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Van de redactie 

 

Teleurgesteld zaten we op het terras; de bar in La Calzada de Béjar was om 

onduidelijke redenen gesloten die zaterdagochtend in september, dus 

deelden we een stuk chocola en namen nog maar een slok uit de waterfles. 

‘We’ waren vijf mannen die ik zojuist ontmoet had en ik.   

De dagen daarop kwam ik ze geregeld weer tegen: Miguel Angel die zich 

voorstelt als Michelangelo, Alfredo, de oudste die voorop loopt, Guzman de 

stille, Miguel die je met behulp van zijn mobiel altijd van alle informatie 

kan voorzien en Javier, de meest forse die langzaam maar gestaag 

doorlopend de rij sloot. 

Drie mannen uit Asturias en twee uit Burgos: vijftien jaar geleden 

ontmoetten ze elkaar op de Camino Francés. Sinds dat jaar lopen ze elk 

jaar acht dagen samen op de camino, in de laatste week van september. 

Hun eigen Heilige Week: familie en vrienden weten dat dochters in die 

week niet kunnen trouwen en dat het verjaardagsfeestje van tante Carmen 

wéér niet bezocht zal worden.  

In de zomer spreken ze eenmaal af, ergens tussen León en Oviedo, om 

samen te eten en het plan voor het komende jaar vast te leggen. En zo 

liepen ze samen de Norte, de Primitivo, naar Finisterre en nu dus de Via de 

la Plata in etappes. 

Ik wens ze nog heel veel van die septemberweken toe. Omdat ze het zo 

ontzettend naar hun zin hebben.  

Ria Meinema 

  

 

 

 



Grenzen verleggen in Breda op 11 november 

Inschrijving najaarsbijeenkomst geopend 

In de vorige Ultreia en in de Jacobsstaf die je onlangs 

ontving stond de komende najaarsbijeenkomst op 11 

november in Breda aangekondigd. Je kunt je nu opgeven 

voor deze dag: via deze link vind je meer informatie over 

het programma en het inschrijfformulier. Het belooft een 

interessante dag te worden, dus meld je snel aan! De 

inschrijving sluit op 28 oktober. 

 

Camino filmfestival op 5 november in Utrecht 

De kaartverkoop voor filmfestival Cinema Camino op zondag 5 november is gestart! Tijdens 

Cinema Camino zijn in de drie zalen van filmtheater ‘t Hoogt in Utrecht diverse pelgrimsfilms 

te zien: speelfilms, documentaires en animatiefilms, van drama tot komedie, van poëzie tot 

surrealisme en horror, en van persoonlijke tot historische en spirituele verhalen. Cinema 

Camino is een initiatief van de Camino Academie, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 

en filmtheater ’t Hoogt. 

Het volledige programma met informatie over de films en over de wetenschappers en experts 

die de films zullen inleiden vind je op de website van ‘t Hoogt. De dag wordt verder feestelijk 

aangekleed met een tapasmenu met Spaanse wijnen en met korte pauzeoptredens van het 

pelgrimskoor El Orfeón Jacobeo. Leden van het Genootschap betalen € 7,50 per film; voor 

niet-leden bedraagt de prijs € 9,50 per film. 

Stel je eigen filmroute nu online samen en dan zien we je graag bij Cinema Camino! 

  

 

 

http://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_73.pdf
https://www.santiago.nl/Najaarsbijeenkomst-2017-Breda
http://www.caminoacademie.nl/
http://www.hoogt.nl/
http://www.hoogt.nl/films/specials/fILMFESTIVAL_CINEMA_CAMINO
https://www.santiago.nl/El-Orfeon
http://www.hoogt.nl/films/specials/fILMFESTIVAL_CINEMA_CAMINO


Hospitaleren in Roncesvalles  

Het seizoen van de herberg Aterpea in 

Roncesvalles loopt ten einde: een team 

Nederlandse hospitalero’s reist binnenkort naar de 

Pyreneeën voor de laatste twee weken. Begin 

november wordt de herberg dan gereed gemaakt 

voor de winterpauze, en zal de winterherberg van 

het klooster weer in gebruik worden genomen.  

