Ultreia 84
oktober/november 2018

In deze Ultreia

Van de redactie

• Hospitalero’s gezocht
• Najaarsbijeenkomst
• Voorjaarsbijeenkomst
• Pelgrimshoeve Kafarnaüm
• Camino rond de Voer
• Vastenactie 2019
• Stille Omgang 2019

• Enquête website
• Camino Cahier 2
• Pelgrimskwartet
• Mijn boek
• Berichten uit het bestuur
• Colofon

We staan weer aan het einde van het conventionele
pelgrimsseizoen. Herbergen beginnen te sluiten, de Huiskamer van
de Lage Landen gaat weer voor een paar maanden op slot en de
laatste groep hospitalero’s van het jaar vertrekt naar Roncesvalles.
In de stilte rond het pelgrimsseizoen heen is er uiteraard nog steeds
van alles te beleven. Volgende week komen we samen in
Leeuwarden voor de landelijke najaarsbijeenkomst en u bent altijd
welkom bij de vele cafés St Jacques en regiowandelingen, of in de
Virtuele herberg. Maar uit deze Ultreia blijkt wel dat we voor nu
vooral vooruitkijken naar zonniger tijden: met aankondigingen voor
verschillende activiteiten die zich al ontplooien voor 2019.
Of u nu in winterslaapmodes gaat of juist de rugzak inpakt om op
stap te gaan, ik wens u een goede reis.
Buen camino!
Suzanne van der Beek

Hospitalero’s gezocht voor Roncesvalles
Het klooster van Roncesvalles is een van de mooiste
en meest mythische plekken op het begin van de
Camino Francés. 1000 meter hoog, ongenaakbaar in de
groene Pyreneeën, vaak omgeven door mist, sneeuw of
regen. Voor de vermoeide pelgrim is het een zegen om
na de zware oversteek over de bergen liefdevol te
worden opgevangen in de albergue. Maar dit gebeurt
niet zomaar. Al 16 jaar verzorgen vrijwilligers van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob deze
prestigieuze albergue van het klooster. Elk jaar zoeken
wij weer frisse hospitalero’s voor de noodzakelijke
werkzaamheden en wij kunnen nog hospitalero’s (m/v)
gebruiken voor komend seizoen!
Het hospitaleroschap
Als hospitalero vervul je verschillende taken: vriendelijk pelgrims ontvangen en de goede weg
wijzen, wasjes verzorgen, helpen bij de fietsenstalling, het bagagevervoer en alle voorkomende
problemen. Dit betekent aanpakken, maar gebeurt met veel voldoening en plezier onder elkaar.
Hospitalero’s werken steeds in perioden van twee weken. Het seizoen loopt van maart tot
november, in totaal 19 perioden van twee weken. Afhankelijk van de drukte zijn 6 à 10
hospitalero’s nodig om tot 217 pelgrims per dag onder te brengen. Tijdens de periode in
Roncesvalles worden de vrijwilligers goed verzorgd. Er is veel werk te doen, maar er is ook
tijd voor een wandeling in de omgeving of een uitje naar Pamplona. De hospitalero ontvangt
van de pelgrim dank en genegenheid, maar enige taaiheid en incasseringsvermogen is wel
gewenst.
Aanmeldingsprocedure
Nieuwe hospitalero’s met pelgrimservaring
kunnen zich aanmelden op onze website.
Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging
voor de introductiedag in februari en daarna
voor de voorjaarsdag in Driebergen. Tijdens
deze bijeenkomsten ontvangt u informatie
over wat er wordt verwacht van een
hospitalero en ontmoet u uw medehospitalero’s. Tot slot wordt de periode
afgesloten tijdens de evaluatiebijeenkomst
in november, waar hospitalero’s ook een
Certificado de Roncesvalles ontvangen.
Zorg ervoor als lid van het Genootschap deze kans niet te laten lopen en maak dit mee!
Namens de Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles,
Helmut Brouwer

Berichten rond de landelijke bijeenkomsten

Inschrijving najaarsbijeenkomst gesloten
Op zaterdag 10 november wordt de landelijke najaarsbijeenkomst van het Genootschap
gehouden in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, Culturele hoofdstad van Europa 2018.
Het thema van de dag is: Santiago aan het Wad, met onder andere een fietstocht langs
‘Santiago aan het Wad’, een inleiding bij de recent aangeschafte facsimile van de twaalfde
eeuwse Codex Calictinus en een vertoning van de film Pelgrimeren in Frylân. De inschrijving
is inmiddels gesloten, maar het hele programma is hier te bekijken.

