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Van de redactie 

 

Veel pelgrims zullen het bord hierboven herkennen van de Camino 

Francés. Het is misschien wel het meest gefotografeerde verkeersbord van 

Spanje. Ik moest aan het bord denken in deze maand, waarin ik de laatste 

zaken afhandel voor mijn proefschrift over de Camino. Na ruim vijf jaar 

onderzoek te hebben gedaan naar pelgrimsverhalen komt er een einde 

aan mijn promotietraject.  

Maar ondertussen gaat het pelgrimsleven door. Ik zie pelgrims om mij 

heen en op het internet alweer op pad gaan en aankomen op het plein 

voor de kathedraal. En ik merk dat ik zelf ook weer iets voel kriebelen. De 

Camino blijft een tocht die zich in je nestelt. Ik ben dan misschien klaar 

met mijn onderzoek, maar de Camino zal ik zeker niet zo makkelijk 

achterlaten. 

Dus ik zeg: Don’t stop walking, Buen Camino! 

Suzanne van der Beek 

 

 

 



Bestuursleden gezocht 

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is op zoek naar twee nieuwe 

bestuursleden: een algemeen bestuurslid en een secretaris. Als bestuurslid bepaal jij 

mee het beleid voor de komende jaren en welke activiteiten het Genootschap zal 

promoten en uitvoeren. Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij 

jou! 

 

Wat ga je doen? 

Als bestuurslid bepaal jij mee het beleid van het Genootschap en zoals de andere 

bestuursleden onderhoud je contact met enkele regio’s en werkgroepen. Als secretaris 

bereid je daarnaast ook de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen 

voor en doet daarvan verslag. Daarnaast bewaak je de zittingstermijnen van de 

bestuursleden, de regiocontactpersonen en de voorzitters van de werkgroepen. De 

afhandeling van de correspondentie (meestal per e-mail), het samenstellen van het 

jaarverslag en het beheer van het archief, zijn taken die ook bij deze functie horen. 

 

Wie ben jij? 

• Je hebt bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring. 

• Je bent ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend en een echte 

verbinder. 

• Je kunt uitstekend samenwerken en bent communicatief vaardig in woord en 

geschrift. 

• Je spreekt duidelijk verwachtingen uit over wat er moet gebeuren, hoe, wanneer en 

met wie, en durft dit te bewaken.  

 

Wat bieden wij jou? 

Een kans om je bestuurlijke ervaring uit te 

breiden en/of te verdiepen en een kans om 

je kwaliteiten in te zetten voor het 

Genootschap. Je reis- en onkosten worden 

vergoed. 

 

Geïnteresseerd?  

Voor meer informatie: Peter Hesseling 

(voorzitter): tel. 0878756243. Wil je 

solliciteren? Dan graag voor 25 juli  een e-

mail voorzien van een kort cv en motivatie 

naar: voorzitter@santiago.nl  

 

Na ontvangst van de sollicitatie heb je een gesprek met de voorzitter samen met enkele 

andere bestuursleden. Als blijkt dat er een klik is, word je kandidaat-bestuurslid. Na 

een periode van meelopen met het bestuur en vertrouwen in elkaar, draagt het bestuur 

je tijdens de Algemene Ledenvergadering voor als bestuurslid.  
 

 

mailto:voorzitter@santiago.nl


Santiago aan het wad: maaltijd en festival 

Maaltijd in de Zwarte Haan 

Zoals u weet eindigt de estafette Camino aan het Wad met een pelgrimsfestival en 

maaltijd op woensdag 25 juli a.s. in Sint Jacobiparochie. We hebben al de nodige 

reserveringen en betalingen hiervoor mogen ontvangen, maar we hebben de indruk dat 

de wandelaars niet echt op de hoogte zijn van de beperkte inkoopmogelijkheden in 

Sint Jacobiparochie om iets te eten. Daarom hebben we de catering ingeschakeld van 

Jacob Jensma, eigenaar van het bekende restaurant in Zwarte Haan, die de 

pelgrimsmaaltijd in de tent voor de Groate Kerk zal verzorgen. De prijs voor de 

maaltijd bedraagt € 15,00 inclusief een glas fris, bier of wijn. Meer informatie vindt u 

hier. 

