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Dit jaar zag ik ze aankomen in Santiago:, jonge en oude mensen,
aardige en onaardige, vrolijke en chagrijnige, frisse en minder
frisse, vermoeide en energieke, goed geklede en in lompen gehulde,
dikke en dunne, Duitsers, Italianen, Spanjaarden, Libiërs, Koreanen
en een grote diversiteit aan andere nationaliteiten.
Twee weken lang zat ik achter de balie in het pelgrimskantoor en
voorzag in mijn mooiste handschrift hun compostela’s van een
aankomstdatum en een Latijnse naam.
Ik vroeg ze hoe hun camino geweest was: mooi, vermoeiend, druk,
rustig, imponerend, saai, inspirerend, verrassend en nog heel veel
andere kwalificaties gaven ze aan hun tocht. Veel leuke verhalen
hadden ze ook, die niet te lang mochten duren, want de gang was
doorgaans gevuld met een lange rij medepelgrims.
Een van hen was een oudere Franse mevrouw. In 2004 was ze
vanuit haar huis in Noord-Frankrijk begonnen aan haar tocht: met
tussenpozen van twee jaar liep ze telkens een stukje, en nu, in 2017
was daar het moment waarop ze eindelijk haar doel had bereikt.
Blij vertelde ze mij dat, terwijl ik haar volgestempelde credencials
bekeek. Ik feliciteerde haar, overhandigde haar de compostela en
zag haar gezicht betrekken. ‘Nu is het voorbij’, meldde ze, pakte
resoluut haar credencials van de balie en draaide zich om, op weg
naar de uitgang.
Ria Meinema

Internationaal smartphone onderzoek afgerond
Eerder dit jaar verscheen in de Ultreia een oproep aan Nederlandse pelgrims om mee te werken
aan een internationaal onderzoek naar het gebruik van mobiele telefoons op de camino. Een
heel aantal lezers heeft daar gehoor aan gegeven en zo meegewerkt aan het succes van de
studie. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels gepresenteerd op de Conferência da
Associação Portuguesa de Sistemas de Informação in Portugal.
Resultaten
De Amerikaanse onderzoekers Robert C. Nickerson en Jamie Eng (San Francisco State
University) wilden onderzoeken op welke manier pelgrims hun smartphone gebruiken op de
camino, en hoe dit gebruik hun ervaring beïnvloedt. Daarom zetten zij online enquêtes uit
onder Amerikaanse en Europese pelgrims. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de meeste
pelgrims het gebruik van een smartphone of andere technologie (zoals ouderwetse mobieltjes
of tablets) onderweg niet ‘essentieel belangrijk’ vindt. De belangrijkste reden om deze toch te
gebruiken is om contact te onderhouden met het thuisfront. Ze worden niet veel gebruikt om te
navigeren langs de camino of om onderdak te vinden – dit gebeurt vaak gewoon nog met een
papieren gids. Europeanen hebben minder het gevoel dat hun mobieltjes een stoorzender zijn
onderweg dan Amerikanen. De telefoontjes zorgen met name voor afleiding omdat ze
regelmatig opgeladen moeten worden.
De onderzoekers bekeken ook welke apps
pelgrims zoal op hun mobieltje gebruiken.
Ze vonden dat pelgrims zowel algemene
apps gebruiken (mail, Facebook, Skype) als
speciale camino-apps. Van deze specifieke
apps bestaan er vele versies en geen één app
lijkt echt dominant te zijn. Ook gaven
pelgrims aan dat deze apps nooit handiger
zijn dan de traditionele papieren gidsjes.
Maar hoe zou een ideale pelgrimapp er dan
uitzien? Nickerson en Eng vonden de belangrijkste kenmerken en onderdelen: nauwkeurig,
bruikbaar, lijsten met albergues, routekaarten, offline te gebruiken, stadskaarten, culturele en
historische informatie en lijsten met hotels.
De resultaten zijn hier terug te lezen in de Engelstalige conferentiebundel. Vervolgonderzoek
zal zich richten op vergelijkingen met het smartphonegebruik van toeristen.

