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ULTREIA 95 

Van de Redactie 

 

Onze redacteur Phil Kleingeld heeft helaas laten weten dat hij stopt 

met het redactiewerk voor de Ultreia. We willen Phil heel hartelijk 

bedanken voor zijn inzet en enthousiasme!  

 

Dit betekent ook dat we op zoek zijn naar een nieuwe redacteur. 

Verderop in de Ultreia vind je meer informatie over wat het 

redacteurschap precies inhoudt. Schroom niet om contact met ons op 

te nemen als je vragen hebt.  

 

Mis je iets of heb je suggesties ter verbetering van de inhoud: laat het 

even weten via ultreia@santiago.nl  

 

En blijf vooral artikelen insturen!  

Verzoek aan iedereen die een artikel instuurt:  

1. Graag platte tekst in een Word-bestand sturen (maximaal 300 

woorden).  

2. Foto’s zijn natuurlijk van harte welkom. Een plaatje zegt soms 

meer dan 1.000 woorden! Maar dat wel apart sturen in Jpeg-

formaat en NIET als PDF!  

 

Veel leesplezier! Ultreia!  

Namens de redactie, Julie Merks 

file:///C:/Users/julie/OneDrive/Documenten/Bestuur%20Santiago/Ultraia/Ultreia_95.docx%23_Toc22393453
file:///C:/Users/julie/OneDrive/Documenten/Bestuur%20Santiago/Ultraia/Ultreia_95.docx%23_Toc22393463
mailto:ultreia@santiago.nl


 

 

 

Staat de najaarsbijeenkomst al in uw agenda?  

Aanmelden kan t/m 26 oktober 

 

De landelijke najaarsbijeenkomst van het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob vindt plaats op zaterdag 9 

november te Alkmaar. De plaats van ontmoeting is de Grote 

Sint Laurenskerk, gevestigd in de oude binnenstad. Thema 

van de dag is: Pelgrim op zoek naar het Mirakel.  

 

Het programma is zeer gevarieerd en bevat o.a.: 

- diverse presentaties, lezingen en workshops 

- rondleiding Grote Kerk 

- stadswandeling 

 

Aanmelden voor de door de regio Noord-Holland 

benoorden 't IJ georganiseerde bijeenkomst is mogelijk tot en 

met zaterdag 26 oktober. 

 

Tot ziens in Alkmaar! 

 

Werkgroep najaarsbijeenkomst 2019/ Werkgroep Ledenbijeenkomsten 

 

 

Aanvulling op “Niet meer in de rij voor de Compostela” 

Bericht van de vrijwilligers van de Huiskamer van de Lage Landen 

 

In de vorige Ultreia heeft informatie gestaan over het nieuwe nummertjessysteem voor het ophalen van 

een Compostela bij het Pelgrimsbureau aan de Rúa Carretas 33 in Santiago; kijk hier voor de 

openingstijden Pelgrimsbureau. 

 

Van de vrijwilligers van de Huiskamer hebben we nog aanvullende informatie 

ontvangen. Er worden nu nummers uitgedeeld in het Pelgrimsbureau, maar daar 

zit wel een maximum aan vast. Doorgaans is dit maximum op dit moment zo 

tussen 12.00 en 13.00 uur al vergeven.  

Deze restrictie heeft echter geen gevolgen voor de toegankelijkheid van de 

Huiskamer! Daar zijn pelgrims gewoon van harte welkom.  

Als pelgrims tegen de beveiliging zeggen dat ze naar de Huiskamer willen, dan 

worden ze doorgelaten.  

 

De openingstijden van de Huiskamer van de Lage Landen zijn van 09.00-17.00u. 

 

 

https://www.santiago.nl/page/programma-najaarsbijeenkomst-20-19/169703
https://www.santiago.nl/content/aanmelding-najaarsbijeenkomst-2019/168780
https://oficinadelperegrino.com/en/ufaqs/when-is-the-pilgrims-reception-office-open/
https://www.santiago.nl/huiskamer-van-de-lage-landen


 

 

 

Opgravingen in Silo de Carlomagno in Roncesvalles 
 

In de Sótano, de kelder van de herberg,  woonde deze 

zomer een groep archeologen. Deze groep onderzoekt 

de inhoud van de Silo de Carlomagno met zijn 

ossuarium. Emma Bonthorne is Australische 

archeologe en ostreologe (skeletdeskundige) en 

verantwoordelijk voor deze opgravingen. 

