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Van de redactie 

 
 

Ik vond een perfecte stok naast het pad: niet te zwaar maar stevig genoeg om 

niet door te buigen. En hij lag lekker in de hand. Het was dag twee van de 

camino vorig jaar en de komende weken zou die stok met mij meegaan. 

Mijn relatie met stokken tijdens het lopen is een lastige. Als het landschap erg 

op en neer gaat steun ik graag op een stok; als er vervolgens vlakke kilometers 

gemaakt moeten worden irriteert het een beetje dat die stok ook mee moet.  

Professionele wandelstokken zijn aan mij niet besteed: sinds ik een nieuw paar 

ultralichte én ultradure stokken in de bus liet liggen doe ik het met gevonden 

exemplaren of met een bescheiden aankoop bij de lokale Spaanse chinobazar. 

Na voltooiing van de tocht laat ik die stok zonder spijt ergens achter op een 

plek waar iemand die hem nodig zou kunnen hebben vast en zeker zal vinden.  

Maar deze stok, daar had ik me wonderlijk snel aan gehecht. En weken later, 

toen ik op het vliegveld in Santiago stond voor de terugreis, was die stok nog 

steeds bij mij. Toch eens vragen wat dat kost, het inchecken van zo’n stok. 

‘Niets’, wist de dame van de incheckbalie mij te vertellen, en plakte er een 

resoluut een sticker op, waarna hij op de band verdween.  

Thuis zocht ik dat op hoe dat kon. Op een website met ‘de meest onbekende 

gratis services op vliegvelden’ stond het: inchecken van stokken vanuit 

Santiago is gratis bij alle luchtvaartmaatschappijen, als speciale service voor 

de pelgrim. Ook schijnt er op het vliegveld voor de fietsers onder ons een 

aparte ruimte met gereedschappen te zijn om de fiets te demonteren.  

Wél jammer dat ik die stok op Schiphol na een welkomstbiertje met het 

thuisfront vervolgens vergat mee naar huis te nemen… Over niet al te lange 

tijd ga ik weer eens op zoek naar een nieuwe. 

Ria Meinema 

 

 

 

http://branded.eldiario.es/ciudades-en-miniatura/servicios-gratuitos/
http://branded.eldiario.es/ciudades-en-miniatura/servicios-gratuitos/


Capaciteit herberg Roncesvalles beperkt 

Half april verspreidde zich het nieuws dat de herberg van Roncesvalles, de eerste stop op de 

Camino Francés na de etappe vanaf Saint Jean Pied de Port, het voorlopig met minder bedden 

moet doen. Dit leidde tot veel onrust onder pelgrims op de camino en op internetfora en 

facebookpagina’s. Aankomende pelgrims vroegen zich nerveus af wat de reden hiervan was en 

of er nog een plek voor hen zou zijn na de zware tocht over de berg naar Roncesvalles.  

Het klooster van Roncesvalles biedt al sinds 

het jaar 1127 onderdak aan de passerende 

pelgrim. In 2011 werd de nieuwe herberg 

Aterpea met 183 bedden geopend. In drukke 

tijden is dit aantal bedden echter niet 

voldoende om de nog altijd groeiende stroom 

pelgrims aan te kunnen. Daarom bouwde het 

klooster extra houten huisjes op een 

nabijgelegen terrein: het zogenaamde 

‘campamento’. De huisjes bieden plaats aan 

88 pelgrims. Aanvragen voor vergunningen voor deze voorzieningen werden door de lokale 

overheid van Navarra tot nu niet gehonoreerd. Overnachtingen in de huisjes werden wél 

gedoogd door de lokale overheid. 

Omdat de vergunningen voor de extra opvang maar niet verleend werden, besloot Prior Javier 

Izco Barbería het campamento voorlopig te sluiten. Dit leidde in de afgelopen maand tot dagen 

waarop de herberg vol was en de Nederlandse hospitalero’s de later aankomende pelgrims 

moesten doorverwijzen naar de hotelkamers in het complex of naar Burguete, het volgende 

dorp op de Camino Francés. 

Op dit moment zijn er 257 plaatsen in de herberg  beschikbaar: naast de 183 bedden worden 

ook de bedden in de winterherberg en de kelderruimte van Aterpea gebruikt. Vanuit de herberg 

is dagelijks contact met het pelgrimsbureau in Saint Jean Pied de Port voor informatie over het 

te verwachten aantal pelgrims. De hospitaleros adviseren pelgrims om zich voor te laten 

lichten in het pelgrimsbureau en om voor 16.00 uur in Roncesvalles aan te komen.  

Zie hier de uitleg van de prior over de situatie in het Spaans. 