Cinema Camino: een filmfestival voor pelgrims
Op zondag 5 november organiseert de Camino Academie voor het eerst een landelijk
filmfestival in filmtheater ’t Hoogt in de binnenstad van Utrecht. Dit historische pand zal de
hele dag in het teken staan van films over de camino en het pelgrimeren. Het festival wil de
diversiteit van pelgrimsfilms laten zien met de vertoning van verschillende soorten films: grote
titels en kleinere producties, speelfilms, documentaires en animatiefilms, spirituele verhalen en
historische achtergronden uit binnen- en buitenland. Om de films beter te kunnen duiden
nodigt de Camino Academie wetenschappers en experts uit verschillende disciplines uit om de
films in te leiden. Daarnaast wordt de dag natuurlijk feestelijk aangekleed met
pelgrimgerelateerde activiteiten. Schrijf de datum
alvast in de agenda!
Praktische informatie en het programma volgen
binnenkort, houd hiervoor Ultreia, Jacobsstaf en
de website in de gaten. Tickets gaan in de verkoop
vanaf eind september. Leden van het Genootschap
krijgen korting op de kaartjes.

Klokken, koor en Europa
Traditiegetrouw werd op 25 juli in Utrecht de naamdag van Sint Jacob
gevierd. Maar liefst zeventig mensen maakten de luiding van de klokken
van de Jacobikerk mee. Daarna werd in groter gezelschap het
programma voortgezet in de Janskerk, met de muziek van het
Genootschapskoor El Orfeón Jacobeo en een voordracht van bestuurslid
Monique Walrave over de betekenis van de Jacobswegen voor Europa.
De viering werd georganiseerd door de regio's Utrecht-Zuid/Rivierenland en MiddenNederland, samen met El Orfeón en het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Jaap Bunk maakte er
een videoverslag van. Opnames van het koor zijn te beluisteren via de website van het
Genootschap (wel even inloggen als lid). De inleiding van Monique Walrave vind je hier.

Het Compostelaregister:

Ultreia, Suseia et Registra!
Het registreren van compostelaten gebeurt al zolang de pelgrimage naar Santiago afgelegd
wordt. Veel pelgrims vonden en vinden het belangrijk om hun pelgrimage vast te leggen. Via
de verschillende Santiagogenootschappen die in de loop van tijd zijn opgericht werden
credencials of pelgrimspassen uitgegeven voor diegenen die de moed hadden om zo´n reis te
ondernemen.
Sinds de moderne opleving van de camino en daarbij
onlosmakelijk de oprichting van moderne
Jacobsgenootschappen overal ter wereld, zijn ook de
Compostelaregisters weer in ere hersteld. Ook de moderne
pelgrim vindt het vaak belangrijk dat zijn of haar fysieke en
religieuze prestatie ter kennisname van anderen en voor het
nageslacht wordt vastgelegd. Sinds het bijhouden van de
pelgrimages in het Compostelaregister van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob zijn er naar schatting 11.690
Compostelaten geregistreerd. Dit is een enorm aantal en het
zal nog blijven groeien. Mede daarom is het register ook
gedigitaliseerd.
Dit register wordt gecontroleerd door de beheerders. Zij kijken of de gegevens kloppen met het
aangeboden Compostelaat. Is dat niet het geval, dan verbeteren ze deze gegevens of nemen ze
contact op met de aanvrager om de juiste gegevens boven tafel te krijgen. Ook is het mogelijk
om, tegen kostprijs, een speld of jaarlijks afschrift van het register met daarin de naam van de
bewuste pelgrim erin vermeld te bestellen. Iets om met trots op de kleding te spelden of om te
bewaren.
Hoe registreer ik mijn camino?
Als je wilt worden opgenomen in het register ga je naar de website van het Genootschap en je
logt in. Je klikt op ‘Mijn profiel’ en daar op het tabblad ‘Register’. Tenslotte kies je `Voeg
Compostela-registratie toe’ en je komt bij het aanvraagformulier terecht. Je vindt ook een stapvoor-stap-handleiding op de website van het Genootschap: ga naar de weg gegaan en kijk
onder het kopje ‘Compostela-register’. Heb je deze stappen succesvol doorlopen en wij keuren
het goed, dan ben je als pelgrim ingeschreven in het Compostelaregister en zal dit in het
eerstvolgende nummer van De Jacobsstaf vermeld worden.
We hopen je zoveel mogelijk van dienst te zijn en hopen op veel registraties, zodat er in de
toekomst een rijke bron van informatie over ons, Santiagopelgrims, zal ontstaan en blijven
bestaan. Laten we de digitale archeologen over tweeduizend jaar verbazen!
Marcel Hubers en Rony de Jong, beheerders Compostelaregister

