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Februari 2020 

ULTREIA 99 

Van de Redactie 

 

De dagen lengen, ’s ochtends laten de vogels zich al horen. Okay, af 

en toe een storm. Maar dat het voorjaar in aantocht is kan niemand 

zijn ontgaan. Met de komst van het voorjaar nemen vaak de 

“reiskriebels” toe. Dat is ook te merken op onze facebookpagina, 

waar de berichten over geplande vluchten rap toenemen.  

 

Wie nog even moet wachten (of wie dit jaar andere plannen heeft) 

vindt in deze Ultreia veel bijzondere evenementen en activiteiten. 

Zodat ook in (en soms een beetje buiten) Nederland dat 

onbeschrijfelijke “Camino” gevoel met mede-pelgrims te ervaren is.   

 

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 (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,  

José van der Haar  

 

 

file:///C:/Users/Rits%20Wijmenga/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Ultreia%20Februari%202020%20concept_JM%20(1).docx%23_Toc32835951
file:///C:/Users/Rits%20Wijmenga/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Ultreia%20Februari%202020%20concept_JM%20(1).docx%23_Toc32835966
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
mailto:ultreia@santiago.nl


 

El Orfeón in concert 
 

Het pelgrimskoor El Orfeón Jacobeo zal op 15 maart 2020 om 15:00 uur een bijzonder concert in de 

Aloysiuskerk in Utrecht geven. El Orfeón is dan te gast bij de Muzikale Thema Vesper. Het wordt een 

concert met daarin een korte meditatie door ons koorlid Bram van der Wees over pelgrimeren en 

aankomen.  

 

De Aloysiuskerk heeft een prachtige akoestiek die juist voor de klanken van El Orfeón uitermate geschikt 

is. We hebben daar regelmatig mogen repeteren en het is werkelijk een feest om daar te mogen zingen. 

 

Het programma zal ongeveer een uur duren, toegang is gratis voor iedereen. Wel wordt er bij de uitgang 

een collecte ter bestrijding van de onkosten (wij pelgrims spreken dan over een donativo) gehouden.  

 

Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2, 3583 AJ  Utrecht 

 

 

Nieuws van de leesgroep 
 

Op 9 januari kwam Tim van der Graaf, schrijver van het boek “Een edelman in Lerma. Over humanisten en 

populisten en de Camino” naar onze boekbespreking in het Huis van Sint Jacob. 

 

Tim pelgrimeerde enkele jaren geleden vanuit Eijsden naar 

Santiago met zijn vriendin en hun hond Puck. Zijn boek bleek 

veel meer inhoud te hebben dan een doorsnee reisverslag, omdat 

het op talloze momenten de lezers kennis wil laten maken met 

onze West-Europese cultuur.  De zogenaamde humanisten en 

populisten uit de subtitel. Voor wie zich wil openstellen voor dit 

gedachtegoed van de schrijver is het een bijzonder rijk boek en 

misschien een aanleiding om zijn leesadviezen te volgen.  

 

Meer weten over dit boek?  

http://godertwalter.blogspot.com/2018/05/boekpresentatie-een-edelman-in-lerma.html 

 

http://godertwalter.blogspot.com/2018/05/boekpresentatie-een-edelman-in-lerma.html


 

Stille Omgang 2020 
 

Loopt u in dit jaar met ons mee met de pelgrimstocht vanuit Utrecht naar Amsterdam? 

 

In de nacht van 21 op 22 maart wordt de Stille Omgang gehouden, een gebeurtenis die teruggaat tot het 

jaar 1345. Deze tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam. 

 

Vanuit de Dominicuskerk (Oog in Al) in Utrecht wordt voor de 21ste keer 

de bedevaarttocht naar Amsterdam gehouden. Een voettocht van ongeveer 

vijftig kilometer. 

 

Op 21 maart 2020 vertrekken we om 08:30 uur vanaf de Dominicuskerk in 

Oog in Al, Palestrinastraat 1 in Utrecht. Onderweg zijn er diverse 

rustpauzes ingelast. In Amsterdam sluiten we aan bij de Stille Omgang. 

Om 22.30 uur wonen we de mis bij in de Rooms-Katholieke kerk ”De 

Krijtberg” aan de Singel 446.  

 

 

De tocht staat open voor iedereen die de intentie van de bedevaart eerbiedigt. Het is ook mogelijk om 

onderweg in te stappen. Daarnaast is het aan te raden om ruim van te voren, voor deze afstand, met 

wandelen te oefenen. 

 

De inschrijvingskosten voor de tocht en de terugreis bedragen € 45,-. Vervoer 

naar Utrecht is hierbij inbegrepen evenals een verzorgde maaltijd tijdens de 

langste stop. Maximaal aantal deelnemers is 35 personen. 