De werkgroep Hospitaleren Roncesvalles is 

inmiddels al weer bezig met het seizoen 2018. 

Voor dit nieuwe seizoen is de werkgroep op zoek 

naar hospitalero’s: mensen die zich gedurende een 

periode van twee weken willen inzetten om 

pelgrims te ontvangen en de herberg mee draaiende 

houden. Het maakt daarbij niet uit of je dit voor de 

eerste keer gaat doen of dat je je inmiddels tot de 

doorgewinterde hospitalero’s kunt rekenen. 

Belangstelling? Wat het precies inhoudt om te 

hospitaleren in Roncesvalles lees op de pagina’s op 

de website van de werkgroep. Om je op te geven 

vul je het aanmeldingsformulier in. Vergeet daarbij 

niet je voorkeursperiodes door te geven. In 

november begint de werkgroep met het inplannen 

van de groepen, vóór de feestdagen krijg je meer 

nieuws over je aanmelding en in januari wordt de 

planning definitief gemaakt. 

Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles 

E-mail : wg.roncesvalles@santiago.nl 

  

  

De sandaal  

Op een dag stond er een vrouw met een kapotte 
schoen bij de receptie van de herberg in 
Roncesvalles: de zool had losgelaten tijdens een 
lelijke valpartij. Ze had de schoen in haar rugzak 
gestopt en was op één schoen naar het klooster 
komen lopen. ‘Waar kan ik nieuwe schoenen 
kopen?’ Tja, dat kon pas in Pamplona, 45 
kilometer verderop. We zochten naar een 
wandelschoen bij de achtergelaten spullen in de 
herberg. In haar maat was er alleen een sandaal. 
Ze trok hem aan, omhelsde ons en ging op weg. 
Ik had met haar te doen: nog 45 kilometer te 
gaan op één schoen en één sandaal…   

Hospitaleren in Roncesvalles was een prachtige 
ervaring: we ontvingen pelgrims, schreven ze 
in, wezen ze een bed toe, voorzagen ze van 
informatie over de route, prikten blaren door: 
van alles deden we. En er werd heel wat lief en 
leed gedeeld. Vooral op de dagen dat pelgrims 
in hevige regen de pas vanaf Saint Jean Pied de 
Port waren overgekomen en totaal uitgeput en 
modderig het klooster binnenvielen. Douchen, 
een kopje thee, een goed gesprek, de was laten 
doen – we wasten wat af in die wasserij! - en 
lekker slapen na die tocht.  Om zes uur ’s 
ochtends gingen we met het team zingend over 
de zalen om ze weer te wekken en vanaf half 
zeven was er dan weer het dagelijkse afscheid: 
‘Have a nice day! Buen Camino!   

Het jaar na die sandaal was ik in Finisterra. Op 
het strand hoorde ik mijn naam roepen. ‘Eres tu 
Jeanine?’  Ik draaide me om en zag een vrouw 
die ik niet meteen herkende. ‘Ik ben Maria. Vorig 
jaar was ik in Roncesvalles!’  Daar was Maria uit 
Venezuela, de vrouw met de schoen zonder 
zool! Ze vertelde me hoe het haar verder was 
vergaan: ze had de héle tocht vanaf 
Roncesvalles naar Santiago op één schoen en 
één sandaal volbracht, 790 kilometer, ‘omdat ik 
het zo bijzonder vond dat dit me overkwam’. We 
dronken samen een tinto de verano op een 
terras, en gingen vervolgens allebei weer onze 
eigen weg.  

Jeanine Oosterhuis  

 

 

http://www.santiago.nl/WHR-Home
http://www.santiago.nl/WHR-Home
https://www.santiago.nl/WHR-Aanmelden
mailto:wg.roncesvalles@santiago.nl


Pelgrim zonder God in de Huiskamer 

In september werden de gastheer en gastvrouw van de 

Huiskamer van de Lage Landen in Santiago verrast 

met een bezoek van Herman Vuijsje, schrijver van het 

boek Pelgrim zonder God.  