Excursie naar de klokkenzolder van de Domtoren
Pelgrims hebben iets met klokken: onderweg naar Santiago de Compostela kom je er
honderden tegen, en tijdens de viering op 25 juli was er grote belangstelling voor het luiden
van de klokken in de Jacobikerk. Wie het nog groter en hoger wil beleven is op 3 september
welkom op de Utrechtse Domtoren. Al zevenendertig jaar luiden leden van het Utrechts
Klokkenluiders Gilde (UKG) elke zondagmorgen met de hand de klokken van de Domtoren.
Voor klokkenliefhebbers van het Genootschap heeft het UKG een speciale ontvangst geregeld
op 3 september. We worden ontvangen met een ontbijt en een inleiding over de toren, de
klokken en het luiden. Aansluitend klimmen we de trappen op en bezoeken we de
Michaëlskapel en de museumzolder. Onderweg vertelt de gids
over bisschoppen, torenkosters, vallend en vliegend luiden en
veel meer. Daarna bereiken we de luidzolder waar we de eerste
luiding bijwonen. Liefhebbers kunnen vervolgens door naar de
klokkenzolder om bij de klokken de tweede luiding mee te
maken. Oorbeschermers zijn aanwezig! Dan dalen we weer af
voor de koffie en rond elf uur staan we weer buiten.
Praktisch: zondag 3 september, 8.30 uur bij de ingang van het
Ontvangstgebouw links naast de Domtoren op het Domplein.
Deelname is gratis. De excursie is niet geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn. Er kunnen 25 mensen mee naar boven, dus
aanmelden is noodzakelijk: bram@vanderwees.com.

Nieuw Café Saint Jacques in Roermond
Het gaat goed met de Cafés Saint Jacques in het land: in juli was er grote belangstelling voor
het eerste café in Groningen en op donderdag 7 september 2017 organiseert de regio Limburg
een nieuw Café Saint Jacques in Roermond.
Het doel is om in een informele en gezellige sfeer ervaringen uit te wisselen over de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en ideeën
opdoen voor de eerste of een volgende tocht. Naast ervaren pelgrims zullen ook wandel- en
fietsmentoren van de regio aanwezig zijn. Het café
begint om 19.30 uur en zal duren tot 22.00 uur.
Deelname is gratis en zowel leden als niet-leden zijn
van harte welkom. Plaats: Grand Café De Pauw,
Roerkade 2, Roermond. Ook data voor vervolgcafés
zijn inmiddels bekend: 5 oktober, en 7 december (de
eerste 2 november donderdag van de maand). Kijk voor
locaties en data van andere cafés op de website en de
facebookpagina van het Genootschap.

Eerste Camino Cahier verschenen
Vorig jaar organiseerde de Camino Academie voor de derde
keer een expertmeeting over pelgrimeren, ditmaal over het
thema ‘Pelgrimeren met een missie’. Wetenschappers en
ervaringsdeskundigen kwamen in Utrecht samen om dit vrij
nieuwe fenomeen onder de loep te nemen.
Het onderzoek en de verhalen die toen gepresenteerd werden,
zijn nu uitgewerkt en gebundeld in het eerste Camino Cahier.
In deze bundel bespreken negen verschillende schrijvers een
bijzondere motivatie die steeds meer in trek lijkt te zijn: het
onderweg zijn met een missie. Net als veel andere tochten,
wordt het pelgrimeren steeds vaker gekoppeld aan goede
doelen of een missie. Het fenomeen is alom te herkennen en wordt steeds populairder, maar
het roept ook weerstand en discussie op: past het wel om een spirituele tocht te combineren
met een sponsoractie voor een goed doel? Waarom is onderweg zijn met een missie zo in
opkomst? Is dat alleen in ons land het geval, of is het een bredere trend? Wat staat er hier op
het spel? En hoe moeten we het waarderen? In dit eerste Camino Cahier worden dergelijke
vragen verkend door wetenschappers en pelgrims.
Deze uitgave is hopelijk de eerste van een hele reeks aan publicaties door de Camino
Academie. De Camino Cahiers worden gepubliceerd op ‘open access’ basis en zijn dus voor
iedereen vrij in te zien op de website van de Camino Academie.