 

 

http://www.roncesvalles.es/noticia.php?id=23


 

Vernieuwde regiocommissie Rotterdam 

Sinds 1 mei heeft de regio Rotterdam een vernieuwde regiocommissie. Een wervende brief van 

voorzitter Joost Bol naar de leden in de regio resulteerde in een nieuwe voorzitter (Gijs 

Wendels), een nieuwe penningmeester (Ton van 

Tilburg) en een nieuw lid (Netta Michilsen). 

Marjan Blümer was al secretaris en blijft dat 

ook. Binnenkort zal de nieuwe commissie de 

regioleden informeren over hun nieuwe plannen.  

Maak kennis met de nieuwe leden en hun 

motivaties op de pagina van de regio Rotterdam 

op de website. 

 

Subsidie voor Santiago aan het Wad 

De Stichting Santiago aan het Wad - die in samenwerking met het Genootschap volgend jaar 

de Camino der Lage Landen organiseert - ontving onlangs een subsidie van € 35.000 van de 

Provincie Fryslân voor de geplande activiteiten.  

De provincie kende deze subsidie toe in het kader van Leeuwarden/Fryslân – Culturele 

Hoofdstad 2018. In dit jaar wil de provincie ‘slow tourism’ promoten: een meerdaags verblijf 

in de landelijke gebieden van 

Friesland.  

Met de subsidie worden twee 

onderdelen uit het projectplan van de 

stichting gefinancierd: het 

vernieuwen van de 

ontvangstfaciliteiten in het 

pelgrimsinformatiecentrum in Sint 

Jacobiparochie en een film over 

pelgrimeren. De stichting is nog in 

afwachting van de uitslag van een 

aanvraag voor een subsidie bij het 

Waddenfonds. 

Nieuwsgierig naar alle geplande activiteiten van de stichting volgend jaar? Kijk op de pagina’s 

van de stichting op de website van het Genootschap. 

  

 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/rotterdam/2017_NGSJ_Portret_bestuur.pdf
https://www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad
https://www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad


 

 

Meet & Greet met Guus Scholten bij de Camino Leesclub 

Het Genootschap heeft een rijke verzameling aan boeken over de Camino samengebracht in 

haar bibliotheek. De Camino Leesclub duikt iedere maand in deze verzameling en kiest er een 

boek uit dat gezamenlijk wordt gelezen en besproken. De diversiteit in deze boeken is groot: 

van de legendes uit de Codex Calixtinus tot de filosofische kronkels 

van Govert Derix, en van de komische avonturen van Tosca Niterink 

tot de historische overdenkingen van Cees Nooteboom. Deze maand 

organiseert de Leesclub en bijzondere editie. Het gekozen boek is 

De brug naar Santiago van Guus Scholten en de auteur zal zelf 

langskomen om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.  

In De brug naar Santiago vertelt Guus Scholten over zijn reis naar 

Santiago, maar kijkt ook terug op zijn verblijf in Léon als student. 

Het is een verhaal over acceptatie en groei, over thuis voelen en thuis zijn, over aankomen en 

terugkeren, en over de bruggen die we allemaal over moeten in ons leven én op de weg naar 

Santiago.  

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Camino Leesclub. We komen samen op elke 

tweede donderdag van de maand in het Huis van St. Jacob van 15.30 tot 17.00 uur. De 

komende bijeenkomst is dus op 8 juni. Voor de liefhebbers is er daarna het Café Saint Jacques 

in stadskasteel Oudaen. Graag even aanmelden via bibliotheek@santiago.nl. Koop het boek 

hier of mail de bibliotheek voor een leenexemplaar. 

Nieuw café Saint Jacques in Alkmaar 

Na Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Apeldoorn is de regio NH benoorden ’t IJ een café Saint 

Jacques in Alkmaar gestart. Het eerste café vond plaats op woensdag 10 mei: 22 ervaren en 

nieuwe pelgrims ontmoetten elkaar tijdens een gezellige bijeenkomst in het Filmhuis in 

Alkmaar.  

Het café Saint Jacques biedt pelgrims de 

gelegenheid om elkaar op een informele 

manier te ontmoeten en informatie uit te 

wisselen. Ook is het in Alkmaar mogelijk om 

een regiostempel in je pelgrimspas te laten 

zetten. De cafés van mei en juni van de regio 

NH benoorden ‘t IJ zijn een try out; als er 

genoeg belangstelling blijkt te zijn zullen de 

cafés na de zomer een maandelijks vervolg krijgen. Het volgende café is op woensdag 14 juni, 

van 17.00 tot 19.00 uur in het Filmhuis Alkmaar, Pettemerstraat 3 (nabij het Centraal Station). 

https://www.santiago.nl/bibliotheek
https://www.santiago.nl/info-en-bezoekerscentra-utrecht
http://www.oudaen.nl/web/nl/1_home.htm
mailto:bibliotheek@santiago.nl
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7514


Het St Olavspad in Zweden en Noorwegen 

Onlangs verscheen er een nieuw Nederlands gidsje van een 

pelgrimsroute in Scandinavië: het St Olavspad, van Selånger in 

Zweden naar het Noorse Trondheim. 

