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Van de Redactie 
 

 
 

In Ultreia 85 van januari 2019 liet Suzanne van der Beek weten dat zij -helaas- het 

redactieteam Ultreia gaat verlaten. Suzanne heeft haar tijd bij de redactie als zeer 

waardevol en leuk ervaren. Het team zal haar en haar enthousiasme missen. Het 

redactieteam heeft al iemand, namelijk mij, gevonden om het team aan te vullen, 

maar er is nog een plekje voor een enthousiast redactielid vrij! Dus zou jij het leuk 

vinden om met mij samen te werken aan de Ultreia, mail dan naar 

ultreia@santiago.nl. 

Dan zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Bianca Quadflieg, nieuw redactielid 

Ultreia. Ik kom uit Heerlen en heb in 2016 het camino-virus opgelopen. Ik liep 

toen, na een periode met veel tegenslagen, van Saint-Jean-Pied-de-Port naar 

Santiago. Ik kwam terug met hervonden levenslust en een positieve kijk op de 

toekomst. In 2018 liep ik, om het leven te vieren, de Camino Portugues en liep 

door naar Finisterre en Muxia. Een volgende pelgrimsroute wordt alweer gepland. 

Tijdens de voorbereidingen op de tochten heb ik veel gehad aan de informatie die 

ik vond op de website, Facebookpagina en Nieuwsbrieven. Ik vind het fijn om nu 

iets terug te geven. Ik ben uitgedaagd om de Nieuwsbrief te vernieuwen en te 

moderniseren. Die uitdaging neem ik graag (bij voorkeur samen met iemand) aan.  

Ultreia! 

Bianca Quadflieg 

 

Vernieuwde Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief heeft nu een wat ander uiterlijk en dit is een eerste aanpassing van 

de vernieuwde nieuwsbrief. We willen de nieuwsbrief nog verder vernieuwen. 

Wij bepalen niet zelf hoe die vernieuwde en modernere Nieuwsbrief eruit gaat zien. 

Het ligt in jouw handen! Wat wil jij zien? Wat voor soort nieuws lees je graag in de 

Ultreia? Wat mis je in de Ultreia en wat moet absuluut blijven? 

Laat het ons weten! Dat kan door een e-mail te sturen naar ultreia@santiago.nl 
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Pelgrimsmis Santiago verplaatst 

Inmiddels zijn de werkzaamheden binnenin de kathedraal gestart en vinden er 

gedurende 12 maanden geen missen meer plaats. 

“De dagelijkse pelgrimsmis om 12.00 uur wordt gedurende deze maanden gevierd 

in de kerk San Francesco (achter de kathedraal). Een overzicht van alle missen, 

samen met een plattegrond van de kathedraal en van Santiago, kun je hier 

downloaden.” 

Het blijft ook gedurende de werkzaamheden mogelijk de kathedraal te betreden 

van 9.00 tot 19.00 uur om de apostel te omhelzen en zijn graf in de crypte te 

bezoeken. 

 

Het Genootschap zoekt…. 

Voor het informatiecentrum in Utrecht is het Genootschap op zoek naar vrijwilligers 

die recentelijk de camino hebben gelopen of gefietst, woonachtig zijn in de 

omgeving van Utrecht en op vrijdag eens in de veertien dagen van 10.00 uur - 

12.00 uur informatie willen geven aan toekomstige pelgrims. 

Bij interesse stuur dan een e-mail naar Informanten.Utrecht@santiago.nl  

 

 

Meer dan wandelen alleen 

Pelgrimsgemeenschap ‘De Wandelmaat’ gaat over meer dan wandelen alleen. 

Op de website van de Wandelmaat vind je een brochure met 35 

kloosterwandelingen in Nederland, België en elders in Europa. De Wandelmaat is 

een stichting van vrijwilligers die kloosterwandelingen en andere spirituele 

wandelingen organiseert. Je verblijft in het klooster en gaat van daaruit aan de 

wandel, rondom het klooster, naar een volgend klooster. 

Je kunt de brochure ook aanvragen via e-mail. 

 

Ben ... onderweg 

http://www.santiago.nl/sites/default/files/Nieuws/Nieuws_algemeen/OverzichtAndereLocatiesMissenSantiago.pdf?fbclid=IwAR2kSU05OqVQHsoQ28J7tS3xAe8M90TIeqL0ybu77qfidL1Y6ssWe4h7O0o
http://www.dewandelmaat.nl/
mailto:aweemstra@gmail.com


In de vorige Ultreia nodigden Ben Noorloos en Elza Vis 

je uit om dit voorjaar met hen mee te wandelen, 

vanuit Utrecht richting Vessem. De goede reacties 

daarop inspireerden Ben en Elza bij het ontwikkelen 

van een ander plan: een soortgelijke wandeling, maar 

dan in het vroege najaar, rond Vézelay (Frankrijk).  