Training Hospitaleren
Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk in een kleinschalige herberg om ook eens op deze
wijze de camino te ervaren? Geef je dan op voor de training Hospitaleren op zaterdag 28
oktober.
De training wordt verzorgd door de Werkgroep
Hospitaleren Overige Herbergen van het
Genootschap. Op de pagina’s op de website van
de werkgroep kun je lezen wat het inhoudt om te
werken in een herberg.
De training op 28 oktober vindt plaats in het Ki
Tov-huis, Grave van Solmstraat 4, Utrecht en
duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Je kunt je opgeven
door een mailtje met je naam, lidnummer, adres
en telefoonnummer te sturen naar
wg.hospitaleren@santiago.nl.

Frans voor onderweg
Speciaal voor pelgrims die zelfstandig te voet of
met de fiets dwars door Frankrijk reizen naar Santiago de Compostela, biedt Bonjour Camino
een compacte en efficiënte cursus Frans. De cursus is op maat gemaakt voor de camino: niet
aan de hand van een standaardboekje, met minimale grammatica en vooral gericht op het jezelf
verstaanbaar maken en de ander voldoende begrijpen. De cursussen worden gegeven in Hapert
(in de Brabantse Kempen). Hier vind je het overzicht van de cursussen die voor dit najaar
gepland staan. Daarnaast zijn er ook privé-lessen, eigen groepen of cursussen op andere
locaties mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website.

Activiteiten pelgrimshoeve Kafarnaüm
Voorbereiding op je pelgrimstocht
Vind je het leuk om andere mensen te ontmoeten die ook van plan zijn te voet of met de fiets
naar Santiago de Compostela of andere pelgrimsplaatsen te gaan? Dan ben je van harte
welkom op Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Tijdens een afwisselend programma ter
voorbereiding op je pelgrimstocht, komen naast ontmoeting ook veel praktische zaken aan de
orde en wordt er aandacht besteed aan de geestelijke en mentale voorbereiding.
Data: 27/28 oktober, 24/25 november, 12/13 januari, 19/20 januari, 26/27 januari, 16/17
februari, 2/3 maart, 9/10 maart.
Terugkomweekenden
Terug uit Santiago de Compostela? En behoefte om het verhaal over je fiets-of wandeltocht
met gelijkgestemden te delen? Kom ook dan naar pelgrimshoeve Kafarnaüm. Er wordt
stilgestaan bij het onderweg zijn en alle indrukken die dit op je achterlaat. Er is volop ruimte
om ervaringen met elkaar te delen. Data: 6/7 oktober, 17/18 november, 8/9 december.
De voorbereidings-en terugkomweekenden worden begeleid door twee ervaren vrijwilligers en
duren van vrijdag 16.00 uur tot zaterdag 17.00 uur. De kosten bedragen € 60.
Fietsdriedaagse
Van 22 tot en met 24 september organiseert Kafarnaüm een fietsdriedaagse, bedoeld voor
mensen die plannen hebben om een pelgrimstocht per fiets te maken. Deelnemers fietsen op
hun eigen fiets met bepakking. De driedaagse wordt begeleid door twee ervaren fietspelgrims.
Tijdens de avonden is er aandacht voor de uitrusting, training, GPS, veiligheid, kosten, routes,
etc. De dagafstanden bedragen 55 km, 85 km en 65 km. De kosten bedragen € 110.
Aanmelden
Je kunt je voor alle activiteiten aanmelden per mail: pelgrimsweekenden@gmail.com.
Maximaal aantal deelnemers per activiteit zijn 12. Voor meer informatie, raadpleeg de website
van Kafarnaüm.

mijn boek
Ultreia-lezers die geïnspireerd door hun pelgrimage een boek schreven,
kunnen dat 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