Knutselen voor kinderen van jong tot oud
“Omdat wij het leuk vinden om onze kinderen
mee te nemen, organiseren we ook in Leeuwarden
activiteiten voor kinderen van jong tot oud. Met
pelgrimeren kan je tenslotte niet vroeg genoeg
beginnen. Je kunt bij ons Jacobsschelpen en
stenen beschilderen, kleurplaten tekenen en samen
met Rogier van Crea Natura verzorgen we twee
workshops ´Maak je eigen wandelstok.´ De
meeste activiteiten zijn gratis, voor het volgen van
de workshop vragen we mogelijk een kleine
vergoeding.
Ben jij van plan je (klein)kinderen te laten zien wat pelgrimeren is of wil jij graag een rondje
lopen en je (klein)kinderen wat leuks laten doen? We zien je graag in Leeuwarden!”
Pieter-Bas de Jong

St. Jacobiparochie gesloten op 10 november
“Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom om langs te komen in het
Pelgrimsinformatiecentrum in St. Jacobiparochie. De vrijwilligers helpen u dan graag op weg
met informatie over het pelgrimeren naar Santiago. In verband met de najaarsbijeenkomst in
Leeuwarden, is het informatiecentrum echter gesloten op 10 november.”
Frans Hofstra, Coördinator

Landelijke voorjaarsbijeenkomst 2019
“De voorjaarsbijeenkomst 2019 van het Genootschap vindt plaats op 2 maart 2019. De
bijeenkomst zal een ander karakter hebben dan in voorgaande jaren. De regio Utrecht, die met
de organisatie belast was, heeft laten weten dit grote project niet aan te kunnen en heeft het
teruggegeven aan het bestuur. Het bestuur heeft dat opgepakt en de bijeenkomst vindt plaats in
de Janskerk in Utrecht en zal alleen de ochtend beslaan. Onderdelen zijn in ieder geval de
Algemene Leden Vergadering, een lezing en de pelgrimsparade. Na de lunch kunnen de
deelnemers dan naar de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs. Nadere informatie volgt te
zijner tijd.”
Peter Hesseling, Voorzitter

Berichten uit Pelgrimshoeve Kafarnaüm

Midwinterwandeling
Op vrijdag 28 december organiseert Pelgrimshoeve Kafarnaüm
in Vessem een midwinterwandeling met als thema "de
symbolen van de pelgrimstocht.”
De wandeling start en eindigt op de pelgrimshoeve en voert
ons door prachtige landschappen en bossen van de Brabantse
Kempen. We gaan samen aan de wandel om al lopend elkaar te
ontmoeten, in steeds wisselende groepjes. Wij leiden elke
wisseling in met een korte inleiding over de verschillende
symbolen, zoals bijv. de rugzak en de wandelstok. We putten
daarbij natuurlijk graag uit de vele indrukken en ervaringen die
wij als pelgrim op "de weg" opdoen.
Voor wie?
Wij nodigen iedereen die een pelgrimstocht heeft ondernomen of van plan is dat te gaan doen,
van harte uit om met ons mee te wandelen. De wandeling kan een extra verdieping geven aan
de voorbereiding van de tocht of aan het verwerken van de ervaringen na afloop ervan. Tijdens
de wandeling is er natuurlijk ook volop ruimte voor de uitwisseling van praktische informatie
en van ervaringen.
Praktische informatie
Tussen 10.00 en 10.30 uur komen de deelnemers aan bij de Pelgrimshoeve. Tussen 15.00 en
15.30 uur zijn we weer terug op ons startpunt. Deelname aan de wandeling kost € 10,- ter
plekke contant te betalen. Koffie, thee en erwten- of vegetarische soep zijn inbegrepen.
Eventuele andere drank na afloop van de wandeling is voor eigen rekening.
Het is handig om een lunchpakket van huis uit mee te nemen. Wij zorgen voor koffie en thee
en na afloop voor een kop soep.
Je kunt je aanmelden voor de midwinterwandeling via de website (onder aanmeldformulieren,
midwinterwandeling). Er kunnen maximaal 40 winterwandelaars deelnemen. Daarbij geldt:
”Wie het eerst komt……” Wacht niet te lang met je op te geven. De inschrijving sluit op 23
december. Mocht je nog vragen e.d. hebben over de winterwandeling, stel die dan a.u.b. per
mail: winterwandelingvessem@gmail.com