Vuijsje was in Santiago om materiaal te verzamelen 

voor een nieuwe inleiding van zijn boek uit 1990 dat 

volgend jaar opnieuw verschijnt bij uitgeverij Elmar. 

‘Mede door de hartelijke hulp die ik kreeg van Ed en Marielle van de Huiskamer was ik in 

Santiago al snel klaar en had ik tijd om het traject Santiago-Fisterra nog een keer te lopen en 

me zodoende een beetje onder te dompelen in het pelgrimswereldje’, aldus de schrijver. 

Tijdens die tocht, die hij in 2001 al eens maakte, constateerde hij ‘dat er sindsdien veel 

veranderd is: er was toen bijvoorbeeld in Negreira één dorpshotelletje, maar nu sliep ik er in 

een – overigens heel goed – splinternieuw megahotel voor pelgrims’. 

De oorspronkelijke tekst van het boek uit 1991 blijft ongewijzigd, zo laat de auteur weten, 

maar de inleiding wordt geactualiseerd en uitgebreid: ‘Die inleiding heeft zich door de jaren 

heen ontwikkeld tot een gedegen beschouwing over de veranderingen op de camino in de 

afgelopen dertig jaar.’  Meer informatie over de heruitgave volgt in het voorjaar. 

De Huiskamer van de Lage Landen ontving overigens op 3 oktober de tweeduizendste pelgrim 

van dit jaar. Deze maand zal de Huiskamer weer sluiten voor de winterstop. 

 

Nieuw onderkomen voor pelgrims in Oldemarkt 

Vanaf 30 september kunnen pelgrims voor een overnachting terecht in het Overijsselse 

Oldemarkt, bijvoorbeeld tijdens hun tocht op het Jabikspad of op weg naar Santiago aan het 

Wad. Na de functieverandering van het oude zorgcentrum Kerspelhof naar dorpscentrum De 

Landerijen kwam daar een appartement vrij dat gebruikt zal worden voor de opvang van 

pelgrims. 

Het appartement is volledig uitgerust. Om gebruik te 

kunnen maken van deze refugio dien je over een 

pelgrimspas te beschikken en 24 uur voor aankomst 

telefonisch te reserveren (via telefoonnummer 

0683667141). Verblijf is mogelijk van 16.00 uur ’s 

middags tot 10.00 uur de volgende dag. Kosten: € 35 

euro voor twee personen, plus €7,50 per persoon voor 

een laken- en handdoekenset. Adresgegevens: De 

Veerkampen 11, 8375 CC Oldemarkt. 

  

 

 

https://www.santiago.nl/huiskamer-van-de-lage-landen


Gidsen pelgrimsweg Vézelay 

In 2015 bracht de Werkgroep Pelgrimsweg Vézelay van het Genootschap twee gidsen uit voor 

de gelijknamige route tussen Vézelay en Saint-Jean-Pied-de-Port: één voor de variant via 

Nevers en één voor de variant via Bourges. In 2016 en in 2017 zijn er van beide gidsen nieuwe 

edities uitgekomen.  

Ter voorbereiding op het pelgrimsseizoen 2018 zijn we bezig met het actualiseren van de 

gidsen. Ben je dit jaar met één van deze gidsen onderweg geweest en heb je gemerkt dat 

bepaalde informatie niet (meer) klopt? Laat het ons dan weten, via dit contactformulier. Bij 

voorbaat hartelijk dank, mede namens de pelgrims die komend jaar op pad gaan. 

Pelgrims die komend jaar deze route gaan lopen informeren we alvast dat we  

kiezen voor een andere opzet. Wij hebben namelijk gemerkt dat veruit de  

meeste wijzigingen de overnachtingsadressen betreffen, niet de routes zelf.  

Daarom besloten we om de gidsen te splitsen in: 

• de algemene- en route-informatie, inclusief de kaartjes (in kleur), en 

• de overnachtingsadressen. 

Vanaf januari 2018 verschijnt alleen de algemene- en route-informatie in druk. Deze 

gedrukte gidsen zijn dan te koop via de webwinkel van het Genootschap: Nevers en Bourges. 

De pdf-files van deze gidsen kun je dan – net als nu – hier downloaden van de website. 