De Ruta de la Lana – Ed van der Aa
Een eenzame voettocht van Alicante naar Burgos
Voor de vierde keer liep Ed van der Aa een voettocht door Spanje, nu in noordwestelijke
richting van Alicante naar Burgos over de Ruta de la Lana (de Wolroute). Deze vrij onbekende
Camino van 672 km voert door ruige landschappen, verstilde dorpen en slechts enkele grotere
plaatsen, zoals Cuenca. Van 27 maart tot en met 3 mei 2017 is hij 38 dagen onderweg geweest,
waarvan 30 loopdagen, 6 bezoekdagen aan steden en 2 reisdagen.
De pelgrim loopt dezelfde historische weg die de herders met hun vee vanaf de middeleeuwen
aflegden. Zij waren maanden van huis en volgden de seizoenen. Deze Vias Pecuarias
(veewegen) liepen door het hele land en zijn voor een deel nog intact. Tegenwoordig zijn het
beschermde natuurgebieden.
Hij stapt ook in het voetspoor van de Romeinen; bruggen,
bouwstijlen en restanten van wegen getuigen daarvan, en
natuurlijk de ruïnes van Clunia Sulpicia. Hij loopt op deze
route vooral alleen met zichzelf, met zijn heden en verleden,
gedachten en herinneringen. Het tikken van zijn loopstokken
geeft het ritme aan van de eenzame uren op de Ruta de la
Lana. De wijkende horizon achterna…
Lees daarover in dit boek, met als basis zijn dagboekmails,
een aantal gedichten en 175 foto's. Achterin het boek staat
een overzicht van alle dagetappes met afstanden en
slaapplaatsen.
Het boek is onder andere via bol.com te bestellen. Bij
bestelling via de auteur is de prijs € 20 (exclusief
verzendkosten: die bedragen € 4 binnen Nederland). Maak het juiste bedrag over (inclusief de
verzendkosten) op IBAN rekening NL14 RABO 0104 8942 45 van de Rabobank Roermond
ten name van E. van der Aa (BIC: RABONL2U). Vergeet niet het verzendadres te vermelden
of per e-mail door te geven. Voor meer informatie: edvanderaa@home.nl.
ISBN: 9789402164213; Uitgave: Brave New Books

De weg naar Santiago – Ronald Lijster
Eind mei 2016, daags na het huwelijk van onze oudste zoon, stap
ik op mijn oude Batavus-fiets op weg naar Santiago de
Compostela. Ik ben zestig jaar, klaar met werken en krijg nu de
gelegenheid om een jongensdroom waar te maken. Nog niet
eerder in mijn leven ben ik zo ver alleen op stap geweest met
alleen een fiets, een tentje en wat kleding.
Welk avontuur ga ik tegemoet? Dit is mijn dagboek met al mijn
gevoelens, mijn keuzes, mijn voorbereiding, mijn zekerheden en
mijn onzekerheden. Ik volg het Jacobspad door België, ga om
Parijs heen over Chartres en steek via de Navarra-route de Pyreneeën over om via de Camino
Frances in Santiago aan te komen. Mijn voorbereiding is perfect, fysiek ben ik volkomen in
orde, dus wat kan er mis gaan?
De weg naar Santiago kost € 15, inclusief verzendkosten. Het is rechtstreeks bij de auteur te
bestellen. Stuur daarvoor een mailtje naar rlijster@hotmail.nl.