 

De voor ons, hospitaleros, altijd wat geheimzinnige 

Silo wordt vaak bezocht tijdens de zo gewaardeerde 

rondleidingen door Don Valentin. De doodshoofden 

en botten zijn dan door het vierkante gat beneden te 

zien en bezorgen enige griezel.  

De Silocrypte stamt uit de 12e eeuw. Een soort natuurlijke spelonk werd uitgediept tot een vierkante ruimte 

van 10 x 10m ca. 14 diep. Ongeveer 8m dik liggen hier 900 jaar beenderen van pelgrims en bewoners van 

Roncesvalles. (Vooral tijdens pestepidemieën was het raak). In de ruimte erboven worden de laatste 

bewoners van Roncesvalles bijgezet.  

De laatste jaren waren dit Raymond de brandweerman en vorig jaar Don Emilio de pater bibliothecaris, die 

ons hospitaleros zo vaak de pauselijke bul van de oprichting van Roncesvalles heeft laten zien. 

 

De opgravingen vonden plaats in 2 groepen 

van 18 dagen. Deze zomer zijn ze 2m diep 

gevorderd, waarbij de skeletten en botten 

minutieus onderzocht werden. De tijd van 

Napoleon is nu bereikt; goed 200 jaar geleden. 

Zijn paarden stonden nog in de oude herberg 

Itzegandia. Er is ook gevochten wat te zien is 

aan 5 ronde loden kogels en een passend rond 

gat in een hoofd. Interessant zijn ook allerlei 

geconstateerde afwijkingen aan skeletten zoals 

breuken en vergroeiingen; een rug moest wel 

veel geleden hebben. 

 

Onwaarschijnlijk is dat restanten van de heerscharen van Carlomagno en Roland gevonden worden  

(zwaarden en schatten). De laatste werd al in 778 door de Basken in de pan gehakt. Niet zo gek want de 

Franken hadden nog even Pamplona, hoewel Christelijk, leeggeroofd. 

 

Volgend jaar gaan de opgravingen verder.  

 

Helmut Brouwer 

 

  



 

 

 

Senda de Bas 
 “Het Spaanse stadje Ponferrada deed de voormalig topvolleyballer, Bas van de 

Goor, een nieuw wandelpad naar Santiago de Compostela cadeau. Senda de 

Bas is een eerbetoon aan deze man met een missie op het gebied van de 

volksziekte diabetes.”  

Klik hier voor het volledige artikel in De Telegraaf.  

 

 

Nieuwe leden voor de Werkgroep Website 

Nieuwe aanmeldingen blijven welkom! 

 

In de vorige edities van Ultreia hebben we een oproep geplaatst waarin de werkgroep website op zoek was 

naar nieuwe vrijwilligers. Gelukkig hebben een aantal mensen hier gehoor aan gegeven. Dank daarvoor! 

De werkgroep verwelkomt de volgende mensen: Anita Buenen en Leo Eumelen, assistent-webmaster, en 

Rob de Waal, moderator Zoekertjes en Agenda.  

 

De werkgroep heeft samen met het bestuur van het Genootschap besloten om het bedrijf Bewise de nieuwe 

website te laten bouwen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Via Ultreia en tijdens de ALV in 

Alkmaar 9 november a.s. zullen we de leden van het Genootschap op de hoogte houden over de stand van 

zaken. Gaan je handen jeuken na het lezen van dit berichtje? Stuur dan een mailtje maar de webmaster. 

 

 

Pubieksdag: ‘De helende werking van de Camino. Bijzondere 

groepen op het pelgrimspad.’  

Nieuws van de Camino Academie 

 

Over de uitdaging die de Camino biedt aan bijzondere pelgrims  

Vrijdag 29 november 2019, Auditorium Catharijneconvent Utrecht 

 

Velen hebben al eens opgemerkt dat pelgrimeren een helende en transformerende functie kan hebben. De 

Camino Academie (www.caminoacademie.nl) organiseert op vrijdag 29 november 2019 een publieksdag 

waarin deze ‘helende werking’ centraal staat. U hoort de verhalen van vier verschillende groepen met een 

bijzondere achtergrond voor wie de Camino een intense ervaring heeft opgeleverd. Patiënten uit de 

geestelijke gezondheidszorg, jongeren in de ambulante hulpverlening, jongeren die onder bewind staan 

van een jeugdrechtbank, en wandelaars met een visuele beperking. In kleinere of grotere groepen hebben 

zij allen de Camino gelopen. Waarom was dat juist voor hen zo’n bijzondere ervaring en welke effecten 

(positief en negatief) heeft het voor hen gehad? Meer weten? Hier vind je de volledige informatie op de 

website over de publieksdag. 