Nieuwe informatie, bijvoorbeeld over een route-wijziging of een alternatief, komt dan – ook 

net als nu – als ‘update’ (pdf-file) beschikbaar en deze kun je hier downloaden van de website.  

Attentie: omdat er in 2017 nauwelijks wijzigingen zijn in de route zal de informatie in de 

gedrukte gidsen 2018 gelijk zijn aan die in de editie 2017. Op dit moment is er, voor beide 

gidsen, één ‘update’ beschikbaar, namelijk die van 15 augustus 2017.  

De informatie over de overnachtingsadressen is vanaf januari 2018 beschikbaar in de vorm 

van pdf-files (één voor ‘Nevers’ en één voor ‘Bourges’), via de website. Als je de pdf-file van 

de door jou gekozen variant vlak vóór vertrek (of onderweg) downloadt, heb je de meest 

recente informatie bij de hand. 

Graag wijzen we je erop dat je de overnachtingsadressen ook – net als nu – kunt downloaden 

als kml- of gpx-bestand. Hiermee kun je met een smartphone onderweg de exacte locaties zien 

van deze adressen. Je vindt deze bestanden op deze pagina. Een handleiding voor het gebruik 

van deze kml- en gpx-bestanden vind je hier.  

Voor diegenen die de editie 2017 (of 2016) van een gids hebben gekocht maar nog niet op pad 

zijn gegaan (of een deel van de route hebben gelopen) betekent de genoemde verandering het 

volgende: je kunt deze editie ook in 2018 prima gebruiken, mits je de ‘update(s)’ downloadt én 

de meest actuele informatie over de overnachtingsadressen. 

Werkgroep Vézelay 

Wobien Doyer, Klaas Mors, Han Lasance en Arno Cuppen  

 
 

https://www.santiago.nl/vezelay
https://www.santiago.nl/werkgroep-pelgrimsweg-vezelay-contact
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/143
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/144
https://www.santiago.nl/downloads-van-de-gidsen-pelgrimsweg-vezelay
https://www.santiago.nl/updates-van-de-gidsen-pelgrimsweg-vezelay
https://www.santiago.nl/downloads-van-de-gidsen-pelgrimsweg-vezelay
https://www.santiago.nl/wegnaarbuiten-frankrijk?goto=Frankrijk&minzoom=6
https://www.santiago.nl/gebruik-met-smartphone


Openingstijden informatiecentrum Vessem 

Vanaf 1 januari 2018 is het informatiecentrum van het Genootschap 

in Vessem op twee in plaats van drie zaterdagen per maand geopend. 

Je kunt er voor informatie over de tocht naar Santiago de Compostela 

elke tweede en vierde zaterdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur 

terecht  (Servatiusstraat 11, 5512 AJ Vessem). 

  

 

 

 

Uitverkoop in de webwinkel! 

Santiago  
De apostel en zijn mirakelen 

Dit prachtig geïllustreerde boek 

 van de hand van Mireille Madou 

 is nu te koop voor € 12,50  

(was € 24,95).  

Een uitgebreide beschrijving 

 vind je op deze pagina 

in de webwinkel. 

Op is op!  

 

 

Jacobswegen in 
Nederland 

Op dit moment zijn we druk bezig met 

een nieuwe editie van deze gidsen.  

Deze worden begin 2018 verwacht.  

Het restant van de eerste druk is  

daarom in prijs verlaagd. Deel 1 en 2 

samen zijn nu voor leden te koop voor 

€ 10,00 (niet-leden: € 12,50).  

De afzonderlijke delen kosten € 5,00 

(niet-leden € 7,50). Kijk hier in de 

webwinkel voor een beschrijving. 