Trondheim was in de middeleeuwen – net als Rome, Jeruzalem en 

Santiago – een belangrijk bedevaartsoord. Pelgrims bezochten het 

graf van Olav de Heilige: een tot het christendom bekeerde Viking.  

De 580 km lange route in Zweden is sinds 2013 weer toegankelijk 

voor de moderne pelgrim. Het pad volgt de oude reis- en 

handelsroutes tussen Zweden en Noorwegen en het laatste 

oorlogspad van Olav. Op weg naar zijn graf in Trondheim loop je over het Zweedse platteland, 

door uitgestrekte bossen, langs brede rivieren en spiegelende meren om vervolgens af te dalen 

naar het Trondheimfjord en de kathedraal van Nidaros.  

De gids beschrijft de 31 etappes van het pad, voorzien van kaartjes, 

hoogteprofielen en informatie over de omgeving en 

overnachtingsmogelijkheden langs de route. De auteur, Ria 

Warmerdam, schreef in 2014 een gids over het St Olavspad in 

Noorwegen van Oslo naar Trondheim. Hiervan verscheen inmiddels 

een tweede druk.  

De gids kost € 24,90 en is verkrijgbaar via de boekhandel of 

bijvoorbeeld bol.com. Meer informatie over noordelijke 

pelgrimsroutes vind je op deze website.   

Mediapriester Roderick onderweg van Lourdes naar Santiago 

Bij het versturen van deze nieuwsbrief is hij inmiddels 

aan de laatste 100 kilometer bezig: Roderick 

Vonhögen – ‘mediapriester’ – loopt van Lourdes naar 

Santiago. In zijn tv-programma Roderick zoekt licht 

deed hij vorige maand verslag van de voorbereidingen 

daarvoor. Die uitzending kun je hier terugzien. Van 

zijn belevenissen onderweg maakt hij dagelijks een 

vlog, die je via zijn facebookaccount Mediapriester 

kunt bekijken. Deze onderhoudende filmpjes worden 

regelmatig gedeeld in onze facebookgroep De virtuele albergue, waar je ook veel updates 

vindt van andere pelgrims die momenteel op diverse routes onderweg zijn. 

  

 

  

https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/olavspad/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html
http://www.op-vrije-voeten.nl/
https://www.npo.nl/roderick-zoekt-licht/18-04-2017/KN_1689459
https://www.facebook.com/mediapriester/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=824050177745707&notif_t=group_activity&notif_id=1494945650919654


30 jaar Camino Cultureel Erfgoed in Brussel 

Van 8 tot en met 11 mei bracht een groep van 23 afgevaardigden van de Spaanse Camino-

organisaties een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Aanleiding hiervoor was het 

dertig jarig jubileum van de camino als ‘eerste Europese Culturele Route’. De afgevaardigden 

werden in het parlement ontvangen door het Spaanse EU-parlementslid Francisco Millán Mon, 

voorzitter van de Europese Intergroep Toerisme en Cultureel Erfgoed, de Camino de Santiago 

en andere culturele Europese routes.  

De delegatie stelde de Commissie op de 

hoogte van de Spaanse plannen voor het 

Heilig Jacobijnse Jaar 2021 en het parlement 

kwam met voorstellen ter bescherming van de 

Jacobijnse routes, in het bijzonder de drie 

routes met een UNESCO werelderfgoedstatus: 

de Camino Francés, de Camino del Norte en 

de Camino Primitivo.  

De afgevaardigden bezochten de steden 

Namen, Brugge en Gent; plaatsen die al sinds de middeleeuwen verbonden zijn aan de 

pelgrimage naar Santiago de Compostela. Het bezoek werd afgesloten met een rondetafel 

discussie in Brussel onder de titel Rebuilding Europe through the Way of Saint James, met als 

uitgangspunt Wolfgang Goethes uitspraak ‘Europa ist auf der Pilgerschaft geboren’.  Naast de 

Spaanse gasten, namen aan deze discussie journalisten, wetenschappers en afgevaardigden van 

de Belgische en Nederlandse camino-organisaties deel, waaronder bestuurslid van het 

Genootschap Monique Walraven.        Bron: La Voz de Galicia 

  

Huiskamer van de Lage Landen 
 
Sinds 24 april is de Huiskamer van 
de Lage Landen – gehuisvest bij het 
pelgrimskantoor in Santiago – weer 
geopend voor de arriverende pelgrim.  

Gezien het aantal enthousiaste 
berichten in de facebookgroep over de 
ontvangst in de huiskamer lijkt de 
koffie en het gesprek dit jaar weer 
bijzonder gewaardeerd te worden. 