Op paad noa – Huub Gommans
Op 25 april 2016 ben ik begonnen aan mijn pelgrimstocht van
Lourdes naar Santiago de Compostela en verder… (de
eindbestemming liet ik nog open). De route die ik gevolgd heb is
van Lourdes via Saint Jean Pied de Port naar Irún. Vanaf Irún heb
ik de daar beginnende Camino del Norte bewandeld naar Oviedo,
vanwaar de camino Primitivo aanvangt en vandaar naar Santiago
de Compostela. In Santiago de Compostela aangekomen besloot ik
om via Finisterre door te lopen naar de eindbestemming Muxia.
Het is een wandeltocht geworden van ongeveer 1200 kilometer,
afgelegd in 51 dagen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik een
blog ging bijhouden met als doel om het thuisfront en andere
belangstellenden op de hoogte te houden van waar ik was op de route. Vanaf de eerste dag
beleefde ik echter zoveel bijzonders, waardoor ik steeds meer het idee kreeg om er een boek
over te gaan schrijven. Iets wat ik uiteindelijk ook gedaan heb. In dit boek - aangevuld met
mooie illustraties - staan de belevenissen van mijn bijzondere voettocht van dag tot dag
beschreven, de vele ontmoetingen met personen komende uit werkelijk alle windstreken,
ontroerende momenten, de mooie en soms minder mooie dagen, de geweldige natuur,
gastverblijven waar de nacht is doorgebracht en nog veel meer.
Het boek is verkrijgbaar via de auteur. Het kost € 22,95 (exclusief €3,95 verzendkosten). Stuur
daarvoor een e-mail naar huubgommans@gmail.com. De opbrengst van elk verkocht boek
(€ 3) gaat naar de stichting KiKa (Kinderenkankervrij)

korte berichten en weetjes

Vuurwerk en lichtshow
In Santiago de Compostela werd een week lang
rond de naamdag van Jacobus gefeest met
concerten, theater en exposities. Hoogtepunt
daarvan was een lichtprojectie- en vuurwerkshow
’s avonds op 24 juli. Zie hier een impressie van
Televisión de Galicia.

Kritische geluiden
In contrast met alle voorbereidingen die er in Spanje getroffen worden om tijdens het volgend
Heilig Jaar in 2021 zo veel mogelijk pelgrims naar de camino te lokken, waren er de afgelopen
maanden ook andere geluiden te horen. In navolging van andere Europese steden waar
geprotesteerd werd tegen het hedendaagse massale toerisme, werd in
Logroño (op de Camino Francés) op 11 juli specifiek tegen pelgrims
op de camino gedemonstreerd. Een actiegroep die zich STOP
Gentrificación Logroño noemt hield een tocht door het centrum van
de stad en postte met borden ‘Peregrinos go home’ bij twee
albergues. ‘De pelgrims zien er vreselijk uit en stinken. In de
middeleeuwen bachten ze cultuur, maar tegenwoordig hebben ze
alleen zwarte voeten’, tekende de Spaanse krant El País op uit de
Foto: El Pais
mond van één van de demonstranten. En: ‘Veel pelgrims zijn
ongelovigen en gaan seksuele relaties aan tijdens de camino, en ondermijnen zo de katholieke
moraal’. Ook het feit dat pelgrims doorgaans weinig geld uitgeven in de stad is een van de
kritiekpunten. De oplossing die de groep ziet is het omleiden van de camino.
Ook in Santiago de Compostela is er kritiek, maar dan vanuit de horeca: de straten zijn er vol
met pelgrims en toeristen, maar die proberen zoveel mogelijk de kosten te beperken. ‘We
willen dat er veel mensen komen, maar we willen ook dat ze geld uitgeven. Ik zag laatst een
groep één maaltijd bestellen voor drie personen’, zo vertelt een barmedewerker aan El País.
.

Fietsende non baart opzien
Een Poolse non die op een gewone stadsfiets
met een mandje op de camino werd
gesignaleerd baarde deze zomer veel opzien.
Op een YouTube-filmpje zagen inmiddels
duizenden mensen haar met grote snelheid
richting Santiago spoeden. Het filmpje ging
viral en veel kranten besteedden aandacht aan
de zuster die de tocht naar de apostel vanuit
Polen in etappes in vier jaar volbracht.

Camino
Het landschap ligt langzaam te rusten
in de zon. Heuvels waarop achteloos
dorpen zijn achtergelaten. De lente
schildert de velden groen, ingelijst
door paden in rood, bruin en gele tinten.
Bermbloemen in een palet van kleuren.
Het vlammend rood van de klaproos
in het groene koren. De pelgrim volgt
de weg van zijn verloren levenspad.
Gedachten houden hem gevangen
in een ver en onbereikbaar verlangen.

André Leijssen

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.
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De volgende Ultreia verschijnt medio september 2017.
Wij zien uw kopij graag voor 5 september 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.