 

https://www.santiago.nl/t-atelier-van-pelgrimshoeve-kafarnaum-vessum/12548
https://www.santiago.nl/t-atelier-van-pelgrimshoeve-kafarnaum-vessum/12548
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/142
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/19


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 

 
 

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela – Leo Klaver 
‘Never stop looking for soup’ 

In Vessem/Eindhoven begint op 1 september 2016 de voettocht van Leo Klaver naar Santiago 

de Compostela. Als hij op 17 december in Santiago arriveert, heeft hij 108 dagen gelopen en 

ongeveer 2800 kilometer afgelegd. De zon vergezelt hem op zeker 100 dagen. De camino 

brengt hem lopende over de Via Monastica, over de eindeloze pelgrimsroute langs Vèzelay in 

Frankrijk en de vaak sprookjesachtige Camino Frances in Spanje wat hij hoopt: nieuwe energie 

en levenslust. ‘En route genoot ik van de stilte en de eenzaamheid. Vier maanden lang zag ik 

wereld op zijn mooist, waar dan ook, hoe dan ook, met wie dan ook’, schrijft hij op de 

achterzijde van zijn boek Voettocht naar Santiago de Compostela. Never stop looking for soup. 

Elke dag schrijft hij een kort verhaal. Die staan nu in zijn 

boek. Verwacht geen minutieuze reisverslagen, geen lange 

uitweidingen over ontberingen, maar lees zijn 108 

humoristische en beschouwende observaties met inzichten, 

waarin hij zichzelf en de tocht niet spaart.  

Hij verhaalt wat een pelgrim op de route zoal meemaakt: van 

hilarische gesprekken met Broeder Benny in de abdij in 

Postel, een gitaaroptreden voor de zusters van een Orde in 

Troyes, tot onverwacht prachtige refuges, ontmoetingen met 

Lost Soul Pelgrims, (ver)dwalingen en versleten zolen. ‘Het 

werd een zeldzaam mooie ervaring die ik eenieder toewens. 

Vier maanden met prachtig weer, onvergetelijke 

zonsopgangen en memorabele ontmoetingen zorgden voor 

rust in mijn hoofd.’  

Het boek bevat foto’s van de natuur op zijn mooist. ‘Iemand 

schreef ooit dat een camino je dicht bij de hemel brengt. Ik ben nog nooit in de hemel geweest, 

maar het is denk ik wel waar. De zonsopgang in Pedrafita do Cebreiro was zo’n moment.’ 

Het boek is te koop bij Uitgeverij Tiem of via bol.com en kost € 18,95.  

.  

 

mailto:ultreia@santiago.nl
http://www.uitgeverijtiem.nl/
https://www.bol.com/nl/p/pelgrimstocht-naar-santiago-de-compostela-2016/9200000083449465/?suggestionType=typedsearch


De hele weg – Ange van Ommen 
Lopend naar Santiago, een pelgrimstocht op weg naar herstel 

Ange van Ommen (1957) kreeg in 2009 sarcoïdose en werd geconfronteerd met klachten als 

vermoeidheid en prikkelgevoeligheid. Ze ontdekte dat wandelen voor haar een sleutel tot 

herstel is. Zo ontstond het idee om een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te maken. 

In 2012 was het zo ver. Het idee om Santiago te bereiken liet ze los. Op momenten dat het 

fysiek te zwaar was overwoog ze te stoppen. Tegelijkertijd besefte ze dat ze dan terug zou 

komen in een leven dat niet meer paste en dat ze nog niet in staat zou zijn een nieuw leven op 

te bouwen. Om echt te herstellen was het nodig ‘de hele weg’ te gaan.  

Inmiddels heeft Ange haar reisverhalen bewerkt tot een boek. De hele weg gaat over de route 

die ze vanuit Harderwijk volgde via Vézelay en de Camino del Norte. Daarbij schrijft ze 

volstrekt open en eerlijk over haar gevoelens en emoties, en met gepaste afstand over haar 

beperkingen. Omdat je pelgrimstocht 

eigenlijk pas begint als je thuiskomt, 

beschrijft ze ook hoe ze in de jaren erna 

haar leven opnieuw heeft vormgegeven. 

‘Deze virtuele terugweg bleek een veel 

ingewikkelder klus dan de voettocht van 

131 dagen naar Santiago’, schrijft ze, ‘De 

terugreis vergde maar liefst 1.025 dagen, 

een periode waarin ik het hele proces 

opnieuw doormaakte. Opnieuw met 

beperkingen op stap, een weg naar 

herstel, maar dan in mijn dagelijkse 

leven. Steeds was de camino daarbij een 

metafoor.’   