 

Festival Nacht aan het Wad 

Deelnemers aan de Camino der lage Landen zijn uitgenodigd om na de 

pelgrimsmaaltijd in Sint Jacobiparochie op woensdag 25 juli a.s. aan te sluiten bij de 

culturele processie van Sint Jacobiparochie naar Zwarte Haan. Is Sint Jacobiparochie 

“Santiago aan het wad” in Nederland, dan is Zwarte Haan aan de waddenzeedijk het 

Friese “Finistère”! Evenals op het Atlantische strand van het Spaanse Finistère vindt er 

aan het wad een symbolische handeling plaats. De aankomst van de processie op 

Zwarte Haan is het startsein van het festival “Nacht aan het Wad”. Het festival draait 

om de beleving van de nacht. Zwarte Haan is een van de weinige plekken in Nederland 

waar de duisternis nog ervaren kan worden.  
 

 
 

Komend jaar wordt hier een Starnbarn gebouwd en een nachttuin aangelegd voor de 

beleving van sterren en nachtelijke flora en fauna. Tijdens het festival kunt u daar 

kennis mee maken. Ook is er veel (akoestische) muziek, poëzie en ruimte voor 

verhalen van pelgrims en andere reizigers geïnspireerd door kunst, natuur en 

landschap. Nacht aan het Wad is een initiatief van Keunstwurk i.s.m. Stichting Feel 

the Night. De toegang is met 10 Euro met 3 consumpties inbegrepen. Meer info: 

www.nachtaanhetwad.frl 
 

Van Bas en Sonja Brouwer 

 

  

https://www.santiago.nl/pelgrimsfestival
http://www.nachtaanhetwad.frl/


Camino der Lage Landen in volle gang 

Een bijzondere overdracht in de Bedevaartkerk in Brielle 
Terwijl de festiviteiten voor de aankomst worden geregeld, blijven de wandelingen in 

het kader van de Camino der Lage Landen gestaag naar het noorden gaan. De 

overdracht van de ene op de andere regio is hierbij vaak een bijzonder moment. Rolf 

Vermoolen vertelt over zijn ervaring namens de regiocommissie Den Haag: 

  

“Bij de overdracht van de regio Zeeland naar de regio den Haag op 3 maart hebben 

we de Bedevaartkerk in Brielle bezocht. De bedevaartkerk is opgericht ter 

nagedachtenis aan de martelaren van Gorcum, die in de 80-jarige oorlog vermoord 

zijn. Na het bezoek op 3 maart heeft de bisschoppelijke Brielse commissie de regio den 

Haag benaderd om de start van het bedevaartseizoen op zaterdag 28 april bij te 

wonen. Op deze dag zijn kaarsen aangeboden aan “verbonden” organisaties; dit zijn 

organisaties die pelgrimeren en of bedevaarten ondernemen. Ook de regio’s Zeeland, 

Rotterdam en het landelijk bestuur zijn hiervoor uitgenodigd. De drie regio’s zijn op 

de uitnodiging ingegaan. 

Daarnaast is met het landelijk 

bestuur afgesproken dat de 

regio den Haag namens hen de 

kaars in ontvangst zou nemen. 

Het bedevaartseizoen is 

geopend met een pontificale 

hoogmis met de nodige 

hoogwaardigheidsbekleders. 

Wij hebben uit handen van de 

bisschop van Rotterdam de 

kaarsen ontvangen. De 

landelijke kaars zal in Utrecht 

een plek vinden.”       Foto: Peter van Mulken 

 

Een Waalse proloog 

Niet alleen de wandelaars zijn druk op weg naar Santiago aan het Wad. Op 14 april 

organiseerde het Waalse Genootschap een proloog op de fietscamino naar 

Jacobieparochie. Voorzitter Peter Hesseling fietste mee en schreef een verslagje: 

 

“Op 14 april was het zover: een kleine delegatie toog af naar Tertre, waar we bij de 

voorzitter van het Les Amis de Saint Jacques de Compostela mochten overnachten. De 

ontvangst door Pascal Duchene en zijn vrouw Joëlle was uitbundig. Na het ontbijt 

gingen we naar het vertrekpunt in Beloeil, waar we onze Belgische fietsgenoten 

troffen. De tocht voerde door het licht geaccidenteerd landschap van Wallonië. De 

meest noordelijke plaats was Geraardsbergen. Geraarsbergen is bij wielrenners 

berucht om zijn muur. Enkelen van het gezelschap ging de uitdaging aan een 

bedwongen de muur van Geraardsbergen met op sommige stukken een 

stijgingspercentage van 20%. De meest deelnemers reden er langs.  



