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Van de redactie 

 

 

Vanaf morgen ben ik op pad. En ja: wéér op de camino, en wéér in 

Spanje. Sinds ik in 2010 met het virus besmet raakte trekt zo’n 

stedentrip naar Praag of een luiervakantie in Thailand niet mee zo. 

Ook ben ik sindsdien nooit meer op mijn geliefde Schiermonnikoog 

geweest en blijft het plan om eens in Ierland te gaan wandelen 

geduldig in de ijskast liggen. 

Maar voordat ik de deur uit kan moet die rugzak weer eens worden 

ingepakt. Wél of geen regenbroek? Fleecejas of de synthetische 

dons? Bril mee? Slaapzak, geen lakenzak. Hoeveel shirts had ik 

nou? Eén tubetje crème moet genoeg zijn. Oordoppen, essentieel. 

En oh ja, waar is ook alweer die grote dunne sjaal? En welke pasjes 

zitten er in de portemonnee? Boek mee? Keuzes, keuzes… 

Ik wens iedereen in de nabije toekomst soortgelijke zorgen toe. Dit 

jaar ga ik ook nog eens naar Schiermonnikoog. 

Ria Meinema 

  

 

 

 



Werkgroep zoekt nieuwe vrijwilligers 

Huiskamer van de Lage Landen weer open 

De Huiskamer van de Lage Landen in Santiago is sinds 

6 april weer open. Ook tijdens dit zesde seizoen staan er 

weer enthousiaste vrijwilligers klaar om 

Nederlandstalige pelgrims in Santiago de verwelkomen 

met een kop koffie en een luisterend oor. De Huiskamer 

is gehuisvest op de eerste etage van het pelgrimskantoor 

in Santiago (Rúa Carretas 33) en is tot 31 oktober 

dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.  

De Werkgroep Huiskamer is inmiddels al weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor volgend 

jaar. Het werk van de vrijwilligers is niet altijd gemakkelijk: het vergt een grote inzet 

gedurende twee weken en is zeker geen vakantie. Maar het is interessant en dankbaar werk. 

Taken vrijwilligers 

De taak van de gastheer of gastvrouw is gedurende twee weken Nederlandse en Vlaamse 

pelgrims gastvrij ontvangen en ze een luisterend oor te bieden. Uiteraard zijn pelgrims van alle 

nationaliteiten welkom in de Huiskamer. De mensen in de Huiskamer staan pelgrims bij waar 

nodig. De Huiskamer wil een rustpunt zijn waar de pelgrim weer op verhaal kan komen en zo 

bijdragen aan een goede aankomst in Santiago de Compostela. 

De Huiskamer heeft de beschikking over een comfortabele ruimte in het pelgrimskantoor in 

Santiago. Hier zijn enkele gerenoveerde ruimtes waar vrijwilligers uit meerdere landen 

pelgrims in een Huiskamer verwelkomen. Verder heeft het Genootschap de beschikking over 

een appartement in de stad, waar vrijwilligers kunnen overnachten in de periode dat ze in de 

Huiskamer werkzaam zijn.  

Belangstelling? 

Er zijn een aantal criteria vastgesteld waaraan 

vrijwilligers moeten voldoen. Die vind je op onze 

website. Aan het begin van het seizoen (begin maart) 

organiseert de werkgroep een verplichte introductiedag 

in Utrecht. Op die dag word je geïnformeerd over de 

werkzaamheden in de Huiskamer en het verblijf in 

Santiago de Compostela. Voel je je aangesproken om 

volgend jaar in de periode van april tot eind oktober 

gastheer of gastvrouw in de Huiskamer van de Lage 

Landen te zijn? Meld je dan aan via de website.  

Werkgroep Huiskamer 

  

 

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


Updates gps-routes Spanje 

Op de website van het Genootschap staat bij De weg naar 

buiten veel praktische informatie over de camino’s. Zo vind 

je er gps-bestanden van bijna alle wandelroutes richting 

Santiago en overzichten van overnachtingsmogelijkheden. 

De Spaanse gps-routes hebben onlangs een grondige update 

gekregen. In de nieuwe versie zijn van de meest bekende 

camino's naast de hoofdroute nu ook allerlei varianten in 

kaart gebracht. Daarnaast is de collectie aangevuld met een 

aantal minder bekende routes op, zoals de camino’s 

Ignaciano, Olvidado en del Estrecha. 