Voorbereiden 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 Kafarnäun 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.
Praktische informatie
Het weekend wordt begeleid door twee ervaren vrijwilligers en duurt van vrijdag 16.00 u. tot
zaterdag 16.00 u. Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Kosten zijn € 60 (incl.
overnachting en maaltijden) Aanmelding en informatie via de website. De data voor 2019 zijn
11/12 januari, 25/26 januari, 1/2 februari, 15/16 februari, 8/9 maart en 25/26 oktober.

Voorjaarsactiviteiten

Camino rond de Voer
Het wandelinitiatief De Lopende Band
organiseert voorjaar 2019 een driedaags
weekendprogramma als voorbereiding op de
Camino Pelgrimstocht. Met een gevulde
rugzak en wandel-ervaringen van collegaCamino-lopers brengen we u in de sfeer van
wandelen richting Santiago de Compostela.
Als extraatje gaan we genieten van de
bloesem in de prachtige Voerstreek met zijn
mooie vergezichten en holle wegen.
De beide oprichters van De Lopende Band hebben afgelopen jaren stukken van de Camino
gelopen in Portugal, Spanje en Franrijk. Ze willen hun ervaring, opgedaan op deze tochten,
met u delen. In het driedaagse wandelprogramma staan we stil bij de diverse routes die gelopen
kunnen worden. Ook bespreken we praktische wandel-aspecten, de paklijst en bijvoorbeeld het
vraagstuk van al of niet reserveren. Tijdens de wandelingen in de Voerstreek gaan we ook in
op meer persoonlijke zaken; op de Camino kom je immers ook jezelf tegen!
We wandelen drie dagen op 26, 27 en 28 april
2019, elke dag pakweg 20 tot 24 km. Daarbij
scoren we zoveel mogelijk hoogtemeters. We
vragen ieder aan te treden met goed ingelopen
wandelschoenen en een rugzak van rond de 10
kilo.
Wat we tijdens ons trainingsweekend in april
niet kunnen nabootsen is de zinderende ZuidEuropese hitte en slaapzalen met snurkende
collega-wandelaars. Maar dat zult u ons niet
kwalijk nemen, schatten we zo in…
Interesse? Kijk op www.delopendeband.nl

Pelgrimstocht Vastenactie 2019
Het is inmiddels een traditie, de jaarlijkse
Vastenactie-Pelgrimstocht. Voor de negende
keer staat de pelgrimage op het programma. En
zoals altijd is de wandeltocht bedoeld om
enerzijds geld bij elkaar te brengen voor de
projecten van Vastenactie en anderzijds om met
elkaar na te denken over onze levenswijze hier
en de invloed die dat heeft op onze medemensen
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Wandelen over water
Het gaat in de Vastenactiecampagne van 2019 over water. Water is de belangrijkste bron van
leven. ‘Wandelen over water’ is in 2019 het motto van de Pelgrimstocht. Wandelen doen we in
het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van Amsterdam. Vanuit Weesp maken
we drie rondwandelingen (circa 20 km per wandeling) richting Muiden, Muiderberg en
Naarden, richting Abcoude en Driemond, richting Nederhorst ten Berg en Ankeveen.
Onderweg houden we een aantal malen een bezinningsmoment, in een kerk of zo maar, ergens
op een uitnodigende plek in het landschap. En donderdag- en vrijdagavond hebben we nog een
boeiende afsluiting van de dag. Noteer alvast de data van de Pelgrimstocht Vastenactie 2019.
Deze wordt gehouden van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019, in de voorlaatste
week van de Vastentijd (Pasen 2019 valt op zondag 21 april).
In november volgt er meer informatie op onze website. Over het precieze programma, over
overnachtingsmogelijkheden, over hoe mensen zich kunnen opgeven om deel te nemen, over
de kosten, kortom over alles wat u wilt weten om mee te wandelen. De leden van de parochiële
werkgroep Pelgrimstocht Vastenactie van de Parochie van Levend Water (Weesp, Muiden,
Muiderberg) die samen met Vastenactie de tocht organiseren, hopen natuurlijk dat veel mensen
mee zullen gaan om te ‘wandelen over water’.

