelgrim?’. Het thema is geïnspireerd op de gekozen locatie, maar is ook het gevolg van
de vragen die bij velen opkomen rond de mogelijkheden die nieuwe technische hulpmiddelen,
zoals GPS, smartphone, en elektrische fiets, bieden. Dit thema wordt verkend via een divers
progamma dat je hier kunt bekijken.
Aanmelden kan nog tot en met zaterdag 29 oktober via dit digitale aanmeldingsformulier.

Vacature

Voorzitter (m/v) van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
De derde en laatste termijn van onze voorzitter Joost Bol loopt begin 2018 af. Het
Genootschap roept daarom kandidaten op voor de functie van voorzitter (m/v) van het
Genootschap.
Gezocht wordt naar een zelfstandige, daadkrachtig optredende, representatieve en motiverende
manager/bestuurder die kan leiden, inspireren en het Genootschap kan representeren in binnenen buitenland. De kandidaat moet praktisch zijn ingesteld en goed bekend zijn met
pelgrimeren.
In willekeurige volgorde wordt aan de volgende competenties gedacht:
• leidinggevende capaciteiten
• communicatief vaardige teamspeler met gevoel voor humor
• in staat zijn een breed overzicht te ontwikkelen in een complexe organisatie (helicopterview)
• bruggenbouwer en probleemoplosser
• werk-/denkniveau op HBO-niveau of hoger
• kennis van- en affiniteit met (de organisatie) van het Genootschap
• ervaring met vrijwilligerswerk
Kandidaten en zij die de aandacht willen vestigen op mogelijke kandidaten kunnen informatie
krijgen of zich melden bij de huidige voorzitter, Joost Bol (voorzitter@santiago.nl).

Expertmeeting Camino Academie

Onderweg met een missie
Op donderdag 24 november 2016 organiseert de Camino
Academie de expertmeeting ´Onderweg met een missie´.
In de Janskerk in Utrecht gaan academici, professionals
en pelgrims hierover in gesprek.

Rituelen, maar ook breder sport- en ontspanningsactiviteiten, worden meer en meer verbonden
met een doel of een missie. Sportactiviteiten als wandeltochten, fietstochten en marathons
worden sponsorlopen voor allerlei goede doelen. Ook individuele tochten en pelgrimages,
waaronder de camino, worden meer en meer verbonden met een doel en met het inzamelen van
geld daarvoor. Wat is er in het spel? Wat zijn de achtergronden? Is het misschien vooral een
typisch Nederlandse trend? Waarom komt het op? Is het wel zo nieuw? Wat vinden we ervan?
Sprekers uit wetenschap en praktijk
De expertmeeting is een publieksbijeenkomst en biedt een gevarieerd programma met sprekers
uit zowel academia als praktijk. Vanuit de wetenschap (Tilburg University) nemen Paul Post
(hoogleraar Ritual Studies), Martine Prange (hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en
Samenleving) en Wouter van Beek (hoogleraar Antropologie van de Religie) ons mee in dit
thema. Vanuit de praktijk nemen Erica Visman, Jan Kloosterman, Arnoud Krever en Gied ten
Berge ons mee in hun ervaringen onderweg naar Rome, Santiago de Compostela en het Heilige
Land. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter
Maarten Hoek (bestuurslid NGSJ). Het exacte programma vindt je hier.
Camino Academie
De expertmeeting wordt georganiseerd door de Camino Academie. De Camino Academie is
een platform waar wetenschappers en pelgrims elkaar ontmoeten in gedeelde academische
interesse rondom het fenomeen pelgrimage. Het is een initiatief van universitaire
onderzoeksgroepen (o.a. Tilburg School of Humanities, Meertensinstituut) en het NGSJ.
Eerder werden expertmeetings over ‘Pelgrimsverhalen’ (2014) en over ‘Gastvrijheid; ideaal en
werkelijkheid’ (2015) georganiseerd.
Praktische informatie
Datum: donderdag 24 november 2016. Tijd: 13.00 uur – 16.45 uur (inloop vanaf 12.30 uur,
borrel na afloop tot 17.30 uur). Locatie: Janskerk, Janskerkhof, Utrecht. Doelgroep: alle
geïnteresseerden. Kosten: € 10 (studenten € 7,50) incl. borrel na afloop.
Aanmelding
Je kunt je aanmelden via caminoacademie@gmail.com o.v.v. Expertmeeting 24
november2016, je voor- en achternaam, adres en functie (pelgrim, professional, onderzoeker of
student). Voor meer inlichtingen: zie www.caminoacademie.nl
Namens de Camino Academie, Bart Simmelink

