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Van de redactie 

 

Dat het zo lekker was om elke dag buiten te zijn en de elementen te 

trotseren. Dat het er zo fantastisch mooi was. En ook lelijk, maar dat dat 

er gewoon bij hoorde. Dat je je vrij voelde, met je hele bezit op je rug. Dat 

die rugzak telkens een ander gewicht leek te hebben. Dat je een bed, een 

douche en een goed bord eten zo leerde waarderen. Dat je met zo weinig 

toe kunt. Dat je zo veel mooie ontmoetingen met zo veel bijzondere 

mensen had. Dat je jezelf onderweg zó ontzettend tegenkwam. Dat het 

soms gewoon best eng was. Dat je langzamerhand steeds meer op je 

lichaam ging vertrouwen, en zo veel meer bleek te kunnen dan je ooit 

gedacht had. Dat het zo ontzettend leuk in Hontanas, Nasbinals, 

Higueruela of Calzada de Béjar was. Dat je gewoon kon vóelen hoeveel 

mensen je op deze weg voor waren gegaan.  

Dat alles lijkt te veranderen in een berg clichés als ik het uit wil leggen 

aan iemand die geen camino liep of fietste. En misschien is dat wat ik dan 

wil delen helemaal niet in woorden te vatten.  

Behoefte aan ervaringen delen? Ook in 2017 zijn ze er weer: de café’s 

Saint Jacques. Vind een luisterend oor voor je verhaal over die ontzettend 

leuke herberg, de zware dag in de regen of het prachtige ochtendlicht. Of 

eigenlijk een luisterend oor voor datgene wat niet uit te leggen is. 

Ria Meinema 

(Café’s Saint Jacques: Den Haag - elke eerste donderdag van de maand; Utrecht - elke 

tweede donderdag van de maand; Amsterdam en Apeldoorn - elke laatste donderdag van 

de maand. Kijk op de facebookpagina voor actuele informatie) 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/genootschap/


Website op 17 en 18 januari gesloten 

De website van het Genootschap – www.santiago.nl – sluit tijdelijk vanaf dinsdag 17 januari, 

16:00 uur. Inloggen, wijzigingen doorvoeren in de website of een bestelling doen in de winkel 

is dan niet mogelijk. De website zal weer beschikbaar zijn om informatie op te zoeken in de 

avond van 18 januari. Inloggen kan pas weer vanaf 19 januari 2017.  

De reden voor deze sluiting is de overgang naar 

een andere provider / technisch beheerder van de 

website.  

Namens het bestuur en de Werkgroep Website, 

Henk van Dam 

Gezocht: webredacteur Fietsen en webredacteur Lopen 

Menig pelgrim die van plan is te voet of per fiets naar Santiago te gaan wordt op weg geholpen 

door de uitgebreide informatie op de website van het Genootschap. Het is dus belangrijk om 

deze bron van informatie accuraat en actueel te houden. Daarvoor zijn we op zoek naar twee 

webredacteuren: een redacteur Fietsen en een redacteur Lopen.  

De redacteuren zullen zich bezighouden met het herzien, updaten en bijhouden van de huidige 

inhoud aan de hand van de volgende vragen: 

 Wat wil een fietser/loper weten? 

 Wat vindt hij/zij daarvan op de website? 

 Wat ontbreekt er aan informatie op de website? 

 Wat is er overbodig? 

Omdat het gaat om de inhoud is er niet meer technische 

vaardigheid nodig dan het kunnen omgaan met een 

tekstverwerker. We zijn op zoek naar redacteuren die: 

 te voet of per fiets naar Santiago de Compostela zijn geweest, 

 actief informatie willen vergaren voor de fietsers of lopers op de camino, 

 meedenken over de opzet en de vormgeving van de betreffende pagina’s. 

Kennis van HTML kan handig zijn, maar is beslist niet noodzakelijk. Voor ondersteuning van 

de werkzaamheden kunnen de redacteuren rekenen op de medewerking van het kernteam van 

de Werkgroep Website. De nieuwe redacteuren zullen voor aanvang van de werkzaamheden 

een instructiedag krijgen waarin het werken met de website wordt uitgelegd. Deze instructie 

wordt aangepast aan de aanwezige ervaring en kennis.  

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail aan webmaster@santiago.nl. 