Stille Omgang 2019
Vanuit de Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie in Utrecht wordt voor de 20ste keer
een bedevaarttocht naar Amsterdam gehouden. In de nacht van 16 op 17 maart wordt daar de
Stille Omgang gehouden, een gebeurtenis die teruggaat op het jaar 1345. Deze tocht herdenkt
het Mirakel van Amsterdam.
We gaan lopend, een tocht van ongeveer vijftig kilometer. De wandeltocht is op 16 maart
2019, vertrek in de ochtend van de Dominicuskerk in Oog en Al. Tussentijds zijn er diverse
rustpauzes ingelast. In Amsterdam sluiten we aan bij de Stille Omgang, nadat we de viering
van 22.30 hebben bijgewoond in de Rooms-Katholieke kerk ”De Krijtberg” aan de Singel.
Voor vervoer terug wordt gezorgd. Er is een verzorgde maaltijd inbegrepen tijdens de langste
stop. De tocht staat open voor iedereen die de intentie van de bedevaart eerbiedigt. Het is
mogelijk om tussentijds in te stappen.
De inschrijvingskosten voor de tocht en de terugreis bedraagt € 45,- Maximaal aantal
deelnemers bedraagt 35 personen. Inschrijven is tot 10 maart a.s. mogelijk bij André
Dorrestein Pr Willem de Zwijgerlaan 19 3991BP Houten of per email.

Enquête website Genootschap
De afgelopen (zomer)maanden is de website van het Genootschap druk bezocht. Ook de
regio’s maken goed gebruik van de regiopagina’s. Echter de website is toe aan vernieuwing.
Het komend jaar staan we voor de uitdaging om de website toekomstbestendig te maken.
Samen met u, de leden, willen we nadenken over de opzet en inhoud van een nieuwe website.
Het doel is te komen tot een website waarin je snel informatie kunt vinden over de praktische
zaken rond pelgrimeren, maar ook over de dagelijkse activiteiten van het Genootschap.
Voordat we concreet aan de slag gaan willen we eerst weten wat u vindt van de website.
Daarom willen we u vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Schroom niet, alle
commentaar is welkom, maar geef ons vooral ook suggesties.
Werkgroep Website en ICT

Camino Cahier 2 verschenen
Vorig jaar december organiseerde het Genootschap samen met
de Camino Academie een pelgrim filmfestival in filmhuis ’t
Hoogt in Utrecht. Tijdens ‘Cinema Camino’ werden
verschillende films over pelgrimeren getoond en ingeleid door
academici en professionals uit verschillende disciplines. Een
aantal van deze inleidingen zijn nu gebundeld en gepubliceerd in
Camino Cahier 2: Cinema camino.
In de Camino Cahiers worden teksten en presentaties verzameld
die zijn geschreven op verzoek van de Camino Academie. Deze
worden gepubliceerd op ‘open access’ basis en zijn dus voor
iedereen vrij toegankelijk via de website van de Camino
Academie.
Van de stuurgroep van de Camino Academie

Pelgrimskwartet
Zoek jij een uniek december cadeau voor je pelgrim vrienden (of stiekem voor jezelf)? Voor
wie nog geen kaas gegeten heeft van Frans om spelenderwijs Pelgrim-Frans te leren bij de
openhaard!
•
•
•
•

Spelenderwijs de eerste stappen in het Frans
9 sets van 4 themakaarten
Inclusief handleiding en vertalingen
Inclusief audio ondersteuning om je uitspraak
te verbeteren
• € 19,95 incl. btw en verzendkosten
• Zolang de voorraad strekt!
• Bestellen: via email info@bonjourcamino.nl
Meer en actuele informatie op www.bonjourcamino.nl