Alle bestanden zijn te vinden op de downloadpagina. Op deze pagina vind je ook een 

handleiding hoe deze bestanden te gebruiken zijn op een smartphone. 

Als je op het kaartje van Europa klikt dat je ziet bij De weg naar buiten kun je alle 

pelgrimswegen zien die te downloaden zijn. Je kunt de kaart verschuiven en inzoomen. In de 

instructies eronder lees je hoe je ook de overnachtingsadressen kunt inzien.  

De bestanden met overnachtingsadressen krijgen regelmatig een update. Check voordat je op 

pad gaat of je de laatste versies hebt. 

Een fijne voorbereiding! 

Werkgroep Website 

 

De camino Anders Bekeken 

Voor mensen met een visuele of visueel-auditieve 

beperking en hun goedziende buddy’s organiseert 

stichting Anders bekeken dit jaar voor de vierde keer 

een pelgrimstocht naar Santiago. Een tocht van 200 

km die begint in Ponferrada. 

Voor de tocht van dit jaar kunnen zowel wandelaars 

met een visuele beperking als buddy's zich tot 10 mei 

inschrijven. De tocht is van 8 tot en met 25 oktober.  

Op de website kun je meer lezen over het project en 

vind je een link om je op te geven. In 2016 werd van 

de tocht een documentaire gemaakt. Die vind je hier.  

 

  

 

 

https://www.santiago.nl/weg-naar-buiten
https://www.santiago.nl/weg-naar-buiten
https://www.santiago.nl/downloads
https://www.santiago.nl/weg-naar-buiten
https://www.voyagebeyond.org/nederlands-1/camino-anders-bekeken/
https://vimeo.com/232484773


Geïnspireerd door het boek I’ll Push You 

Rollend over het Jabikspaad 

Wandelen naar Santiago de Compostela is een uitdagende en inspirerende ervaring. Maar wat 

als je in een rolstoel zit? Dat maakt de ervaring nog intenser. Onlangs verscheen het boek I’ll 

Push You over twee Amerikaanse boezemvrienden die de 800 kilometer durende ‘Franse 

route’ naar Santiago afleggen. Een van hen heeft een spierziekte en zit in een rolstoel. De 

ander neemt zich voor hem te duwen. Gelukkig krijgen ze onderweg van alle kanten hulp van 

medepelgrims om obstakels te trotseren.  

Naar aanleiding van dit boek ondernam ik begin april met een bijzonder gezelschap een korte 

pelgrimage in Friesland. Wij volgden het Jabikspaad. Twee van ons rollend in een rolstoel 

(Eelco en Harco), drie van ons wandelend (Christiaan, Paul Abspoel – uitgever bij Ark Media 

– en ikzelf: Rogier). 

Tijdens deze tocht wilden we een klein beetje 

ervaren wat die Amerikanen uit het boek beleefden. 

Al moet ik toegeven dat Friesland een stuk vlakker 

is dan Noord-Spanje. En ook waren we erg 

gezegend met veel fietspaden op onze route; de 

blubber beperkte zich tot de laatste dag. 

Desalniettemin waren er uitdagingen genoeg op 

onze weg, zoals wildroosters, schuine dijken, 

stevige wind en regenbuien die we steeds net wisten 

te ontlopen. Ook klapte de band van Harco’s stoel; gelukkig kon dat snel worden gerepareerd. 

En de afstanden... Ja, daar hebben we ons ook een paar keer goed in vergist. Wat mooi was: 

tijdens deze drie dagen wilden andere mensen een dagje met ons mee lopen/rollen. Dit maakte 

dat we de eerste dag met een groep van dertien mannen en vrouwen op pad waren.   

Saillant detail: mijn achternaam is Pelgrim. Dus ik ben genetisch belast met het doen van dit 

soort tochten. Zelf heb ik al twee keer een tocht naar Santiago ondernomen. Ik ben singer- 

songwriter van beroep. Mijn camino-ervaringen heb ik al in verschillende liedjes onder 

woorden gebracht.  