Praktische informatie: Duur Tour de Vezelay Oost: 7 

dagen, waarvan 2 reisdagen, van 1 t/m 7 september 

2019 

Deelnemers:  6 - 7 personen. (Rond 15 juli wordt 

besloten of de reis doorgaat). 

Ben je nieuwsgierig en op zoek naar meer informatie? 

Kijk dan op de website.  

(foto: Elza Vis – Kathedraal Vezelay) 

 

Save the date 

Impressions of a Pilgrimage 

26 mei 2019 Sint-Janskerk Gouda 

 

Op zondagmiddag 26 mei om 17.00 uur zal 

in de Goudse Sint-Janskerk Impressions of a 

Pilgrimage worden uitgevoerd door een 

projectkoor o.l.v. Hermy Wiechers en een 

muzikaal ensemble o.l.v. Dick Le Mair. De 

toegang is vrij en er wordt een vrijwillige 

bijdrage gevraagd bij de uitgangscollecte om 

de kosten van het concert te dekken.  

Voor meer informatie, zie: Dick Le Mair Music 

 

Kunstpelgrimage door Amsterdam 

Van 6 maart tot 22 april wordt in Amsterdam Art Stations of the Cross 

gepresenteerd. Dit is een uniek publiek kunstproject, dat bezoekers door de 

hoofdstad meevoert op een artistieke en contemplatieve tocht. Het verhaal en de 

symboliek van de Kruisweg zetten aan tot reflectie over actuele vormen van 

onrecht.  

Op zaterdag 16 maart organiseert de Camino Academie, in samenwerking met de 

organisatie van Art Stations of the Cross, een speciale pelgrimstocht langs een 

aantal staties. Bij elke stop vertelt een kunstenaar of curator over de achtergrond 

van het werk.  

https://www.benonderweg.nl/
https://dicklemair.nl/projecten/impressions-pilgrimage/
http://www.artstations.org/


Voor meer informatie, zie de website van de Camino Academie

 

 

Nieuws uit de regio 

Roermond 

In 2021 viert Santiago de Compostela het Heilig Jaar. Dit wordt gevierd wanneer 

25 juli, de naamdag van Jacobus de Meerdere, valt op een zondag. Gedurende 

2021 wil het Genootschap festiviteiten organiseren. De regio Roermond heeft zich 

al gemeld met een mooi plan rond 25 juli, maar het Genootschap is nog op zoek 

naar meer feestelijke ideeën. Heb jij leuke suggesties? Mail ze naar 

heiligjaar@santiago.nl. 

Breda 

Vanaf deze maand is er ook een maandelijks 'Café St. Jacques' in Breda. Het vindt 

plaats op iedere laatste donderdag van de maand tussen 17.00 en 19.00 uur in 

café de Pint, Stationsplein 9 in Breda. 

Iedereen die interesse heeft in het lopen of fietsen van een pelgrimstocht is 

welkom. Het is voor mensen die al gegaan zijn of nog willen gaan, een plek voor 

uitwisseling van ervaringen, tips en adviezen. 

Drankjes voor eigen rekening, introducees zijn van harte welkom. 

 

http://www.caminoacademie.nl/
http://www.caminoacademie.nl/
mailto:heiligjaar@santiago.nl


 

Andere cafés St Jacques vind je in Groningen, Hengelo, Apeldoorn, Alkmaar, 

Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Oosterbeek, Rotterdam, Den Bosch en Roermond. 

Kijk voor locaties en data in de agenda op de website van het Genootschap.  

 

 

Berichten uit het bestuur 

• Een groep vrijwiligers van het Genootschap is aan de slag gegaan met een pilot 

om de Jacobswegen door Nederland te bewegwijzeren. Het bestuur en de 

gemeenten zijn enthousiast!  

• In 2019 vinden een paar verschuivingen plaats in het bestuur. Daarom is de de 

portefeuilleverdeling van het bestuur geactualiseerd. Deze is hier te vinden.  

• Om jongeren meer te betrekken bij het pelgrimeren en het Genootschap, is het 

bestuur in gesprek met het bureau met Young & Holy 

(https://www.youngholy.nl/) De volgende stap in de samenwerking richt zich 

op het thema ‘voorbereiden op een pelgrimstocht’. Centraal staat het  

“jongerenproof” maken van de nieuwe website van het Genootschap. 

• Op 26 januari organiseerde de Regio Rotterdam een bijeenkomst voor alle 

regiocontactpersonen. Er is gesproken over de invulling van de landelijke 

ledenbijeenkomsten. Er is besloten om in de toekomst een andere aanpak te 

hanteren: de voorjaarsbijeenkomst krijgt een compacter programma en wordt 

centraal in het land georganiseerd, de najaarsbijeenkomst behoudt haar 

huidige vorm en wordt om beurten in de regio’s georganiseerd. Deze formule 

wordt na 2 jaar geëvalueerd. 

• De jaarrekening 2018 is besproken en gereed gemaakt voor agendering op de 

algemene ledenvergadering op zaterdag 2 maart in Utrecht. Klik hier voor het 

programma.  