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

Een edelman in Lerma – Tim van der Graaf
Over humanisten, populisten en de Camino
Het is 2016. Terroristische aanslagen, geweld in het Midden-Oosten en vluchtelingen op
Italiaanse kusten beheersen het dagelijks nieuws. Ook in de polders is het onrustig, populisten
brullen steeds harder en ronselen zowaar een flink deel van de bevolking.
Sommigen verdragen de agressie en de domheid van het publieke debat niet meer, die willen
weg en gaan de grens over om het pessimisme te ontvluchten. Twee mensen en hun hond
beginnen in Limburg aan een tocht van meer dan honderd dagen naar Santiago. Onderweg
spreken ze met Wim Wenders en John de Mol, een inquisiteur en Diderot. Ze wachten op
Stefan Zweig, ontsnappen aan een hellevaart in Burgos, ontmaskeren het fantoom dat door
Spanje waart en onthullen manipulaties van politici en priesters.
Ze leiden het leven van de moderne pelgrim, slapen elke
nacht bij vreemden, wandelen door dorpjes en bezoeken
de kerk, een café of de bakker. Ze zien de kathedraal
van Reims, de stegen van Pamplona, wijngaarden
rondom Chablis en de eindeloze Spaanse hoogvlakte.
Het wonder van Europa voltrekt zich opnieuw want wie
dwars door het continent trekt, dwaalt in zijn
geschiedenis. Je moet sterk in je schoenen staan om
daartegen bestand te zijn. Anders ga je voor de bijl,
vergeet je de dagelijkse sores en kom je gelouterd terug.
Dan besef je wat de encyclopedisten ons 250 jaar
geleden al toonden: word niet belemmerd door de
tijdgeest maar denk kritisch en vrij.
Leve Europa! Vive l’Europe!
Uitgeverij Zwavel & Zuurstof
ISBN 9789082858006
Gebonden
296 pagina’s en twee katernen kleurenfoto’s
Prijs 27,50 €
Te koop bij www.bol.com, www.zwavelenzuurstof.nl (evt. gesigneerd) en enkele Groningse
boekhandels.

Een reis van 800 kilometer – Erik Smithuis
De inzichten tijdens mijn spirituele voettocht naar Santiago de Compostela
Een droom is iets kostbaars, iets zachts en fijns, iets spiritueel zouden we kunnen zeggen. Het
is niet met mensenhanden vast te pakken en zomaar aan iedereen te tonen. Want een droom is
iets persoonlijks, alsof onze ziel een diep verlangen heeft om iets uit te drukken waarvoor we
in dit leven geboren zijn.
Een droom is een uitdrukking van ons diepste zijn,
van ons wezen, en verdient daarom alle aandacht.
Erik Smithuis (1969) is een toonaangevende
spreker, auteur en ondernemer. Op inspirerende
wijze brengt hij de boodschap je hart te volgen.
Uitgever Three Mountains Publishing
ISBN 9789082548402
Paperback
128 pagina’s met illustraties
Prijs 12,50€

Wat houdt het bestuur bezig?

Berichten uit het bestuur

Website
Zoals eerder te lezen in deze Ultreia is de werkgroep Website en ICT druk bezig met het
verzamelen van ideeën en plannen voor het vernieuwen van de website www.santiago.nl. Na
een nuttige inspiratieochtend is een volgende stap nu het inventariseren van de wensen van de
leden.
Pilot bewegwijzeren
Het Genootschap gaat in een pilot de Jacobsroute van Utrecht naar de Belgische grens voorbij
Vessem van markeringen voorzien. Omdat wij hier geen ervaring mee hebben, hebben we
contact gezocht met Wandelnet. Zij zullen ons begeleiden in het in kaart brengen van de
grondeigenaren, het aanvragen van toestemming om te lopen en om te markeren.
Verder zullen we een klein project opzetten om dit te realiseren. Dankzij de publiciteit in
Jacobsstaf, Ultreia, de website en de Facebookpagina zijn er inmiddels 3 coördinatoren
gevonden. De werving voor vrijwilligers (mensen die de bewegwijzering aan gaan brengen en
gaan onderhouden) start binnenkort.

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:

Suzanne van der Beek

Verzending:

Han Lasance

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. Kopij kan gestuurd worden naar ultreia@santiago.nl.
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.