We hadden een pauze in Lessen bij het Hopital Notre Dame á la Rose waar we de 

meegebrachte lunch gebruikten. Via de kapel Notre Dame de la Cavée te Isieres, 

fietsten we weer terug naar Beloeil. We kijken terug op een mooie fietstocht. Niet 

alleen het landschap was prachtig, maar de gemoedelijke, ontspannen sfeer en de 

gastvrijheid was hartverwarmend. We mogen ook enkele deelnemers verwachten bij 

fietsroute 1 naar Santiago aan het Wad (Sint Jacobiparochie) die op 18 juli in Eijsden 

van start gaat.”  

 

 
 

 

 

 

Camino Academie 

Publieksdag Nieuwe pelgrims 

Op 18 juni a.s. verdedigt Suzanne van der Beek haar proefschrift, met de titel New 

Pilgrim Stories – Narratives, Identities, Authenticity, aan de Universiteit van Tilburg. 

Suzanne is bestuurslid van het Genootschap en lid van de stuurgroep van de Camino 

Academie. In haar proefschrift onderzoekt ze de verhalen die moderne pelgrims 

vertellen, zowel online als offline, en wat het in de moderne tijd betekent om pelgrim 

te zijn. 

 

De Camino Academie organiseert op vrijdag 22 juni een publieksdag rond de 

promotie, waarop ‘de jonge doctor’ voor belangstellenden haar proefschrift 

presenteert, en waar ook enkele andere onderzoekers vertellen over moderne 

ontwikkelingen rond rituelen en spiritualiteit. Zo gaat William Arfman, onderzoeker 

aan de Universiteit van Tilburg, in op de dynamiek van hedendaagse collectieve 

rituelen. Joëlle van Dijk, die afstuurde met een masterscriptie over de Camino, 

probeert in beeld te krijgen wie de moderne pelgrim eigenlijk is. En Bert 

Groenewoudt, senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vertelt 

over informele uitingen van hedendaagse spiritualiteit langs de Camino Frances. Thijs 

Hanrath, troubadour, zorgt voor afwisseling met pelgrims- en wandelliederen. In 

gesprek met de zaal komen ook de eigen ervaringen van pelgrims met sociale media en 

moderne apparatuur tijdens de bijeenkomst aan de orde. Dagvoorzitter is Paul Post, 

hoogleraar rituele studies aan de Universiteit van Tilburg. 

 

 



De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Catharijneconvent in Utrecht en 

duurt van 13.00-17.00 uur. De deuren gaan open om 12.30 uur. Na afloop is er 

gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. De kosten 

bedragen € 10,- (studenten € 7,50) incl. thee/koffie en borrel na afloop, en kan op de 

dag zelf (contant) worden voldaan. 

 

Aanmelding 

Aanmelden doet u via een mail aan caminoacademie@gmail.com o.v.v. Publieksdag 

22 juni 2018. Vermeld bij aanmelding uw voor- en achternaam en woonplaats. Geef in 

de mail ook kort aan of u zelf positieve of negatieve ervaringen heeft met het gebruik 

van sociale media en moderne apparatuur tijdens de pelgrimstocht. 

 

De Camino Academie 
 

 

Wijziging openingstijden informatiecentrum Utrecht  

Het Genootschap heeft verspreid over het land drie informatiecentra: Utrecht, Sint 

Jacobiparochie en Vessem. In deze centra zijn informanten aanwezig die zelf als 

pelgrim op pad zijn geweest naar Santiago. Zij geven graag praktische informatie over 

de Camino of helpen mensen op weg de juiste informatie te vinden. De centra staan 

open voor zowel leden als niet-leden en ieder kan zich op alle centra inschrijven als lid 

waarbij men meteen een credential en de laatste edities van de Jacobsstaf meekrijgt. 

Ook mensen die al lid zijn kunnen een nieuw credential ter plekke aanschaffen. 