• Wist je overigens dat de werkgroep Geschiedenis en Cultuur regelmatig 

lezingen organiseert rond een thema van de camino? De eerstvolgende lezing 

op woensdag 27 februari 2019 heeft als titel: Muziek aan de Melkweg - Jacobus 

verklankt. Klik hier voor meer informatie. 

 

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 

L’Esprit du Chemin 

Nieuwe editie van de gids ‘Tour de Vézelay’ 

https://www.santiago.nl/
https://www.santiago.nl/het-bestuur-stelt-zich-voor
https://www.youngholy.nl/
https://www.santiago.nl/vereniging/bijeenkomst-regiocoördinatoren
https://www.santiago.nl/page/programma-voorjaarsbijeenkomst-2019/167547
https://www.santiago.nl/GenC-Home


 

De pelgrimsherberg l’Esprit de Chemin 

bestond in 2018 15 jaar. Dit jubileum werd 

gevierd met het uitzetten van ‘Tour de 

Vézelay’, een rondwandeling van 140km 

over oude pelgrimswegen. Naast het feit 

dat Vézelay een bekende halteplaats is op 

weg naar Santiago de Compostela, is het  

ook een pelgrimsoord verbonden met Maria 

Magdalena, de “Apostel der Apostelen”. Zij 

was immers de eerste getuige van de 

opstanding van Jezus na zijn kruisdood. 

Klik hier voor het volledige verhaal over 

Tour de Vézelay. 

De tweede editie van de gids (32 pagina’s, 

in kleur) is eind februari beschikbaar en 

kost € 5,= (excl. eventuele verzendkosten). 

Je kunt het gidsje per e-mail bestellen of 

kopen bij onze stand op het pelgrimsplein 

van de Fiets- en Wandelbeurs, op 1, 2 en 3 

maart a.s. in Utrecht. 

Een update van de eerste editie staat op de website. 

Bon Chemin! 

Huberta Wiertsema en Arno Cuppen 

 

 

‘Fiets je een stukje mee?’ 
Van Niek Poort 

 

Waarom naar Santiago? Ik had eerder al 

enthousiaste mensen gesproken die naar 

Santiago waren gefietst. Na mijn 

pensionering wilde ik ook langere tijd uit 

de tredmolen van het dagelijks leven 

stappen en genieten van een heel ander 

leven. Een nieuwe, vooral sportieve, 

uitdaging aangaan. 

 

Maar ik zocht meer. Het woord “pelgrim” 

in “Pelgrimstocht naar Santiago” maakte 

me nieuwsgierig. Wat betekent dat 

woord? In die tocht leken me in elk 

geval mooie mogelijkheden te zitten, 

zoals jezelf beter leren kennen.  

 

Gesprekken kunnen voeren. Na kunnen 

denken over het leven, antwoorden 

zoeken. Het werd een lange tocht met 

tent en toebehoren. Onderweg ontdekte 

ik nog meer mogelijkheden zoals afstand 

nemen en het overdenken van mijn 

https://pelgrimeer.eu/tour-de-vezelay/
mailto:info@espritduchemin.org?subject=2e%20editie%20tour%20de%20Vezelay
https://www.espritduchemin.org/nl/tour-de-vezelay/routebeschrijvingen/updates-gids-tour-de-vezelay


herinneringen en gevoelens. Het vinden van het antwoord op de vraag wat voor 

soort pelgrim ik ben en wat ik (nog) geloof was daarbij belangrijk. 

Met behulp van onderweg genomen foto’s  werden door onze oudste zoon enkele 

sfeervolle illustraties gemaakt en bijgevoegd.                                                                                                         

 In 2015 ben ik opnieuw, alleen, en weer op de fiets naar Santiago gegaan. Het 

“kriebelde” al langer. 

De oostelijke route lokte. Mijn vragen uit de eerste tocht waren nog niet allemaal 

beantwoord. Ik was niet klaar met de “binnenkant” van mijn pelgrimstocht. De 

vraag of deze zwaardere route voor mij, negen jaar ouder, nog haalbaar was, werd 

daarnaast een prikkelende uitdaging.  

Ik heb geprobeerd de lezer mee te nemen met persoonlijke, maar heel herkenbare 

mijmeringen, veranderende inzichten en meer. Humor, doorzetten, afzien, 

terugblikken, interessante gesprekken. Het komt allemaal aan bod. 

 

Colofon 

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

informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl en de facebookpagina, waar 

je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims. 

Redactie: Bianca Quadflieg 

Redactieadviseurs: Julie Merks en Suzanne van der Beek 

Verzending: Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt eind maart 2019. Wij zien uw kopij graag voor 15 

maart 2019 tegemoet op ultreia@santiago.nl. 

 

Aanwijzingen voor de auteur: 

Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), 

bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij 

gaan er vanuit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken. 

 

Activiteiten van derden: 

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

Genootschap staat niet garant voor de kwaliteit van de activiteiten van derden. 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
mailto:ultreia@santiago.nl