Gidsjes pelgrimsweg Vézelay
Begin 2017 verschijnt een nieuwe editie van de beide gidsjes voor de Pelgrimsweg van
Vézelay: de variant via Nevers en de variant via Bourges.
Ben je dit jaar met een eerdere editie onderweg geweest langs deze route en heb je gemerkt dat
bepaalde informatie niet (meer) klopt? Laat het ons s.v.p. weten, via dit contactformulier. Dan
kunnen we de informatie meenemen bij de voorbereiding van de nieuwe edities.
Bij voorbaat hartelijk dank, mede namens de pelgrims die volgend jaar op pad gaan.
Werkgroep Vézelay: Wobien Doyer, Klaas Mors, Han Lasance en Arno Cuppen

Lezersoproep Jacobsstaf

Vertrouwen
Vertrouwen (krijgen) in jezelf en vertrouwen in en op anderen: dat is een belangrijke les die
pelgrims verwerven tijdens hun tocht naar het graf van ‘onze’ apostel Jacobus in Santiago.
Vertrouwen op het vinden van een slaapplaats, vertrouwen als je de hele dag alleen door een
verlaten bos loopt, vertrouwen op je medepelgrims in de herbergen. Maar ook het wederzijds
vertrouwen tussen de pelgrim en de partner die thuis achterblijft.
Voor het volgende themanummer van de Jacobsstaf zijn we benieuwd naar verhalen en
(positieve en negatieve) ervaringen met betrekking tot het thema ‘vertrouwen’. Je kunt deze tot
en met 31 oktober sturen naar redactie@santiago.nl onder vermelding van ‘vertrouwen’.

mijn boek
Ultreia-lezers die geïnspireerd door hun pelgrimage een boek
schreven, kunnen dat hier onder de aandacht brengen.
Het betreft hier 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

Halverwege – Bianca Groenewegen
Halverwege is een persoonlijk reisverslag van Bianca Groenewegen over haar wandeltocht
richting Santiago de Compostela (Spanje). Groenewegen neemt de lezer mee op het eerste deel
van haar reis door Frankrijk en Spanje, maar geeft ook een kijkje in haar persoonlijke
ontwikkeling, die is ingezet op weg naar Santiago.
In 2012 besloot Groenewegen, moeder van twee kleine
kinderen, naar Zuid-Frankrijk af te reizen voor het eerste
deel van de Camino Frances. Dat deed meer met haar dan
zij kon vermoeden. Tijdens haar wandeltocht schrijft ze
blogs en maakt ze foto's van bijzondere plekken.
Hiermee is Halverwege een ware inspiratie voor mensen
die deze tocht ook op hun bucketlist hebben staan.
Bianca Groenewegen woont sinds 2003 in Haarlem, is
getrouwd en moeder van twee jongens. Ze is
tekstschrijver en gezins- en kindercoach. Elk jaar geeft ze
zichzelf een reis naar Noord-Spanje cadeau. Een week
met zichzelf op de camino is een tijd van opladen en een
reis naar binnen. Het geeft haar zoveel inzichten en
inspiratie dat de effecten daarvan nog lang merkbaar zijn.
‘Het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven!’
Het boek kost € 19,55 en is te bestellen
via www.boekscout.nl. Liever een gesigneerd exemplaar? Mail dan naar bianca@taal-enteken.nl.
Voor een sneak preview: het eerste deel van het boek is te lezen via twitter. Ga naar
@long_read.

Sint-Jacobsroute
Een fotoboek van de beroemdste
pelgrimsroute!
Dit boek neemt je, etappe per etappe,
mee op pelgrimsreis door Frankrijk
en Spanje (Camino Francés en
Aragonés), met als eindbestemming
Santiago de Compostela.
Al eeuwenlang ondernemen
pelgrims de mythische tocht naar
Santiago: sommige voor de sportieve
uitdaging, anderen als bedevaart,
maar het vaakst om even te
ontsnappen aan de drukte van
alledag. Gewapend met een rugzak,
wandelschoenen en een pelgrimsstaf
passeer je grootse kathedralen,
uitgestrekte velden en steile
wijngaarden, rustieke bergdorpen en
uitzonderlijke paleizen.
Dit boek bestellen met 10% korting en gratis verzending? Ga naar de LannooShop en gebruik
in je winkelmandje de kortingscode 'ultreia'. De actie is geldig tot 31 december 2016.

Colofon
Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Meer informatie en nieuws
vind je op 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.
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De volgende Ultreia verschijnt half november 2016.
Wij zien je kopij graag voor 4 november tegemoet via
ultreia@santiago.nl

Aanwijzingen voor de auteur
Ultreia wil attenderen op allerlei zaken en streeft daarom naar korte berichten. Je kopij (maximaal 300
woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, vet gedrukt,
onderstreept of met kaders. Met een foto bij je 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.