 

Het informatiecentrum in Utrecht wijzigt per 1 juli haar openingstijden. Door 

teruglopende bezoekersaantallen op de donderdagavond zal zij op dat tijdstip niet meer 

open gaan. De openingstijden in Utrecht worden als volgt:  

 

• dinsdag van 14.00 - 16.00 uur,  

• donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur,  

• vrijdagmorgen van 10.00-12.00 

uur,  

• de 2e en 4e zaterdag van de maand 

van 11.00-15.00 uur. 

 

De informatie over de locaties en de 

openingstijden kun je ook vinden op de 

website van het Genootschap. 

 

Namens de Werkgroep Informanten,  

Lex Moust 
 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/info-en-bezoekerscentra-utrecht/
https://www.santiago.nl/pelgrimsinformatiecentrum-st-jacobiparochie/10930
https://www.santiago.nl/pelgrimsinformatiecentrum-st-jacobiparochie/10930
https://www.santiago.nl/t-atelier-van-pelgrimshoeve-kafarnaum-vessum/12548
https://www.santiago.nl/contact
https://www.santiago.nl/contact


Camino Academie 

Oproep: Relieken in het Catharijneconvent  
In oktober 2018 opent in het Museum Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling 

over relieken. Voor deze tentoonstelling is het museum op zoek naar mensen die 

vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen over relieken. 

 

Het museum zal laten zien hoe alomtegenwoordig relieken en reliekvereringen zijn. 

Want relieken zijn geen typisch middeleeuws, rooms-katholiek ‘bijgeloof’, maar 

komen in vrijwel alle religies en culturen voor. Een reliek is een voorwerp dat verwant 

is aan een voor een grote groep mensen belangrijk persoon. Het was onderdeel van, of 

is in contact geweest met deze persoon. Mensen hebben er veel voor over om het in 

bezit te krijgen of erbij in de buurt te komen (pelgrimstochten!) en ontlenen er een 

bijzondere kracht of werking aan. De tentoonstelling laat relieken zien uit diverse 

religies, culturen en regio’s en besteedt aandacht aan de overeenkomsten en 

verschillen in de omgang met deze relieken. Ook zal de tentoonstelling een overzicht 

geven van de omgang met relieken vanaf de oudheid tot de hedendaagse actualiteit. 

 

Oproep  

In aanloop naar de tentoonstelling wil het Catharijneconvent mensen interviewen die 

kunnen vertellen over hun ervaring met relieken. Verder wil het Catharijneconvent 

graag in contact komen met mensen die zelf relieken bezitten die eventueel een plaats 

in de tentoonstelling zouden kunnen krijgen. Mensen die hieraan een bijdrage willen 

leveren of aanvullende vragen hebben kunnen contact opnemen met Marije de Nood 

van Museum Catharijneconvent via m.denood@catharijneconvent.nl. 

 

Vooruitlopend op de tentoonstelling is vanaf nu de website catharijneverhalen.nl 

opengesteld voor iedereen die kan en wil vertellen over persoonlijke ervaringen met 

relieken. Deze oproep wordt ondersteund door de Camino Academie, die in 2018 zelf 

ook aandacht aan het fenomeen relieken zal besteden. 

 

 
  

 

 

mailto:m.denood@catharijneconvent.nl
http://www.catharijneverhalen.nl/


Berichten uit België 

Sint-Jacobusprocessie in Brussel 

Op zaterdag 2 juni 2018 lopen pelgrims door het hart van 

Brussel de Sint-Jacobusprocessie. De Belgische 

genootschappen organiseren om 10.00 uur een 

eucharistieviering in de O.L. Vrouw van Goede Bijstandkerk 

aan de Kolenmarkt. De processie vertrekt om 11.15 uur met het 

beeld van de heilige Jacobus naar de O.L. Vrouw ter 

Kapellekerk. Het programma vind je hier, meer informatie over 

de geschiedenis van de processie lees je hier (Franstalig). Voor 

de gelegenheid zal Manneke Pis zich speciaal aankleden als 

pelgrim. 

 

Iedereen is van harte welkom!  

 

Wandelen langs de Via Tenera 

Op zaterdag 7 juli nodigt de afdeling Zenne-Dender van het Belgisch Genootschap 

iedereen hartelijk uit om een stukje van deze Via Tenera te ‘stappen’. Deze route was 

ooit erg gebruikt. In de middeleeuwen namen pelgrims de route van de Dender, van 

Dendermonde naar Ath, voordat ze naar Valenciennes en Cambrai in het noorden van 

Frankrijk gingen. Tegenwoordig verschijnt ze niet meer op de officiële routes. De 

vrienden van Saint-Jacques-de-Compostelle wilden deze route in ere herstellen.  