Door de vanzelfsprekende schrijfstijl lijkt 

het alsof je als lezer de reis samen met 

haar maakt. Ange laat zien dat je ver kunt 

komen als je vanuit mogelijkheden leeft.   

Het boek is verkrijgbaar via Boekscout, 

en kost € 21,99 (incl. verzendkosten).  

De verkoopopbrengsten gaan naar de 

Sarcoïdose Belangenvereniging 

Nederland. 

  

 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8099


Daar gaat er weer een… – Johan Smit 
Reisverslag van een voettocht van Vaassen naar Santiago de Compostela  

In 2015 liep Johan Smit deze pelgrimstocht. Hij schreef een boek over deze voettocht. Vanaf 

Vaassen naar Santiago de Compostela is ongeveer 2800 km lopen. Startplaats is dus de eigen 

voordeur: een uitgebreid reisverslag over een wandeling van 13 april tot 11 augustus.  

Ik vind het een voorrecht dat ik die route kan en mag lopen. Maar ook een voorrecht om er een 

boek over te schrijven. Dit boek is mijn verhaal over mijn ervaringen – meestal fijne, soms ook 

wel minder prettige – onderweg, landschappen, mooie steden met hun kathedralen en andere 

kerken in de middeleeuwse centra, dorpen en gehuchten. Over de ontmoetingen onderweg, 

meestal hele mooie. Kortom het zal gaan over fijne, dierbare herinneringen. 

Heel veel ben je alleen op zo’n tocht, soms zelfs dagen achter elkaar. 

Vooral in België en Frankrijk. Heel veel tijd dus om ongestoord over 

allerlei zaken de gedachten te laten gaan. Die overpeinzingen komen 

ook in dit reisverhaal aan de orde. Ik schrijf ze, verspreid over het 

boek, in een apart kader onder de naam: Buen Camino, de meest 

voorkomende groet. 

Evenals die overpeinzingen worden de ontmoetingen beschreven in 

dit verslag, ook in kaders. Deze zullen verschijnen onder de naam: 

Ultreia, dat is ook een groet die je onderweg veel hoort en die 

betekent: ‘sterkte’, of ‘ga zo door’. In een lang verleden tijd werd die 

groet voor en onder de pelgrims het meest gebruikt. Verder wordt 

aandacht besteed aan cultuur en geschiedenis onderweg, in de kaders Interessant.  

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven, en kost € 27,50. Mail naar 

johansmit52@hotmail.com.  

 

Een verharde weg op YouTube 

Maarten Valkenburg schreef over zijn pelgrimage van 

Sevilla naar Santiago het boek Een verharde weg, waarvan 

hij ons in Ultreia 67 op de hoogte stelde. Onlangs maakte hij 

over die reis ook een film: Een verharde weg – Pelgrimeren 

op de Via de la Plata. De film duurt 54 minuten en je kunt 

deze zien via YouTube. Hij zal ook worden vertoond op de 

najaarsbijeenkomst van de Regio Rotterdam op 14 oktober.  

 

  

 

  

mailto:johansmit52@hotmail.com
http://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_67.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6lnfFgM5E34


 

 

korte berichten en weetjes 
 

Kathedraal tijdelijk zonder botafumeiro 

Het zwaaiende wierrookvat in Santiago – een hoogtepunt voor 

menig arriverende pelgrim – zal in 2018 enige maanden niet te 

zien zijn vanwege werkzaamheden in de kathedraal. Deze 

werkzaamheden betroffen tot nu toe vooral de buitenkant van de 

kathedraal, maar begin volgend jaar wordt er begonnen met 

restauratie-werkzaamheden van het interieur. Steigers zorgen er 

dan voor dat de botafumeiro niet zijn indrukwekkende weg door 

het interieur kan maken. Hoe lang dit gaat duren en wanneer dit 

precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Met de 

werkzaamheden wordt begonnen in maart, en behalve de buitenwerkingstelling van de 

botafumeiro zullen andere rituelen op bepaalde dagen en tijdstippen wellicht niet mogelijk 

zijn, zoals het omhelzen van het beeld van de apostel.                                 Bron: La Voz de Galicia  

