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woorden).
2. Foto’s zijn natuurlijk van harte welkom. Een plaatje zegt soms
meer dan 1.000 woorden! Maar dat wel apart sturen in Jpegformaat en NIET als PDF!
Veel leesplezier! Ultreia!
Namens de redactie, Julie Merks

Landelijke Najaarsbijeenkomst in Alkmaar groot succes
Bij binnenkomst worden de pelgrims welkom geheten door een kaasmeisje en
vrijwilligers. Het eenrichtingsverkeer in de kerk brengt standhouders goed in
beeld. Zij zijn blij met de ruimte, de tafels, de nissen waar de Codex rechtstreeks
op de muur geprojecteerd kan worden.
Om 10.00 uur volgt het welkom en de opening door wethouder Paul Verbruggen.
Hij is blij met de kans zijn persoonlijke verbondenheid met de Camino en het
Genootschap te delen met de pelgrims. Dan starten de workshops en lezingen in
de Vest of bibliotheek en de stadswandelingen. Groepjes blijven achter in de kerk.
Alles verloopt volgens plan (tijdens de ALV kwam een
verschil van inzicht tussen de regiocommissie ArnhemNijmegen en bestuur over de organisatie van de
Najaarsbijeenkomst 2020 stevig aan de orde; het gesprek
daarover loopt nog), wij kijken toe en ontvangen vooral
enthousiaste verhalen. Het aanbod is gevarieerd, de informatie
rugtas pakken en fiets inpakken is druk bezocht. De
workshops digitaal tekenen op de IPad, schrijven met André,
je eigen stok maken en Tai Chi Chuan, voor innerlijke rust, zijn
goed ontvangen. De lezingen over de historie van de Grote
Kerk met Compostella uit 1665 en het Mirakel van Alkmaar zijn mooie verhalen waar de rondleiding in de
Grote Kerk op aansluit. De Via Podiensis en de Codex Calixtinus zijn druk bezocht. Zelf routes maken,
fietsen in NH en GPS gebruiken, praktische hulpmiddelen voor onderweg.
De Camino Blues is heel herkenbaar en soms
emotioneel, evenals het delen van de spirituele
ervaringen. Anders bekeken en Over Grenzen,
persoonlijke verhalen met een boodschap.
Hospitaleren in Roncevalles of elders, een oproep om
mee te doen. De informatie over andere Camino’s,
Japan, Nepal, de Sultans trail, voor iedereen die meer
wil na Santiago. De stadswandelingen laten een mooi
stukje Alkmaar zien.
Tenslotte sluit het koor, met workshop en presentatie
in de sfeervolle kerk af. Bij het Café St. Jacques praten we na over de geslaagde dag.
Werkgroep najaarsbijeenkomst 2019/ Werkgroep Ledenbijeenkomsten

Bewegwijzering Jacobsroutes in Nederland
Informatie over officiële opening volgt nog
Ruim een jaar geleden zijn we gestart met een pilot om Jacobsroutes in Nederland van bewegwijzering te
voorzien. In de pilot is gekozen voor de route Amstelredam, van Utrecht, via Den Bosch en Vessem naar de
Belgische grens.
Tijdens de pilot zijn veel zaken gerealiseerd. Er is contact gezocht met Wandelnet, als route expert in
Nederland, de Spaanse ‘pijl’ is iets aangepast aan de Nederlandse mogelijkheden en er zijn bordjes met
pijlen gemaakt, er is een team neergezet van coördinatoren en vrijwilligers en uiteraard is bij alle
grondeigenaren langs de route de toestemming gevraagd om de markering aan te mogen brengen.
Die toestemmingen zijn in het Gelderse en Noord Brabantse deel nagenoeg rond en ook is de markering
hier grotendeels al aangebracht. In Utrecht wil de verantwoordelijke ambtenaar eerst beleid maken.

Foto afkomstig van Maarten Hoek

We kijken nu naar een officiële opening waarbij o.a. gedacht wordt aan een wandeltocht op de route.
Verder wordt de pilot binnenkort geëvalueerd en daarbij wordt ook gekeken om dit een vervolg te geven
naar andere Jacobsroutes in Nederland. Met vragen kun je contact opnemen met Maarten Hoek.

Logo van het Genootschap
Om de herkenbaarheid van het Genootschap te borgen, is het belangrijk dat we als
Genootschap bij communicatieuitingen – in welke vorm dan ook - goed vasthouden
aan het logo van het Genootschap en kleurstellingen. Mocht een regio of werkgroep
het logo willen gebruiken of hulp hierbij nodig hebben, neem dan contact op met de
beheerder van het logo Han Pronker.

Midwinterwandeling
Op zaterdag 28 december 2019, inschrijving sluit op maandag 23 december
Op zaterdag 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 en kosten
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.
Inschrijving
Aanmelden voor de midwinterwandeling kan via de website: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
aanmeldformulieren, midwinterwandeling
Er kunnen maximaal 40 winterwandelaars deelnemen. Daarbij geldt: ”Wie het eerst komt……”
Wacht niet te lang met je opgeven. De inschrijving sluit op 23 december.
Nog vragen?
Mail dan met: winterwandelingvessem@gmail.com

Vacature bestuurslid (algemeen)
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is op zoek naar een
bestuurslid m/v
vrijwilligersfunctie

Als bestuurslid bepaal jij het beleid mee voor de komende jaren en welke activiteiten
het Genootschap promoot en uitvoert, en onderhoud je contact met enkele regio’s en werkgroepen.
Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!
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.
Wij bieden 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. 030 737 04 57. Wil je solliciteren? Dan graag voor 1
januari 2020 een e-mail voorzien van een kort cv en motivatie naar: voorzitter@santiago.nl.

Procedure
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.

Pelgrimshoeve Kafarnaüm is van 16-12-2019 tot 2-1-2020 gesloten
De Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem is van 16-12-2019 tot 2-1-2020 gesloten.
Dat betekent dat op 28 december 2019 het informatiecentrum van het Genootschap bij de
Pelgrimshoeve niet geopend is voor voorlichting aan (aspirant)pelgrims.
Piet en Antje van den Tillaar, coördinatoren van Informatiecentrum Vessem

Driedaagse Jacobsronde
Van 17 t/m 19 april 2020, inschrijven en betalen vóór vrijdag 20 maart
Op de fiets naar Santiago de Compostela in 2020? Wil je ervaring opdoen met pelgrimeren op de fiets?
Dan is er de mogelijkheid om in het weekend van 17 t/m 19 april de driedaagse “Jacobsronde” te rijden, die
in 2020 voor de vijfde keer georganiseerd wordt. Deze fietstocht begint bij het Pelgrimsinformatiecentrum
in Sint Jacobiparochie, de startplaats van het Jabikspaad in Friesland. De route gaat langs prachtige
plaatsjes naar het Overijsselse Hasselt, de finishplaats van de Jacobswegen uit Sint Jacobiparochie en
Uithuizen. Dag 2 rijd je vanuit Hasselt door de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland naar het
Groningse Uithuizen, de startplaats van de Jacobsweg in Groningen. Op de derde dag fiets je vanuit
Uithuizen weer terug naar Sint Jacobiparochie. De dagafstanden van deze tocht bedragen rond de 110 km.
Voor wie?
Deze tocht is bedoeld voor toekomstige en oud Santiago-pelgrims op de fiets, maar iedereen die lange
afstanden wil fietsen over meerdere dagen is ook welkom. “Starters” krijgen zo de kans ervaring op te
doen met het rijden van langere afstanden met bepakking. Ook kun je jouw materialen, zoals fiets,
fietstassen en eventuele kampeerspullen, testen. Ervaren Santiago-pelgrims kunnen hun kennis delen met
de vertrekkende pelgrim.
Praktische informatie
Inlichtingen en aanmeldingen bij Frans Hofstra, zijn e-mailadres is: franshofstra@hotmail.com.
Zijn telefoonnummer is: 06-44359902.
Jouw opgave met naam/adres/postcode/woonplaats en 06-nummer moet vóór 20 maart 2020 binnen zijn.
De kosten voor de inschrijving bedragen € 20,00. Te betalen vóór 20 maart 2020 op bankrekeningnummer
NL05 RBRB 0783 0481 57 t.n.v. F.H. Hofstra o.v.v. van F3D 2020.
Als jouw betaling is ontvangen, is jouw inschrijving van kracht. Je ontvangt dan een routeboekje met
routebeschrijving en verdere informatie over mogelijke overnachtingsadressen.
De kosten en keuze voor het slapen en eten zijn voor ieders eigen rekening.
De fietswerkgroep F3D Santiago aan het wad.

Activiteiten in november en december
Benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt door regio’s en
werkgroepen van het Genootschap? Kijk dan even op de agenda:
November 2019
December 2019

Jacobalia- en de Orde van St. Jacob in Holland
Bij het speuren naar bronnen op het internet trof ik onverwacht een artikel van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob met afbeeldingen van regalia van de ridderorde.
De Orde van St. Jacob in Holland is de voortzetting van de oudste bekende Nederlandse ridderorde met
standplaatsen in Rijnsburg en Schoonhoven die niet alleen ridders omvat maar ook zich verbonden heeft
met pelgrims.
In de Orde zijn verschillende pelgrims opgenomen vanuit Bolsward, St. Jacobi Parochie en Vessem; ook is
een van onze leden drager de Universele Aartsbroederschap van de Apostel van Santiago. De tijd schrijdt
voort en het ledental neemt af en dit is een van de redenen dat ik deze aankondiging doe. De orde kan
alleen met de uitwerking van de doelstellingen bestaan.
In de Orde kan je ridderidealen nastreven en zorg voor elkaar of aan
behoeftigen bieden. Dit is niet het enige, er zijn mogelijkheden om de
Nederlandse historie te beleven, te onderzoeken en uit te werken.
Mocht u een nadere kennismaking willen maken met het doel op een
toekomstige verbintenis aan de Orde bekijkt u dan de websites om te
zien of dit u aanspreekt.
http://www.ordevansintjacobinholland.nl
De Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland:
Stichting Historisch Onderzoek Holland
Sint Jacob geldt voor ons allen.
Dit artikel is ingestuurd door: Albert de Bruijn, GMSJ

Het Bestuur van de Orde, foto van A. de Bruijn

Vacature bestuurslid (internationaal)
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is op zoek naar een
bestuurslid m/v
vrijwilligersfunctie

Als bestuurslid bepaal jij het beleid mee 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?
Je bepaalt mee het beleid van het Genootschap en zoals de andere bestuursleden onderhoud je contact met
enkele regio's en werkgroepen. In jouw taakomschrijving staan ook de internationale relaties, samen met
de voorzitter.
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.

•

Je beheerst de Spaanse en Franse taal in woord en geschrift.

•

Je hebt ervaring met andere culturen en kan je hierin inleven.

•

Je bent bekend met de katholieke kerk en haar rituelen en onderhoudt het contact met het
pelgrimsbureau en de kathedraal in Santiago.

Wij bieden je
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. 06 10 53 22 26. Wil je solliciteren? Dan graag voor 1
januari 2020 een e-mail voorzien van een kort cv en motivatie naar: voorzitter@santiago.nl
Procedure
Na ontvangst van de sollicitatie heb je een gesprek met de voorzitter samen met enkele andere
bestuursleden. Als blijkt dat er een klik is, dan 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.

Columnbundel: Magneet aan de horizon
Maarten Mols fietste en liep in 2017 van Gemert naar Santiago de Compostella. Onderweg schreef hij veel
columns. Een twintigtal handelt over zijn tienwekentocht. Zij worden opgenomen in de bundel die
komend voorjaar verschijnt. U kunt nu al intekenen.
Er valt te lezen wat bedelaars te danken hebben aan mussen, hoe twee mieren aan de haal gingen met zijn
chorizo en waarom een Zwitserse pelgrim dankbaar was voor alle pijn. Maarten beschrijft hoe twee
ornithologen hem lieten aanmodderen, wat de Meseta met hem deed en hoe hij de BMI van een serveerster
probeerde te verlagen. Sommige teksten zijn kleine filosofietjes: hoe kan stilte juist een signaal zijn dat
twijfel wegneemt? Waarom kent deze aarde geen overbevolking, maar onderbevolking? Wat hebben een
zwerver en een pelgrim gemeen? En van welke keuzes op je camino heb je achteraf spijt? Bestaat spijt wel?

Foto: Maarten Mols

Het boek is een aanrader voor mensen die willen proeven van de sfeer op de camino of die daarmee hun
eigen tocht willen herbeleven. De titel wordt: Magneet aan de horizon. Op de fiets vormden de Pyreneeën
wekenlang zijn magneet aan de horizon. Daarna lopend werd dat Santiago. Daarna Finisterre. En daarna?
En daarna? Maar ook tijdens het nadenken over zijn verleden zag Maarten een horizon, ‘de andere
horizon’ die in beeld komt als je omkijkt.
De bundel gaat ook nog 38 andere columns bevatten, over luchtige en wat serieuzere onderwerpen. Een
greep uit de titels: Uilskuiken zonder spijt, het IKEA-effect, Zomerzwangerschap, Boeking-dot-com,
Bitterballenbuiken, Curlingouders, Irritante balletjes en Gij zult liegen.
Om de oplage (en daarmee de prijs) te kunnen vaststellen werkt de auteur met een voorinschrijving. Het
geïllustreerde boek gaat ca. 140 bladzijden tellen. De prijs zal tussen 14 en 18 euro uitkomen. Voor enkele
voorbeeldcolumns en reserveren kunt u klikken op http://bit.ly/MaartenBoek2. Of u mailt naar
maarten.mols@gmail.com.

Boek: Compostelarie
Over Compostela zijn er duizenden boeken geschreven,
maar er ontbreekt er nog één: ‘Compostelarie.’ Het is het
ludieke verhaal van twee mannen op leeftijd die de bijna
achthonderd kilometerslange voettocht ondernemen van
St.Jean-Pied-de-Port naar Compostela. Het zou de
ontmoeting kunnen zijn van de Vlaamse Tijl Uilenspiegel
met de Spaanse Don Quichote zonder de pretentie om in
de voetsporen te willen treden van de literaire scheppers
van deze legendarische volkshelden. Door op
humoristische wijze de aspecten van de camino te
belichten, zoals de herbergen, de ontmoetingen, het
landschap, de gastronomie, de geschiedenis van Santiago,
de onderlinge vriendschap enzovoorts, hoopt de schrijver
alsnog een aanvulling te doen op de uitgebreide
Compostelaliteratuur. Het is ook een loflied op de
onthaasting, een poging om in dit dolgedraaide tijdperk
het eigenste moment uit te diepen en op te rekken.
Auteur Hugo Hoedemakers (1953) is woonachtig te
Maaseik en schreef eerder:’Twee mannen, een kano en de
Maas,’een boek over de afvaart van de Maas per kano.

Informatie over pelgrimswegen
Ben van der Linden attendeerde de redactie van Ultreia op een aantal informatiebronnen over
pelgrimswegen waar hij erg van onder de indruk was. We delen deze tips ook graag met de lezers van
Ultreia.
Allereerst het boek “Guide des chemins de pèlerinage d’Europe” van Fabienne Bodan, dat net
uitgekomen is. Werkelijk ieder denkbaar Europees traject staat erin, zo geeft Ben aan.
Dan de Unesco-link: als je daar op de derde lijn gaat naar "2016, Routes of Santiago de Compostela in
France - Map of inscribed property” download je een onwaarschijnlijke hoeveelheid informatie (709
pagina’s / 2,2 GB).
En tot slot is er een nieuwe oplage van het fascinerende boek "Les voies romaines en Gaule" van Gérard
Coulon.

Boek: Bomen over de weg naar Santiago
Op Goede Vrijdag gaat Ignace de Haes met zijn vrouw vanuit
Den Bosch te voet op weg naar Santiago de Compostela. Hij
neemt zich voor om tijdens de tocht van drie en een halve
maand elke dag een boom te fotograferen. Deze eiken, platanen,
dennen, olijfbomen en cipressen brengen hem in contact met
allerlei wijsheden over grote thema's als geloof, lijden, liefde,
eenzaamheid, gastvrijheid, dood en verlossing. Daarvoor gaat
hij te rade bij denkers als Socrates, Benedictus, Friedrich
Nietzsche, Carl Jung, Jean Paul Sartre en de Boeddha. Door te
bomen over de weg komt de auteur een aantal belangrijke
levenslessen op het spoor.
Thema's als blijf dromen, accepteer tegenslagen, wees gastvrij,
verdwaal, neem wat op je weg komt, laat los en geniet komen
aan de orde in dit fraai vormgegeven full colour boek dat je
meeneemt op pelgrimage.
Ignace de Haes (1957) werkt als loopbaanbegeleider bij de
Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij schrijft blogs,
geeft lezingen, workshops, bezinningsdagen en persoonlijk advies op het terrein van loopbaan, zingeving
en storytelling.
Formaat 140x210 mm | 200 pagina's | paperback | ISBN 978 90 8972 350 5 | € 19,90.Een uitgave van Berne
Media | uitgeverij abdij van berne, Heeswijk.
Verschijnt ook als e-book. ISBN: 978-90-8972-365-9, prijs: € 8,99.
Foto-expositie
Ignace de Haes maakte een kleine foto-expositie van de bomen in het boek Bomen over de weg naar
Santiago, opgesteld als een soort pelgrimsweg. Aan het eind van de expositie krijg je een stempel, net als
op weg naar Santiago. Kijk voor waar de expositie momenteel te zien is op
www.ignacedehaes.ruhosting.nl
Lezing
Op 14 maart 2020 houdt Ignace de Haes een lezing over zijn boek op de reis-boeken-dag van Berne Media
in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Meer informatie verkrijgbaar op: www.berneboek.com of via
de e-mail.

Wegwijzer bij de Sint Jan in Den Bosch, foto:Maarten Hoek

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:

Francine van den Bergh, Marjan Blümer

Redactieadviseur:

Julie Merks, 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