 

De wandeling begint in Geraardsbergen, waar een gids vertelt over het roemrijke 

verleden van deze bekende stad. Aan het einde van de wandeling is er een rondleiding 

georganiseerd in het prachtige Hôpital Notre-Dame à la Rose waarna er een maaltijd te 

wachten staat op de inmiddels hongerige pelgrims.  

 

Informatie over aanmelding en het programma is te vinden op de website van het 

Belgisch Genootschap. 
 

 

 

 

korte berichten en weetjes 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.st-jacques.be/IMG/pdf/procession_saint_jacques_2018.pdf
http://www.st-jacques.be/spip.php?article747&lang=fr
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/viatenera_website.pdf


Remco Roovers liep met een bijzondere missie 

Remco Roovers heeft de progressieve 

spierziekte myotone dystrofie (MD). Om 

aandacht te vragen voor deze zeldzame en 

onbekende ziekte en om geld in te zamelen 

voor wetenschappelijk onderzoek liep hij 

tussen 30 maart en 7 mei j.l. van Saint Jean 

Pied de Port naar Santiago de Compostella.  

 

De sponsoractie werd begeleid door het 

Prinses Beatrix Spierfonds en leverde tot 

nu toe meer dan 57.000 euro op. RTV 

Utrecht maakte in het Huis van Sint Jacob 

in Utrecht (de thuisbasis van het 

Genootschap) een item over de actie van 

Remco dat hier is terug te zien. Op de 

website van het Prinses Beatrix Spierfonds 

is de vlog te bekijken die Remco maakte. 

Daarnaast heeft Remco ook een eigen 

website: www.musico.nl/santiago    Remco bij het Huis van Sint Jacob 

 
 

Jacobus viert koningsdag 

Op 27 april was de Huiskamer in Santiago even een stukje 

Nederlands grondgebied. 

Er werd Koningsdag gevierd en Jacobus deelde mee in de 

feestvreugde. 

  
 

 

Nieuwe uitgave ‘Pelgrim zonder God’ 

De pelgrimsklassieker ‘Pelgrim zonder God’ van Herman 

Vuijsje uit 1991 is verkrijgbaar in een nieuwe druk. In het 

boek, waar al 10.000 exemplaren van verkocht zijn, loopt de 

tegendraadse journalist de Camino in omgekeerde richting: 

van Santiago naar zijn huis in Amsterdam en vertelt van zijn 

ontmoetingen en overpeinzingen. Voor deze herziene uitgave 

schreef Vuijsje een uitgebreide nieuwe inleiding. Op de 

website van het Genootschap is een mooi interview met 

Vuijsje te zien, waarin hij ingaat op de zoektocht van de 

pelgrim.  

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/270327287
http://www.spieractie.nl/remco
http://www.spieractie.nl/remco
http://www.musico.nl/santiago
https://www.santiago.nl/interview-met-herman-vuijsje
https://www.santiago.nl/interview-met-herman-vuijsje


Colofon 
Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie 

en nieuws zie de website van het Genootschap: www.santiago.nl. Nieuwtjes en activiteiten 

van het Genootschap vind je ook op onze facebookpagina. Tips en ervaringen met andere 

pelgrims uitwisselen kan als je lid wordt van onze facebookgroep. 

 

Redactie:   Ria Meinema   

Redactieadviseur: Suzanne van der Beek  

Verzending:  Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt medio juni 2018. 

Wij zien uw kopij graag voor 7 juni tegemoet via 

ultreia@santiago.nl 

 

 

Aanwijzingen voor de auteur 

Ultreia wil attenderen op allerlei aan de camino gerelateerde zaken en streeft naar korte 

berichten. Kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder 

opmaak, zoals inspringen, vetgedrukt, onderstreept of met kaders. Met een foto of illustratie 

bij het artikel zijn we ook altijd blij. 

 

Activiteiten van derden 

In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Opname in Ultreia 

betekent echter niet dat het Genootschap garant staat voor de kwaliteit ervan. 

 

 

 

 

 

  

http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/genootschap/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/
mailto:ultreia@santiago.nl