 

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1927436015/reus-bas-ondersteboven-door-ere-rots
https://www.bewisesolutions.com/#home
mailto:webmaster@santiago.nl
http://www.caminoacademie.nl/
https://www.caminoacademie.nl/agenda/2019-publieksdag-de-helende-werking-van-de-camino/


 

 

 

Gids voor de Pelgrim 
 

De Werkgroep Geschiedenis & Cultuur heeft het voorstel gedaan aan het 

bestuur om te komen tot een heruitgave van het 5e boek van de Codex 

Calixtinus, de zgn. Gids voor de Pelgrim. De enige Nederlandse vertaling, 

voorzien van een wetenschappelijke inleiding, was van de hand van prof. dr. 

Jan van Herwaarden, getiteld Op weg naar Jacobus, en die is al jaren 

uitverkocht. 

Het bestuur heeft “ja” gezegd op dit voorstel. Het past in de doelstelling van 

ons Genootschap, verspreiden van kennis over het pelgrimeren, en het 

harmonieert prima met de facsimile zoals in ons huis  tentoongesteld. Het idee 

is een handzaam en aantrekkelijk boekje te maken dat leden (en 

belangstellenden) graag in hun bezit willen hebben. Presentatie ervan vindt 

plaats in het voorjaar van het heilig jaar 2021. 

 

 

Beleidsplan 2021 - 2025 
 

Het bestuur gaat starten met het opstellen van het Beleidsplan 2021 – 

2025. Het doel van het beleidsplan is om het beleid, de 

uitgangspunten en de doelstellingen vast te leggen zodat we daarmee 

een leidraad hebben.  

 

Op dit moment wordt nog uitvoering gegeven aan het geldende 

beleidsplan voor 2016-2020.  

De planning is om in de ALV op 7 november 2021 het definitieve 

beleidsplan aan de leden te presenteren en zal de ALV worden 

gevraagd in te stemmen met het beleidsplan .  

 

Omdat het belangrijk is dat het beleidsplan een gezamenlijk 

document wordt voor het hele Genootschap, worden voor de 

werkgroepen en de regio’s bijeenkomsten gepland om van gedachten 

te wisselen wat er in het plan moet komen te staan. 

 

Uiteraard zijn alle leden welkom om suggesties en ideeën aan te dragen. Dit kan via secretaris@santiago.nl  

 

 

Activiteiten Genootschap in oktober en november 
 

Benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt door regio’s en 

werkgroepen van het Genootschap? Kijk dan even op de agenda: 

Oktober 2019 

November 2019 

 

 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/kader/bestuur/statuten-enz/Beleidsnotitie_2016-2020.pdf
https://www.santiago.nl/agenda/maand/2019-10
https://www.santiago.nl/agenda/maand/2019-11


 

 

 

Gezocht: redacteur(s) voor de Ultreia 
 

Voor onze vertrouwde maandelijkse nieuwsbrief Ultreia zijn we op zoek naar een of meer redacteurs.  

 

Wat ga je doen?  

De werkzaamheden bestaan grosso modo uit: 

• beantwoorden van de mails naar ultreia@santiago.nl 

• verzamelen van kopij bij lezers, werkgroepen en regio’s  

• zelf stukjes schrijven  

• waar nodig reviseren van kopij en het afstemmen van grotere revisies met de schrijver 

• samenstellen Ultreia 

• verwerken reacties van tegenlezers 

• moderniseren van de Ultreia in samenhang met de nieuwe website 

• afstemmen met de redacties van de Jacobsstaf en Facebook zodat de media elkaar versterken 

 

Wat vragen we van jou?  

Gezond verstand, (een beetje) creativiteit en communicatief en digitaal vaardig (het helpt als je een handig 

bent met Word).  

 

Qua tijdsbeslag gaat het om 8-16 uur per maand. We zijn op zoek naar meerdere redacteuren zodat er 

achtervang is als de camino je weer roept, je het te druk hebt op het werk of ziek bent. 

Als je nog vragen hebt, schroom dan niet contact op te nemen en stuur een mailtje naar ultreia@santiago.nl 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boadilla del Camino 

 

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: Julie Merks 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Verzending: Han Lasance 

 

Deadline/publicatiedatum: De Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij 

zien uw kopij graag voor de 15e 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 van uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken. 

 

Foto’s: Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto’s van https://pixabay.com/  

 

Vertrouwenspersoon: Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die u kunt 

benaderen voor problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere 

informatie: https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen 

 

 

 

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
https://pixabay.com/
https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen

