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Van de redactie 

 

Die herberg in het oude schoolgebouw, daarover maakte ik mij zorgen in 

het vorige redactioneel. Deze keer dwaalden mijn gedachten af naar de 

herbergen waar ik als hospitalera pelgrims ontving. Dat ik daaraan moest 

denken was niet heel vreemd, want ik kreeg van Arno en Huberta van 

herberg L’Esprit du Chemin berichtjes aangeleverd voor deze nieuwsbrief, 

omdat de herberg dit jaar vijftien jaar bestaat.   

Giving back to the camino, wordt dat vaak genoemd: door te werken in 

een herberg de gastvrijheid die je zelf ontving tijdens je tocht teruggeven 

aan andere pelgrims. Voor mij voelde het niet echt als ‘teruggeven’. Dat 

impliceert toch een soort opoffering, terwijl ik het in de herbergen in 

Roncesvalles, Grado en Saint-Jean-Pied-de-Port uitstekend naar mijn zin 

had tijdens het dienen van de pelgrim. Alleen ’s ochtends, als de mensen 

die je één avond en één ontbijt had meegemaakt druppelsgewijs het pand 

weer verlieten, had ik het even zwaar: zíj op weg naar nieuwe plaatsen en 

avonturen, ík aan de dagelijkse schoonmaak. 

Ik deed dat dan twee weken, met het vooruitzicht op een aansluitende 

tocht. Hoe anders moet dat zijn als die herberg je dagelijkse realiteit is. 

Voor Arno en Huberta van L’Esprit is dat het geval. Giving back, maar dan 

vijftien jaar in plaats van twee weken. Pelgrims ontvangen, een luisterend 

oor bieden, ze voorzien van eten en drinken, de herberg verbouwen en 

alles nóg mooier en beter maken. Met hulp van vele vrijwilligers, maar 

tóch. Feliciteer ze even in hun stand op de voorjaarsbijeenkomst zaterdag! 

Ria Meinema 

 

 

 

 



Laatste lezingen van de cyclus in 2018  

Wat beweegt de pelgrim? 

De lezingencyclus Wat beweegt de pelgrim? van de Werkgroep 

Geschiedenis en Cultuur loopt al weer op z’n eind. Dick de Boer vertelt op 

woensdag 21 maart in zijn bijdrage Emo’s reis, pelgrimeren met een 

belang over de bijzondere reis die Emo van Wittewierum in de dertiende 

eeuw naar Rome maakte. Dick de Boer is emeritus hoogleraar 

middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Groningen en publiceerde 

zijn boek Emo's Reis in 2011 . 

Een week later, op woensdag 28 maart, staat de lezing gepland die op 7 

maart geen doorgang kon vinden. Paul van Tongeren zal die avond ingaan 

op De tocht als oefening. Een bijdrage die gaat over de kunst van het 

oefenen, niet tijdens de voorbereiding van een tocht, maar tijdens de 

pelgrimage. Van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek van de 

universiteiten van Nijmegen en Leuven en auteur van diverse boeken. 

De lezingen vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur, in het Instituto Cervantes, Domplein 3 in 

Utrecht. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de webpagina van de Werkgroep 

Geschiedenis en Cultuur. Daar vind je ook meer informatie over de afsluitende buitendag in 

het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen op 7 april, waarvoor je je ook nog steeds 

kunt aanmelden. 

 

Tweeënhalf jaar virtuele albergue  

Drieduizend leden op facebook  

Camino de Santiago - NGSJ is de facebookgroep 

van het Genootschap. Deze virtuele albergue 

opende haar digitale deuren eind 2015 en 

begroette deze week haar 3000e lid. Bedoeling van 

de groep is om ervaringen en informatie over de camino uit te wisselen. Dat gebeurt actief. 

Praktische vragen als ‘Waar vind ik een goed hostel in Porto?’, ‘Welke rugzak zal ik kopen?’, 

‘Welke route is geschikt voor mij?’ en ‘Hoe zit dat met die stempels op de laatste honderd 

kilometer?’ worden enthousiast beantwoord door medepelgrims. Ook lezen we regelmatig 

updates van pelgrims die onderweg zijn en ons op de hoogte houden van de belevenissen op 

hun tocht. We vinden er verder berichtjes en aankondigingen van Cafés Saint Jacques en 

andere caminogerelateerde activiteiten en in de afgelopen periode ook regelmatig updates van 

de Camino aan het Wad-wandelingen. De laatste tijd komen bovendien steeds meer 

onderwerpen als ‘Hoe ervaar je je thuiskomst na de camino?’, ‘Wat vinden jullie van het 

donativosysteem in herbergen?’ en ‘Waarom is de camino zo populair tegenwoordig?’ aan de 

orde. De groep staat open voor iedereen die iets met de camino heeft en daar graag met 

anderen over uitwisselt. Je kunt lid worden als je een facebookaccount hebt, via deze link.   

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_de_Boer_(historicus)
https://www.youtube.com/watch?v=lf1WFz6cupw
http://www.paulvantongeren.nl/Paul_van_Tongeren/Home.html
http://www.paulvantongeren.nl/Paul_van_Tongeren/Publications.html
https://www.santiago.nl/GenC-Lezingen
https://www.facebook.com/groups/genootschap/


Tour de Vézelay 

Onze pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin bestaat vijftien jaar. In 2003 openden we de herberg 

in een prachtig oud Baskisch huis in Saint-Jean-Pied-de-Port, aan de voet van de Pyreneeën. In 

2014 trokken we verder, naar een nieuwe plek: een eeuwenoude boerderij op het platteland van 

de Bourgogne, 25 km van Vézelay, aan de pelgrimsweg die via Nevers leidt naar ons oude 

stadje Saint-Jean.  

De afgelopen vier jaar hebben we met hulp van vele andere vrijwilligers de boerderij 

verbouwd tot een pelgrimsherberg. Die klus is nu bijna klaar. Dat geeft ruimte om om ons heen 

te kijken en ons te realiseren hoe mooi de omgeving is, en hoezeer die in de traditie van het 

pelgrimeren staat. 

Dat willen we graag delen, ook om ons jubileum te vieren. 

Daarom hebben we de Tour de Vézelay uitgezet: een 

rondwandeling van ruim 140 km. Vézelay is niet alleen een 

bekende halteplaats onderweg naar Santiago de Compostela, het 

is ook zelf een belangrijke pelgrimsbestemming: al sinds het 

einde van de negende eeuw, toen de relieken van Maria 

Magdalena op de ‘eeuwige heuvel’ werden bijgezet. 

De Tour de Vézelay is een mooie gelegenheid om alleen op 

pelgrimspad te gaan, een prachtkans om je pelgrimservaring te 

delen met familie of vrienden, of om op een bijzondere manier 

een (internationale) pelgrimsreünie te organiseren. 

Van deze rondwandeling hebben we een gidsje gemaakt. Het telt 32 pagina's, is in kleur en 

kost 5 euro (excl. verzendkosten). Je kunt het per mail bestellen (info@espritduchemin.org) of 

kopen bij de stand van onze herberg op de voorjaarsbijeenkomst van het NGSJ op 17 maart in 

Leiden. 

Op onze website is veel aanvullende informatie te vinden, onder andere over de aanlooproutes 

naar Vézelay en over mogelijkheden om de rondwandeling in te korten.  

Graag tot ziens bij onze stand of in de Bourgogne. Bon chemin!  

Huberta Wiertsema en Arno Cuppen   

http://www.espritduchemin.org/nl
http://www.espritduchemin.org/nl/tour-de-vézelay
mailto:info@espritduchemin.org
http://www.espritduchemin.org/nl/tour-de-v%C3%A9zelay


Jubileumactiviteiten  
 

Naast de Tour de Vézelay organiseert pelgrimsherberg L’Esprit du Chemin de volgende 

activiteiten om het vijftienjarig jubileum luister bij te zetten:  

Workshops voor pelgrims 

Dit seizoen bieden we drie workshops aan om je als pelgrim te 'herbronnen' op de camino. 

Kom lopend of fietsend in onze herberg aan, en ontmoet andere mensen met wie je drie dagen 

gaat schilderen, mediteren of schrijven. Je leert nieuwe technieken en deze toepassen op je 

pelgrimstocht. De workshops worden verzorgd door specialisten, die zelf ook pelgrim zijn: 

Rein van Uden, Agnes Brinke en André Brouwer. Verder neem je gewoon deel aan het 

herbergleven, en na drie dagen wandel of fiets je weer verder. Of misschien ga je terug naar je 

auto in Vézelay of loop je door naar het treinstation in Corbigny. Belangstelling? Haal op 17 

maart in Leiden een folder bij onze stand of kijk op onze website.  

Herberg als Galerie 

Rein van Uden stelt gedurende dit feestelijke seizoen zijn werk tentoon in en om de herberg. 

Tekenen en schilderen was zolang hij zich kan heugen zijn passie. Rein volgde zijn opleiding 

bij de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Met zijn vrouw Annemie maakte 

hij drie pelgrimstochten, die nog steeds een bron van inspiratie zijn voor schilderijen, 

tekeningen en aquarellen. Kijk op onze website voor meer informatie. 

Volg jij het spoor van je hartstocht? 

Hoe heerlijk is het om de camino te lopen! En hoe mooi zou het zijn als we dit 'camino-gevoel' 

ook kunnen beleven in ons leven van alledag. Dat valt niet altijd mee. Dikwijls komen we 

terug met goede voornemens. We veranderen wat zaken. Maar om steeds weer zelf de pijlen 

uit te zetten en ons eigen plan te trekken is geen gemakkelijke opgave. En toch blijft er dat 

diepe verlangen. Je hart volgen, doen wat voor jou van waarde is. Hoe beter wij onszelf 

begrijpen, des te beter zijn onze beslissingen en des te beter kunnen we in ons leven ons eigen 

spoor volgen. 

Huberta biedt dit jubileumjaar de Harts-Tocht aan. Deze tocht bestaat onder meer uit een 

KernTalentenAnalyse, een onderzoek dat duidelijk maakt wat jouw sterke kanten zijn, waarin 

je schittert, waar je energie van krijgt en waar je energie verliest. De methode geeft inzicht in 

je natuurlijke aanleg, potentieel en intrinsieke motivatie. Het geeft antwoord op vragen als: ben 

ik op de juiste weg? doe ik wat ik werkelijk wil en kan? leef ik mijn droom?  

Als je met dergelijke vragen bezig bent, nodig ik je uit om je rugzak te pakken en er een paar 

dagen tussen uit te gaan. Kom naar de herberg lopen, dan doen we samen deze analyse, en 

vervolgens ga je met een persoonlijk verslag en een eigen focus verder op pad. Interesse? Haal 

op 17 maart een folder of kijk rond die tijd op de website.  

Huberta Wiertsema 

  

 

http://www.espritduchemin.org/nl/workshops
http://www.espritduchemin.org/nl/expositie
http://www.espritduchemin.org/nl/harts-tocht


 

Pelgrim zonder god  heruitgegeven 

Het boek Pelgrim zonder god van Herman Vuijsje over zijn 

tocht van Santiago de Compostela naar Amsterdam in 1989 werd 

onlangs heruitgegeven door Uitgeverij Elmar. Vuijsje liep toen – 

vanwege zijn atheïstische levensinstelling – in omgekeerde 

richting en schreef daarover een boek dat nog steeds bijzonder 

lezenswaardig is. Sinds die tijd veranderde de samenleving én de 

camino ingrijpend en daarom schreef Vuijsje een nieuw 

voorwoord over de hedendaagse camino.  

Voor dat voorwoord deed hij vorig jaar inspiratie op tijdens een 

verblijf in Santiago en een tocht naar Finisterre. In de Groene 

Amsterdammer verscheen vorige maand een artikel van zijn 

hand over deze camino, waarin hij de stand van zaken op de 

camino en de hedendaagse pelgrim onder de loep neemt. Dat 

artikel vind je hier. Je kunt het boek via de webwinkel bestellen. 

  

De kruizen van L’Esprit 

Al lopend met mijn hond in de bossen rond Austerlitz, waar door 
houtwinning een ware veldslag heeft gewoed, struikelde ik over 
een grote tak die bij nadere beschouwing grote gelijkenis met een 
kruis bleek  te vertonen. Het kruis: op weg naar Santiago de 
Compostela kom je er talloze tegen, als christelijk religieus 
symbool aanbeden door gelovige pelgrims. Maar ook ver voor het 
Christendom was een kruis al een sacraal symbool. 

Het leek mij een mooi ‘beeld’ om de herberg L’Esprit du Chemin in 
Le Chemin mee te verrijken. En zowaar, in de door vrijwilligers 
prachtig opgeknapte hal van de herberg paste hij uitstekend in een 
mooie nis, waar hij dus zijn plaats kreeg. Sommige pelgrims, die 
bij hun entree in de herberg met het kruis geconfronteerd worden, 
beginnen spontaan te huilen of omhelzen het. Andere pelgrims 
zien er een goede kapstok in om hun wasje aan te laten drogen.  

Vorig  voorjaar was ik weer in de herberg, want de grote moestuin 
moest op orde. Er stonden wijnstokken die nagenoeg niets 
produceerden en die daarom gerooid werden. Al zwetend ontstond 
het idee om deze ranken te recyclen: als miniatuur van het kruis in 
de hal, bevestigd op een oude tomette (tegel) uit de herberg.  

Een aantal van deze wijnrank-kruisminiaturen bied ik aan tijdens 
de voorjaarsbijeenkomst op 17 maart in Leiden in de stand van 
L’Esprit du Chemin. De prijs? In de geest van de herberg: 
donativo! De eventuele opbrengst wordt gestort in het 
restauratiefonds voor wéér een ander kruis: het stenen wegkruis in 
Le Chemin, vlakbij de herberg, opdat het nog vele jaren als baken 
voor de pelgrim kan dienen!  

Hans van den Breul 

 

 

https://www.groene.nl/artikel/comeback-kid-op-de-camino
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/186


Een digitale herberg vol verhalen en ervaringen 

pelgriMEER 

In Jacobsstaf 116 introduceerden wij een 

nieuw initiatief: pelgriMEER. 

pelgriMEER is een digitale herberg langs 

minder bekende pelgrimswegen. In die 

herberg worden ervaringen en praktische 

informatie uitgewisseld. Bovendien kunt 

je er inspiratie halen en brengen over 

andere manieren van pelgrimeren, ook los 

van traditionele bestemmingen. Een 

belangrijk thema is: hoe maak je van je 

pelgrimstocht een reis van betekenis? 

Het is nu zo'n vijf maanden geleden dat we het artikel voor de Jacobsstaf schreven. Op dat 

moment stonden er twee verhalen op de nieuwe website. Afgelopen winter zijn we flink aan de 

slag gegaan en hebben we mensen benaderd met de vraag of zij hun verhaal over een minder 

begane pelgrimsweg zouden willen vertellen. Daarop kregen we enthousiaste reacties, en na 

een tijdje kregen we ook spontane bijdragen.  

Nu staan er maar liefst 25 verhalen op pelgriMEER, terwijl er nog eens 20 verhalen zijn 

toegezegd: een prachtige verscheidenheid aan routes, bestemmingen, motieven en manieren 

van pelgrimeren tekent zich nu al af. We nodigen je daarom graag uit om een kijkje te nemen 

in de herberg.  

Er zijn natuurlijk nog veel meer routes en bestemmingen. Ben jij een minder bekende 

pelgrimsweg gegaan en wil je je ervaringen met anderen delen? Stuur ons dan een mail 

(info@pelgrimeer.eu) of kom langs bij onze stand op de voorjaarsbijeenkomst van het NGSJ 

op 17 maart in Leiden. 

In de stand vind je dan ook onze pelgriMEER-kaarten, met vragen, citaten en suggesties die je 

vóór, tijdens of na je pelgrimstocht kunnen inspireren. Een setje van 24 geplastificeerde 

kaarten kost 5 euro. Je kunt ze ook gratis downloaden van onze website, waar je bovendien 

meer informatie vindt over het pelgrimeren als een innerlijke reis. 

Cor Kuyvenhoven, voorzitter van Pelgrimswegen naar Rome, zal op 17 maart in Leiden, in 

zijn lezing getiteld pelgriMEER eveneens beide aspecten belichten: de tocht als reis van 

betekenis én de vele pelgrimswegen die her en der te vinden zijn, dichtbij en veraf. 

Wij zien uit naar je reactie of een ontmoeting in Leiden, 

Pieter-Bas de Jong en Arno Cuppen 

 

   

https://pelgrimeer.eu/
mailto:info@pelgrimeer.eu
http://pelgrimeer.espritduchemin.org/een-reis-van-betekenis


Compostelaregister 2017 

Eind februari is editie 2017 van het compostela-

register verschenen. De 684 nieuwe inzendingen 

zijn door Rony de Jong en Marcel Hubers 

gecontroleerd en verwerkt in de database. Fons 

Boink heeft de gegevens tot een leesbaar geheel 

gemaakt. Het register bevat momenteel 12207 

vermeldingen. 

Volgens de statistieken van het pelgrimskantoor in 

Santiago de Compostela zijn in 2017 maar liefst 

301.036 pelgrims in het pelgrimskantoor 

geregistreerd. Het is nog niet bekend hoeveel 

Nederlanders daar bij waren. Tot en met het jaar 

2016 heeft 30,6% van de aankomsten door 

Nederlanders een plekje in ons register gekregen. 

Dit percentage daalt echter gestaag en in 2016 werd 

slecht 16,5% van de Nederlandse aankomsten in 

Santiago geregistreerd in het register.  

Dus: heb je je compostela nog niet geregistreerd? Ga naar de website, log in, kies Mijn Profiel, 

vervolgens de tab Register, klik op Compostelaregistratie toevoegen en volg de instructies.  

Vegetarisch op de camino 

Vegetariërs en veganisten op de camino hebben het 

soms zwaar in de Spanje. Het aanbod in restaurants 

beperkt zich vaak tot eieren, een bord macaroni 

met tomatensaus of een ensalada mixta met patat. 

Ton van Tilburg ondervond dat toen hij met zijn 

vrouw de Camino Francés liep. Hij verzamelde 

informatie en maakte een gidsje met plaatsen waar 

vegetariërs – en hopelijk ook veganisten – een 

goed bord eten kunnen bestellen: Vegetarian food 

along the camino Francés. Het gidsje staat op de 

downloadpagina van het Genootschap. Via deze 

link kun je het downloaden. Ton ontvangt 

bovendien graag commentaar en aanvullingen op 

deze eerste versie. Deze kun je sturen naar 

atilburg1@chello.nl.    

 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.santiago.nl/downloads
https://www.santiago.nl/sites/default/files/Ultreia/vegetarian-food-along-the-camino-frances.compressed.pdf
https://www.santiago.nl/sites/default/files/Ultreia/vegetarian-food-along-the-camino-frances.compressed.pdf
mailto:atilburg1@chello.nl


Voorstelling Klimmen naar Kruishoogte  
 

Tosca Niterink (actrice en schrijfster) en Anita Janssen (camerajournalist en fotograaf) 

maakten - ondanks hun aangeboren wandelschuwheid, rugzakallergie en chronische 

afritsbroekenvrees - een voettocht van 1100 km door Spanje. Hun belevenissen legden ze vast 

in het boek Klimmen naar kruishoogte. In maart en april geven de dames bovendien de meest 

intieme details prijs over hun – naar eigen zeggen – bizarre wandeling van Granada naar 

Galicië, in een literaire voorleesvoorstelling, tijdens welke ook filmpjes van de reis vertoond 

zullen worden. Een promotiefilmpje voor deze theatertour vind je hier. 

  

Steentjes op het pelgrimspad 

Het achterlaten van een steen bij Cruz de Ferro is een traditie die veel pelgrims kennen: het 

symboliseert vaak het loslaten van een emotie of herinnering. Geïnspireerd door dit gegeven 

gaat kunstenares Andrea Haandrikman binnenkort op pad naar Santiago de Compostela met 99 

beschilderde steentjes in haar rugzak. Onderweg zet zij haar vierde kunstroute van miniatuur 

beschilderde stenen uit. Elke dag laat ze één steentje achter. Iedere steen is uniek en draagt een 

verhaal van een deelnemer. De verhalen kunnen worden ontdekt door wandelaars, doordat elke 

steen een eigen label draagt.  

Er zijn twee soorten stenen: de reizende stenen gaan vanaf het 

wandelpad op reis om hun boodschap met de wereld te delen. De 

rustende stenen dragen een verhaal dat een deelnemer wil loslaten; deze 

blijven liggen naast het pad.  

Met het project wil de kunstenares wandelaars onderweg verrassen met 

miniatuurkunst en mooie verhalen. Via dagelijkse updates met foto’s en 

verhalen op de website kun je het project volgen. De eerdere 

kunstroutes kun je hier terugvinden.  

Voor het project van dit jaar zoekt Andrea nog deelnemers met mooie verhalen en 

boodschappen (deelnamekosten 25 euro). Je kunt je aanmelden via de website.  

 

Te zien: 
donderdag 15 maart Hoofddorp, Het Oude Raadhuis 20.30 uur 
vrijdag 16 maart Amstelveen, Schouwburg 20.30 uur 
zondag 18 maart Wageningen, de Junushof 15.00 uur 
donderdag 22 maart Almelo, Hof 88 20.15 uur 
vrijdag 23 maart Deventer Theater Bouwkunde 16.00 uur 
dinsdag 27 maart Delft, Theater de Veste 20.30 uur 
maandag 9 april Enschede, Theater Concordia 12.30 uur 
zondag 15 april Oosterhout, De Bussel 15.00 uur 
dinsdag 24 april Utrecht, Stadsschouwburg 20.30 uur 
donderdag 26 april Huizen, de Boerderij 20.15 uur 
zondag 29 april Helmond, Theater 't Speelhuys 20.15 uur 

 

 

Steentjes op het pelgrimspad 

 

Bij veel pelgrims is de traditie van het achterlaten van steentjes bij Cruz de Ferro wel bekend. Het 

achterlaten symboliseert vaak het loslaten van een emotie of herinnering. 

Geïnspireerd door dit gegeven, wandelt kunstenares Andrea Haandrikman dit jaar met 99 

https://www.youtube.com/watch?v=rfU3uYZR4So&feature=youtu.be
caminostones.com/kunstroutes/
https://caminostones.com/deelname


Workshop Op weg naar een spiritualiteit die geworteld is in onszelf 

Op Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem wordt op zaterdag 31 maart een dag georganiseerd 

over spiritualiteit. In ieder mens is een kern aanwezig waarin de menselijke waardigheid en 

goedheid is gevestigd. De ontplooiing van deze waarden vraagt op weg te gaan naar een 

spiritualiteit die geworteld is in de mens zelf. Deze spiritualiteit ontwikkelt zich door in 

gesprek te gaan met de eigen gedachten en gevoelens, door de erkenning van eigen onmacht en 

mogelijkheden. In de mens is een verlangen naar deze ontwikkeling, een verlangen om 

zichzelf te herontdekken. De mens gaat dan op zoek, op pelgrimage, naar de weg die hiervoor 

bewandeld dient te worden.  

Deze dag staat in het teken van die ontdekkingstocht en wordt geleid door Cees Maas. Hij was 

werkzaam binnen het HBO- en wetenschappelijk onderwijs als docent omgangkunde en ethiek, 

en deed veel aan begeleiding op het gebied van zingeving, ontwikkeling van menselijke 

waarden en spiritualiteit. Na zijn inleiding is er ruimte voor persoonlijke bezinning. Daarna 

wordt ingegaan op de vragen die bij deelnemers opkomen en die ze willen delen. 

De dag duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur. Deelnamekosten bedragen 25 euro, incl. koffie/thee 

en lunch. Je kunt je aanmelden via de website van Kafarnaüm.   

 

 

 

  

  

 

 

 

Nieuws uit de Webwinkel 

Via Campaniensis 
Goed nieuws over het gidsje voor de Via Campaniensis (Rocroi-Vézelay): 
de nieuwe editie daarvan is onlangs verschenen en kan in de webwinkel  
worden besteld (door ingelogde leden) voor 15 euro. 

St. Jacobsfietsroute deel 2 
Streefdatum  voor verschijnen van de nieuwe editie van deze uitgave  
is 21 maart. Houd de webwinkel in de gaten als je belangstelling voor 
deze publicatie hebt.  

Pelgrim zonder god 
Zie het stukje over de heruitgave in deze Ultreia. Deze is voor €18,99 te bestellen via de 
webwinkel. 

Gidsen van Rando uit het assortiment 
Jarenlang hebben de Franstalige gidsen van uitgeverij Rando ons de weg gewezen door 
Frankrijk. De weg is niet verdwenen maar we besloten de gidsen Le Chemin de 
Vézelay/Arles/Le Puy/Tours uit het assortiment te nemen omdat ze – door veranderingen in 
de infrastructuur en de voorzieningen onderweg – inmiddels zodanig verouderd zijn dat 
pelgrims onderweg vastlopen. 

http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/bezinningsdag/
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/129
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/186
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/186


 

korte berichten en weetjes 
 

BBC-serie The Road to Santiago  

Vrijdag 16 maart wordt de eerste aflevering 

van de BBC-serie Pilgrimage: The Road to 

Santiago uitgezonden. We berichten al eerder 

over deze productie, waarin zeven bekende 

Britten (in Nederland iets minder bekend) van 

verschillende geloven gezamenlijk op weg 

gaan naar Santiago. In de eerste aflevering 

steken ze de Pyreneeën over naar 

Roncesvalles. Uitzending op BBC Two, 21.00-22.00 uur Engelse tijd (22.00-23.00 uur 

Nederlandse). Lees meer over deze aflevering op de site van de BBC. De krant The Guardian 

vond de serie een goede gelegenheid om aandacht te besteden aan de camino. Dat artikel vind 

je hier.   

Steeds meer winterpelgrims  

Het pelgrimskantoor in Santiago blijft komen met records: na het historisch grote aantal 

pelgrims van 2017 blijken de cijfers van de eerste twee maanden van dit jaar ook weer elk 

voorgaand jaar te overtreffen. In januari was er sprake van een stijging van 20% ten opzichte 

van het vorige jaar, en over februari bleek die 

stijging zelfs 29% te bedragen. Twee dingen 

vallen op bij deze cijfers: ten eerste het grote 

deel niet-Spanjaarden dat er voor kiest in de 

winter op pad te gaan, waarbij vooral 

Koreanen goed vertegenwoordigd zijn. Ten 

tweede de aantallen mannen en vrouwen: die 

aantallen zijn doorgaans ongeveer gelijk, maar 

in de winter is een derde van de pelgrims 

vrouw en tweederde man. Toch meer een 

mannenaangelegenheid, het trotseren van de 

elementen in de winter? 

  

  

  

  

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/proginfo/2018/11/pilgrimage
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/mar/14/modern-pilgrimage-road-to-santiago-journey-self-discovery


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 april 2018. 

Wij zien je kopij graag voor 7 april 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