 

  

 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.santiago.nl/werkgroepen/website
mailto:webmaster@santiago.nl?subject=Reactie%20artikel%20Ultreia%20mbt%20webredacteur


Caminocijfers van 2016 

In het najaar werd het record al gebroken, maar begin 

januari waren er traditiegetrouw de officiële cijfers van 

het pelgrimskantoor: 277.915 pelgrims meldden zich in 

2016 bij het kantoor voor een compostela. Een stijging 

van 6% ten opzichte van het vorige jaar, en ook het 

vorige record – bereikt in het Heilig Jaar 2010 – werd 

overtroffen.  De cijfers van het kantoor in het kort: 

Al sinds 2012 is de groep buitenlanders groter dan de Spanjaarden die de route lopen of 

fietsen; in het vorige jaar waren dat er respectievelijk 55% en 45%. Binnen deze groep 

buitenlandse pelgrims waren maar liefst 146 nationaliteiten vertegenwoordigd. De grootste 

groep daarvan waren Italianen (16% van het totaal aantal buitenlanders), gevolgd door 

Duitsers (14%), Noord-Amerikanen (10%), Portugezen (9%) en Fransen (6%). 

52% van de pelgrims was man, 48% vrouw. 27% van hen was jonger dan 30 jaar, 55% tussen 

de 30 en 60 jaar, en de groep 60+ers maakte 18% uit van het geheel. Bijna 92% legde de route 

te voet af, zo’n 8% per fiets. Een klein aantal pelgrims kwam te paard of per rolstoel.  

De Camino Francés is nog steeds veruit de meest gelopen en gefietste route (ruim 63%), maar 

verliest enigszins terrein ten opzichte van de andere routes: vorig jaar koos ruim 65% van de 

pelgrims voor deze route. Ruim een kwart van alle pelgrims (26%) begon de pelgrimage in 

Sarría en 12% in Saint Jean-Pied-de-Port.  

Het aantal Nederlanders dat een camino liep staat nog niet expliciet op de site van het kantoor 

vermeld, omdat we zijn opgenomen in de categorie ‘overige landen’. Wél wordt vermeld dat er 

vanuit Nederland 551 mensen hun camino startten (0,2% van het totaal).  

Hoeveel pelgrims er nu precies in de Rúa Carretas aanklopten blijft enigszins onduidelijk: op 

de website van het pelgrimskantoor worden 277.915 pelgrims 

vermeld; in alle artikelen in kranten en op het internet wordt 

gesproken van 278.041 pelgrims. Een nagenoeg verwaarloosbaar 

verschil op het totaal, maar waar komt het vandaan? 

 

Bronnen: Oficina del Peregrino, La Voz de Galicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/12/31/camino-santiago-registra-278041-peregrinos-bate-record/00031483192134359523837.htm


Natuur en landschap als inspiratiebron 

Op woensdag 25 januari houdt Matthijs Schouten, buitengewoon 

hoogleraar ecologie en filosofie aan de universiteit Wageningen, 

een lezing met als thema Natuur en landschap als inspiratiebron 

voor pelgrims. Schouten heeft zich sinds zijn studietijd verdiept in 

de rol die natuur speelt in het menselijk denken. Hij publiceerde 

hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur; het 

natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief. In de lezing besteedt 

hij aandacht aan de betekenis die natuur en landschap hebben op het levenspad van mensen. 

Deze lezing is de eerste in een reeks van vijf lezingen met het thema Pelgrimeren, natuur en 

landschap, toen en nu, georganiseerd door de werkgroep Geschiedenis & Cultuur. De lezingen 

vinden plaats in het Instituto Cervantes in Utrecht, op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 

uur. Zie voor het hele programma van de lezingencyclus en de wijze van aanmelden de 

webpagina van de werkgroep. 

 

Fresco en stempel in Buurmalsen 

Aan de Jacobsweg Amstelredam, die van Den Oever naar Roermond het 

land doorkruist, ligt het Gelderse Buurmalsen. In de Nederlands-

Hervormde kerk van het dorp bevindt zich een oud fresco van Sint Jacob. 

Ook is er een stempel verkrijgbaar. Omdat de kosteres onlangs met 

pensioen ging, zijn er nieuwe telefoonnummers om een bezichtiging en 

een stempel te regelen: 06-30090801 (Dick van Maaswaal) en 06-

22154713 (Herman Zondag).  

Amigo in het pelgrimskantoor  

Het ACC (Acogida Cristiana en el Camino) coördineert de vrijwilligers die aankomende 

pelgrims bij het pelgrimskantoor in de Rúa Carretas in Santiago opvangen. Ook voor het 

komende jaar is de organisatie weer op zoek naar mensen die dit willen doen. Naast het 

opvangen van de pelgrims bij het kantoor, springen de ‘amigo’s’ in drukke tijden ook bij bij 

het schrijven van de compostela’s en verrichten ze eventueel 

andere voorkomende werkzaamheden.  

Het ACC vraagt van potentiële vrijwilligers dat ze een camino 

gelopen of gefietst hebben, een conversatie in het Spaans 

kunnen voeren, één of meer andere talen spreken en minimaal 

15 dagen beschikbaar zijn. Vrijwilligers worden 

ondergebracht nabij het kantoor en krijgen voor aanvang een 

training. Het aanmeldformulier en informatie over periodes 

vind je hier. 

 

 

 

https://www.bol.com/nl/p/spiegel-van-de-natuur/1001004002418794/
https://www.bol.com/nl/p/spiegel-van-de-natuur/1001004002418794/
https://www.santiago.nl/vereniging/natuur-en-landschap
https://www.santiago.nl/vereniging/natuur-en-landschap
http://www.acogidacristianaenelcamino.es/
https://www.santiago.nl/informatie-bij-ultreia-65-artikel-amigo-het-pelgrimskantoor


Gidsjes pelgrimsweg Vézelay 

De 2017-edities van de beide gidsjes voor de Pelgrimsweg van Vézelay naar St. Jean-Pied-de-

Port zijn beschikbaar. Ze zijn verkrijgbaar via de webwinkel van het Genootschap, in het Huis 

van Sint Jacob in Utrecht en rechtstreeks bij de drukker. Er is een variant via Bourges en een 

variant via Nevers. 

Graag willen wij alle pelgrims die eerder deze weg gingen en ons informeerden over nieuwe 

ontwikkelingen hartelijk danken voor hun onmisbare bijdragen. 

Werkgroep Vézelay, 

Wobien Doyer, Klaas Mors, Han Lasance en Arno Cuppen 

 

 

 

  

Via Bourges of via Nevers? 

Wat is het verschil tussen de route via Bourges en die via 

Nevers? Omdat deze vraag regelmatig wordt gesteld, 

legden wij die voor aan Michel Guichard, vice-voorzitter 

van de Association Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la 

Voie de Vézelay en coördinator van de vrijwilligers die 

tijdens het seizoen het pelgrimsbureau in Vézelay 

bemensen. Dit is zijn antwoord: 

‘De Association geeft geen adviezen, het is immers aan de 

pelgrims om hun eigen keus te maken. Maar als pelgrims 

mij om advies vragen, vertel ik hen dat de route via 

Bourges vlakker is, met veel grote bossen en graanvelden, 

en dus eentoniger dan de route via Nevers, die meer 

golvend en gevarieerd is, en - voor mij - daarom 

aangenamer.’ 

De werkgroep Vézelay, die de gidsen samenstelt, vult aan: 

 ‘Persoonlijk vind ik Bourges een meer intrigerende stad 

om door te lopen dan Nevers’, aldus een werkgroeplid. 

 Sommige pelgrims kiezen bewust voor Bourges in 

verband met de kathedraal, anderen bewust voor 

Nevers omdat Bernadette Soubirous (van Lourdes) 

daar is opgebaard. 

 

 

https://www.santiago.nl/winkel/producten


korte berichten en weetjes 

Botafumeiro in 2017 

Voor veel pelgrims dé attractie in de kathedraal van Santiago: de botafumeiro, het zwaaiende 

wierookvat. Tot voor kort kon je er tijdens de pelgrimsmis op vrijdagavond zeker van zijn het 

spektakel te zien te krijgen, omdat de organisatie voor het hotelwezen in Santiago deze 

wekelijkse voorstellingen subsidieerde. Op 8 

januari meldt de krant El Correo Galego echter 

dat deze bijdrage werd stopgezet vanwege de 

economisch slechte tijden. Op 11 januari komt 

diezelfde krant met het nieuws dat een 

welgestelde uroloog van Galicische oorsprong 

heeft voorgesteld de kosten van het vat in 2017 

voor zijn rekening te nemen. 

Bron: El Correo Gallego, El Correo Gallego 

Spaanse serie over middeleeuws Santiago 

Afgelopen week werd de eerste aflevering van 

een achtdelige actie- en avonturenserie over 

Santiago de Compostela op de Spaanse tv 

uitgezonden. El Final del Camino verhaalt over 

de Galicische broers Gonzalo, Pedro en Esteban 

die opgroeien in de elfde eeuw, de tijd dat de 

kathedraal gebouwd werd. 

De eerste aflevering is hier te zien. 

 

  

  

  

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/hosteleria-declara-insolvente-elude-botafumeiro-viernes/idEdicion-2017-01-08/idNoticia-1035326/
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/un-murciano-ofrece-pagar-botafumeiro-beneficios-empresa-galicia/idEdicion-2017-01-11/idNoticia-1035843/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-final-del-camino/final-del-camino-capitulo-1/3862291/


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 februari 2017. 

Wij zien uw kopij graag voor 4 februari 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