Voor mij was het doen van een pelgrimstocht tot nu toe vooral een 

solistische aangelegenheid. Maar het mooie aan deze tocht was dat we hem 

echt samen deden. We wilden elkaars lasten dragen en we wilde ervaren dat 

iedereen een camino kan doen, ongeacht beperkingen. 

Na drie dagen wandelen, 66 kilometer in totaal, kwamen we aan bij 

uitgeverij Jongbloed in Heereveen, de eindbestemming van onze tocht. Dit 

kleine avontuur zat erop, maar het was een ervaring die me nog lang bij zal 

blijven. 

Rogier Pelgrim  

Dag 6, het facebookplatform van het Nederlands Dagblad, liep een dagje mee en maakte een 

filmpje van de tocht. Dat vind je hier.  

De groep waarmee we startten in Sint Jacobiparochie 

 

https://www.facebook.com/dagzes/videos/2076005799298452/


Europese/regionale bijeenkomst in Klooster Graefenthal 

Regio Limburg kijkt over de grens 

Ruim zeventig Nederlandse en Duitse pelgrims kwamen op 24 maart bijeen in het voormalige 

Cisterciënzer Kloster Graefenthal in Duitsland, gelegen aan het Jacobspad van Millingen aan 

de Rijn naar Maastricht/Eijsden. Pelgrims uit de Regio Limburg, de Regio Arnhem/Nijmegen 

en pelgrims van het Jakobus-Johannes-Gilde uit Emmerich (Duitsland) namen deel aan deze 

bijzondere ontmoeting.  

Rondom het thema Grenzen werden boeiende voordrachten gehouden door Zuster Claudia en 

Broeder Thomas Quartier: grenzen om te slechten, grenzen om bij stil te staan, grenzen die 

uitdagen en grenzen om te respecteren.  

Peter Schunck nam de aanwezigen vervolgens mee op zijn camino naar Santiago, geïllustreerd 

met mooie beelden. Daarna droegen een rondleiding over het kloosterterrein, een optreden van 

gipsy-gitarist Manito en de Spaanse zangeres Monica Coronado bij aan een geslaagde 

bijeenkomst, die natuurlijk werd afgesloten met een Café Saint Jacques.   

De Regio Limburg en de Stichting Pelgrimswegen boden Kloster Graefenthal een bordje aan 

om aan de kloostermuur te bevestigen. In het bordje zijn het logo van Graefenthal en de route-

aanduiding van het Jacobspad gegraveerd. Het nodigt de passerende pelgrim uit voor een kop 

koffie en een stempel van het klooster. Een stempel die zeker niet mag ontbreken in het 

speciaal voor deze Jacobsroute ontwikkelde credencial. Het credencial geeft toegang tot de 

refugio’s in Venlo, Roermond en Houthem-St. Gerlach.  

Meer informatie over deze route en het verkrijgen van het credencial vind je op de website van 

Jacobspad Limburg.

 

  

 

http://www.stjacobspad.nl/


Nieuws uit Vézelay 

In de vorige Ultreia lanceerden we de Tour de Vézelay: een nieuwe rondwandeling van ruim 

140 kilometer. Deze route laat zich goed combineren met het rijke aanbod aan concerten, 

tentoonstellingen en activiteiten in Vézelay zelf. Dit jaar blijken we met onze neus in de boter 

te vallen: het is twintig jaar geleden dat de pelgrimswegen naar Santiago officieel werden 

erkend als onderdeel van het Werelderfgoed (Unesco), en daarom organiseren de gemeenten 

Asquins en Vézelay en de Cité de la Voix een feestelijke verjaardag, op zaterdag 9 juni. Meer 

informatie hierover vind je op onze website.  

Workshops in L’Esprit du Chemin 

Op zoek naar een bijzondere pelgrimservaring? Kom in 

Frankrijk je tocht verrijken. Drie ervaren pelgrims leren 

je graag de kneepjes van hun passie. Rein van Uden 

(tekenen), Agnes Brinke (meditatie) en André Brouwer 

(schrijven) werken drie dagen met een kleine groep 

pelgrims. Kijk hier voor meer informatie. Het betreft een 

speciale jubileumactiviteit ter ere van het 15-jarig bestaan 

van de herberg l'Esprit du Chemin. 

Reistip 

Om in Vézelay te geraken kan het interessant zijn om per bus vanaf Parijs (station Bercy) naar 

Auxerre te reizen (ook in verband met de stakingen bij de Franse spoorwegen) en vanaf daar te 

voet naar Vézelay te gaan: een prachtige aanlooproute van 54 kilometer. Informatie over deze 

route vind je op onze website. Meer informatie over de busverbinding Parijs (Bercy) – Auxerre 

vind je hier en informatie over de reis naar Parijs Bercy hier.  

Pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin 

Huberta Wiertsema en Arno Cuppen 

 

Verder naar het noorden… 

Tochten Santiago aan het Wad in volle gang 

De wandelingen in het kader van Santiago aan het Wad gaan 

gestaag richting het noorden. Er werden al diverse stokjes 

overgedragen van de ene regio aan de andere, op weg naar Sint 

Jacobiparochie, waar zowel de wandelingen als de fietstochten 

door Nederland op 25 juli aan zullen komen. Meedoen? Kijk op de 

website wat er in welke regio gebeurt. De Regio Amsterdam 

maakte een kort filmpje ter promotie van de komende activiteiten.  

  

 

 

http://www.espritduchemin.org/nl/pelgrimswegen-20-jaar-werelderfgoed
http://www.espritduchemin.org/nl/workshops
http://www.espritduchemin.org/nl/tour-de-vézelay-aanlooproutes
http://www.flixbus.nl/
http://www.espritduchemin.org/nl/reisinformatie
https://www.santiago.nl/sites/default/files/projectgroepen/wadcamino/nieuws/Santiago%20naar%20het%20Wad%202%20%281%29.mp4


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 

 
 

Emo achterna – Guus en Nel Schipper 
Op de fiets naar Rome in de voetsporen van een Groningse abt 

In 2013 fietsten Guus en Nel Schipper naar Rome. Een jaar later gingen ze opnieuw op weg 

naar de Heilige Stad, omdat ze inmiddels besmet waren met het Emo-virus door Emo’s reis, 

het prachtige boek van Dick de Boer. Bij het nalopen van de route bleek dat ze soms drukkere 

wegen voor lief zouden moeten nemen. Dat moest dan maar. De weg die ze wilden volgen, 

was de weg die abt Emo uit Groningen in de winter van 1211-1212 aflegde, omdat hij in 

conflict was geraakt met zijn bisschop. Het was een indrukwekkende prestatie die Emo leverde 

met als letterlijk hoogtepunt de beklimming van de Mont-Cenis. 

In 2014 kwamen ze door een val van Nel niet verder dan Pavia. Het jaar daarop ondernamen ze 

een nieuwe poging en wisten ze Emo te volgen tot op het Sint-Pietersplein. 

In Emo achterna zit je bij hen op de bagagedrager op hun onvergetelijke reis in de voetsporen 

van Emo. De angst grijpt je naar de keel in de bizarre, aardedonkere afdaling van de Mont-

Cenis als hun beschermheilige Jacobus niet thuis geeft en 

een achterrem het begeeft. Je gaat terug in de tijd als je met 

hen afdaalt in een middeleeuwse crypte. 

Door de aandacht die ze besteden aan de historische 

achtergronden van gebieden, steden en gebouwen en door 

het terugkoppelen van hun ervaringen aan die van abt Emo, 

is Emo achterna niet alleen een verslag van een fietstocht 

naar Rome maar ook een reis door de tijd. 

Guus en Nel Schipper schreven eerder Trappen tot Santiago 

en Een jakobsschelp op een stuurtas. Emo achterna (192 

pagina’s met routekaartjes en kleurenfoto’s) kost € 19,95 en 

is verkrijgbaar bij de boekhandel (ISBN 978-90-816638-0-9) 

of te bestellen via www.fietsboeken.nl.  

 

   

mailto:ultreia@santiago.nl
http://www.fietsboeken.nl/


 

 

korte berichten en weetjes 
 

Belgische koning op de camino  

Koning Filip van België en zijn oudste zoon Gabriël 

(14) wandelden begin april – net als vorig jaar – een 

deel van de Camino Francés naar Santiago de 

Compostela. Dit jaar begon de tocht nabij Logroño in 

de wijngaarden van de Rioja. De koning en zijn zoon 

werden daarbij – anders dan bij doorsnee pelgrims – 

vergezeld door bodyguards. Ze wandelden dagelijks 

tussen de 20 en 30 kilometer en overnachtten – ook 

anders dan de doorsnee pelgrim – elke avond in 

hetzelfde designhotel met familie en vrienden.   

Hondencertificaat voor borderdcollie Neo 

Neo, de hond van de Baskische Mari Carmen Astigaragga, is de 

eerste hond die een certificaat ontving voor het lopen van de 

camino. De stichting APACA (Asociación Protectora de 

Animales del Camino) die in de steek gelaten of verdwaalde 

honden op de camino opvangt, geeft sinds vorig jaar credencials 

en certificaten uit voor huisdieren die een pelgrimsroute lopen.  

Het nieuws over de prestatie van de vijfjarige Neo ging snel 

rond: er kwamen bij de stichting tientallen aanvragen binnen van 

hondeneigenaren uit Spanje, Italië, Duitsland en België die ook 

met hun trouwe viervoeter de Camino de Santiago willen lopen. 

De stichting verwacht dat de komende jaren steeds meer mensen 

met hun honden de pelgrimsroute zullen gaan. Voor wie dat ook 

overweegt: besef dat honden in gemeentelijke herbergen en 

nagenoeg alle restaurants niet welkom zijn. Mari Carmen 

waarschuwt verder: ‘Je moet erg oplettend zijn. Er zijn veel 

loslopende dieren in de dorpen die achter ons aan kwamen. En je moet voldoende 

verzorgingsspullen bij je hebben. Dat betekent meer gewicht in de rugzak. Accommodatie is 

soms moeilijk te vinden.’ Op de Spaanse website Camino con mi perro vind je informatie over 

een camino met je hond.             Bron: La Voz de Galicia 

  

  

  

http://www.caminoconmiperro.com/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2018/03/24/doctora-filosofia-terapeuta-comunicadora-animal-neo-primer-perro-credencial-xacobeaterapias-alternativas-comunicacion-animal/0003_201803S24C12993.htm


Voorzitter neemt kopie oudste reisgids naar Santiago in ontvangst 

Codex Calixtinus naar Utrecht 

Op 4 april nam Peter Hesseling, voorzitter van het 

Genootschap, in de bibliotheek van de kathedraal in 

Santiago een kopie van de Codex Calixtinus in 

ontvangst van Don Segundo Pérez, decaan van de 

kathedraal. Deze zogenaamde facsimile – een 

natuurgetrouwe kopie van het boek uit de elfde eeuw 

– zal in Utrecht op het kantoor van het Nederlands 

Genootschap worden bewaard en ter inzage liggen 

voor de leden. Lees in de afgelopen Jacobstaf en de komende edities meer over dit bijzondere 

religieuze boek, dat de ‘reisgids’ voor de middeleeuwse pelgrim naar Santiago bevat. 

De kathedraal van Santiago wijdde een facebookbericht aan de overhandiging. 

 

Interview Mariënburg Magazine 

Suzanne van der Beek en Herman Holtmaat, beiden actief bij het Genootschap, werden 

onlangs geïnterviewd over de camino door Mariënburg Magazine, een blad voor kritische 

katholieken. Wie zijn die moderne pelgrims nu eigenlijk? Wat drijft hen? En wat maakt een 

pelgrimstocht anders dan een andere reis? Het interview kun je hier lezen.  

 

Documentaire over het Olavspad 

De Belgische Hilse de Groote maakte een 

documentaire over het Olavspad van Oslo naar 

Trondheim. The Way to Nidaros kwam op 22 

maart uit en is online tegen betaling via deze link 

te bekijken. De trailer vind je hier.  

 

 

 

https://www.facebook.com/CatedraldeSantiago/?hc_ref=ARQmCeooBwkqOax3S6B_MOQj2qP5wZFqzGnP49RSQLRv1mPQX9GynRBiLTW63JUncEw&fref=nf
https://www.santiago.nl/sites/default/files/Ultreia/Marienburg-Magazine-Interview.pdf
http://thepathtonidaros.com/
https://vimeo.com/ondemand/thepathtonidaros/257756818?autoplay=1


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 mei 2018. 

Wij zien uw kopij graag voor 7 mei 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