Openingstijden: dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur (t/m 22 oktober). 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/05/10/camino-santiago-promociona-belgica/0003_201705G10P6993.htm


  

 

 

korte berichten en weetjes 
 

App met camino accommodaties 

Er zijn inmiddels aardig wat apps die je op je telefoon of tablet kunt installeren om tijdens je 

camino alle informatie bij je te hebben (camino pilgrim, wise pilgrim, mi camino). Nieuw in de 

dit rijtje is de gratis app Buenkmino, die zich alleen richt op de albergues op diverse camino’s 

in Spanje (de camino’s Francés, Portugués, Norte, Primitivo, Inglés, Invierno, Aragonés en 

Finisterre/Muxia). De makers zeggen de informatie ‘real time’ te actualiseren. Bij een aantal 

accommodaties is het bovendien mogelijk om je bed voor 

de volgende dag via de app te reserveren. Je vindt de app in 

de Appstore (Apple) of Google Play (Android). 

De Camino Francés als strip 

De internationaal vermaarde striptekenaar 

Jason (pseudoniem van de Noorse John Arne 

Saeterøj) publiceert deze maand een album 

over de camino. On the camino is het eerste 

autobiografische werk van de cartoonist, die 

de Camino Francés liep ter gelegenheid van 

zijn vijftigste verjaardag. ‘De keuze was om 

óf een Porsche te kopen óf de camino te gaan 

doen. De camino won, omdat ik nooit een 

auto heb gehad en bovendien geen rijbewijs 

heb’, zo grapt hij in een interview met CBR.  

On the camino bevat de getekende 

herinneringen aan zijn tocht van 32 dagen van 

Saint-Jean-Pied-de-Port naar Finisterra, 

zowel de goede (mensen en gesprekken) als 

de slechte (blaren en bedwantsen). 

Het 182 pagina’s tellende album is vanaf eind 

mei in Nederland verkrijgbaar, bijvoorbeeld 

via bol.com en kost € 23,99.  

  

  

https://itunes.apple.com/es/app/buenkmino/id1216699349?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bonzzay.buenkmino
http://www.cbr.com/interview-jason-on-the-camino/
https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/on%2Bthe%2Bcamino/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html


Aankomst in Santiago: de mis  

Aankomst in Santiago betekent voor velen de mis 

bezoeken. Op de website van de kathedraal vind je een 

overzicht van de tijden van alle missen (er zijn – in de 

kleinere kapellen - ook missen in het Engels en Duits).  

Hier vind je de bijzondere dagen waarop tijdens de mis de 

botafumeiro (het grote wierrookvat) te zien is. 

  

Credencial voor filatelisten 

Het Spaanse postbedrijf Correos kwam 

deze maand met een speciaal 

credencial voor filatelisten: een 

document met 15 postzegels met 

afbeeldingen van monumenten langs 

de Camino Francés. Tijdens de camino 

kun je de postzegels op het document 

laten stempelen bij de postkantoren in 

de plaatsen van de betreffende afbeeldingen. Dit credencial vervangt niet het officiële 

pelgrimspaspoort, maar pelgrims die hun ‘postzegelcamino’ hebben voltooid kunnen in 

Santiago op het postkantoor in de Rúa Franco terecht voor een bewijs van het volbrengen van 

de filatelistische expeditie. Het Correos-credencial kost € 15,- en is verkrijgbaar op grote 

postkantoren op de route.                                                                              Bron: La Voz de Galicia 

Teleurgestelde pelgrims in Finisterra 

De Finisterrana is de ‘compostela’ die je in Finisterra kunt 

ophalen bij de publieke herberg als je de route vanuit Santiago 

naar Finisterra volbrengt. Deze publieke herberg is vanwege 

personeelsproblemen de komende maanden echter in de 

weekenden gesloten, met als gevolg dat pelgrims die op zaterdag 

of zondag bij ‘het eind van de wereld’ aankomen, géén 

Finisterrana kunnen bemachtigen. Er wordt nu bekeken of het 

document wellicht ook op een andere plaats in het dorp 

uitgereikt kan worden.                                       Bron: La Vanguardia  

  

  

  

http://www.catedraldesantiago.es/es/horarios-misas
http://www.catedraldesantiago.es/es/horarios-misas
https://oficinadelperegrino.com/ufaqs/cuando-funciona-el-botafumeiro/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2017/05/16/falta-personal-obliga-cerrar-albergue-fisterra-fines-semana/0003_201705C16C4993.htm
http://www.lavanguardia.com/vida/20170515/422607959246/credencial-filatelica-de-peregrino-con-15-sellos-con-motivos-camino-santiago.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. 

 

Redactie:  Ria Meinema   

Redactieadviseur: Suzanne van der Beek  

Verzending:  Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt medio juni 2017. 

Wij zien uw kopij graag voor 4 juni 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