Miniatuur camino 

Tineke ten Bulte – bestuurslid van het Genootschap – liep in 

2014 van Deventer naar Santiago de Compostela, een tocht van 

bijna 2800 kilometer. Daarmee was haar eerste droom 

waargemaakt. Eenmaal weer thuis was het tijd voor het 

realiseren van de tweede: de opgedane ervaringen omzetten in 

miniatuurtafereeltjes en poppenhuizen. Gedurende twee jaar was 

ze bezig met het vervaardigen van miniaturen die de indrukken 

van haar camino verbeelden. 

Dit werk werd onlangs op een 

Duitse beurs voor miniaturen en 

poppenhuizen tentoongesteld, en 

het tijdschrift 1 zu 12 Das 

Magazin wijdde daar een artikel 

aan. Dit artikel met foto’s van de 

miniaturen vind je hier. 

 

  

  

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/09/18/obras-catedral-obligaran-retirar-botafumeiro-varios-meses/0003_201709S18C1992.htm
http://www.santiago.nl/sites/default/files/Ultreia/Artikel-Tineke-in-Duits-tijdschrift.pdf


  

  

  

Laat mij maar lopen 

In de vorige Ultreia berichtten we al over de 

opnames in Spanje voor het tv-programma 

van Omroep MAX over de camino. In de 

winterprogrammering die de omroep begin 

oktober bekendmaakte, kregen we meer 

informatie over de serie die Laat mij maar 

lopen zal gaan heten:  

‘In Laat mij maar lopen volgt MAX zeven pelgrims die in drie weken 500 kilometer afleggen, 

om uiteindelijk in Santiago de Compostela uit te komen. Vier vrouwen en drie mannen tussen 

de 25 en 75 jaar maken een tocht zonder enkele vorm van luxe. Uitgerust met slechts een 

rugzak en een paar goede loopschoenen. De wandelaars lopen op hun eigen tempo, kennen 

elkaar niet en hebben ieder hun eigen redenen om de prachtige, maar vaak barre en zware 

tocht te lopen.’ Exacte uitzenddata zijn nog steeds niet bekend: voorjaar 2018, zo meldt MAX . 

Dans le silence et la solitude… 

Meesterkok Sébastien Bras van restaurant  Le Suquet  in de Franse Aubrac kreeg drie sterren 

van Michelin. Onlangs werd de culinaire wereld opgeschrikt door het bericht dat hij zijn 

sterren wenst in te leveren, omdat hij niet langer aan de ratrace en de prestatiedruk  mee wil 

doen. In een filmpje op zijn facebookpagina legt de topkok uit hoe hij tot deze beslissing 

kwam: belangrijk daarbij waren de inzichten die hij verwierf op zijn pelgrimage naar Santiago. 

Op één van de etappes kwam hij een citaat van de 

Franse schrijver Camille Belguise tegen: Dans le 

silence et la solitude, on n’entend plus que 

l’essentiel (in stilte en eenzaamheid hoort men 

alleen het essentiële). De kok blijft overigens 

gewoon doorkoken in die prachtige heuvels, maar 

dan zonder de stress: 'Tot binnenkort onder de 

sterrenhemel van de Aubrac.’ 

Interview met de decaan van de kathedraal 

Op de website van de Spaanse Correos verscheen onlangs een 

interessant interview met Don Segundo Perez, decaan van de 

kathedraal in Santiago: een interview waarbij onder andere de 

betekenis van de hedendaagse camino, de ontvangst van pelgrims in 

Santiago de Compostela en de toekomstplannen van de kathedraal 

aan de orde kwamen. Lees het interview – in het Engels – hier.    

https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_73.pdf
https://www.facebook.com/BrasOfficiel/videos/1948015188787783/
http://www.elcaminoconcorreos.com/en/articulo.php?i=the-camino-has-not-lost-its-essence-that-of-the-inner-journey-and-finding-oneself


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 november 2017. 

Wij zien uw kopij graag voor 4 november 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