 

De inschrijving loopt via André Dorrestein (anco55@hotmail.nl) onder 

vermelding van naam, emailadres, mobiel nummer en dieetwensen, en sluit op 

15 maart 2020.  

 

 

André Dorrestein   

 

-  

 

 

 

 

https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/stille-omgang-2020-pelgrimstocht-lopend-naar-amsterdam/
https://hart.amsterdam/nl/page/39860/the-miracle-of-amsterdam
mailto:anco55@hotmail.nl


 

Onthulling Schelp in Sint Jacobiparochie    

 
Voor het bordes van De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is een silhouet 

van de jakobsschelp in granietkeitjes gerealiseerd. Voor pelgrims die hier 

de lange tocht naar Santiago de Compostela  aanvangen, is het een 

duidelijk symbolisch beginpunt van hun tocht. 

 

Zaterdag 28 maart is de officiële onthulling waarvoor belangstellenden 

van harte zijn uitgenodigd. 

 

 

Programma zaterdag 28 maart 2020  

 

15.00 uur Inloop/ontvangst met koffie/thee. 

15.30 uur Welkom door Eelkje Hilarides, voorzitter Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk, 

uitleg over project Schelp. 

15.40 uur De betekenis van de Schelp voor pelgrimeren door André Brouwer, auteur van het boekje 

Praktisch Pelgrimeren en eindredacteur van het Geheim van de Schelp. 

15.50 uur Film Pelgrimeren in Friesland. 

16.10 uur Pelgrimeren voor de Jeugd in Nederland door Cees Verhage, voorzitter van de  

  Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob. 

16.20 uur Onthulling Schelp voor het bordes van De Groate Kerk door de wethouder van 

Waadhoeke, de heer Jan Dijkstra 

16.30 uur Afsluiting met een hapje en drankje 

 

 

 

 

Wilt u erbij zijn?   

  

Meldt u zich dan vóór 20 maart 

2020 aan via    

reserveringen@groatekerk.nl  

of telefonisch 0518-491792 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reserveringen@groatekerk.nl


 

Activiteiten Pelgrimshoeve Kafarnaūm te Vessem  
 

Pelgrimswandelweekend  

 

Op 28 en 29 maart organiseren we een wandelweekend. Niet alleen voor pelgrims die de camino al hebben 

gelopen en weer eens een weekend met medepelgrims wandelend op pad willen maar ook voor hen die in 

de toekomst een pelgrimstocht willen maken en op willen trekken met ervaren pelgrims.  

 

We starten zaterdag om 10.00 uur en lopen ongeveer 20 km. Op zondag is de afstand 15 km. We 

overnachten op de pelgrimshoeve. Op zaterdagavond maken we het ons gezellig rond de houtkachel op de 

hoeve en kunnen we onze pelgrims- of andere verhalen met elkaar delen. 

 

Dit weekend kost € 70,- , dit is incl. diner, overnachting, ontbijt en een lunchpakket op zondag. 

Op zaterdag aub zelf een lunch meenemen. 

 

Fietsweekend 

 

Wederom fiets-3-daagse vanuit Pelgrimshoeve Kafarnaüm te Vessem in het eerste weekend van april. 

Welkom! Deze 3-daagse is bedoeld voor mensen die plannen hebben om een pelgrimstocht per fiets te  

maken. Een ideale voorbereiding. 

 

De 3-daagse start op vrijdag 3 april om 09.30 uur op de 

Pelgrimshoeve en eindigt op zondag 5 april om ongeveer 

16.00 uur. Je neemt deel met eigen fiets en bepakking. De 

bepakking die je van plan bent mee te nemen op je 

pelgrimstocht. Er zijn fietsers die onderweg willen 

kamperen en er zijn mensen die gebruik willen maken van 

andere slaapgelegenheden. Daarom kan er op de 

Pelgrimshoeve zowel binnen als buiten (eigen tentje) 

worden overnacht. Wie wil, kan het uitproberen.  

 

De 3-daagse wordt begeleid door twee (fiets)pelgrims die ervaring hebben met kamperen, slapen in B&B’s, 

herbergen en refugio’s. ’s Avonds schenken we aandacht aan onderwerpen als bagage, kampeeruitrusting, 

training, veiligheid, GPS, kosten, thuisfront, routes, kleding etc. 

 

Op de eerste dag fietsen we 55 km, op de tweede dag 85 km en op de derde dag 65 km. Het tempo wordt 

afgestemd op de groep. De kosten bedragen € 120 p.p. Dit is inclusief twee overnachtingen met ontbijt, drie 

lunchpakketten, tweemaal een warme maaltijd en koffie of thee op de hoeve.  

 

Voor meer informatie en/of aanmelden voor het wandelweekend en/of fietsweekend:  

Informatie : www.pelgrimshoevekafarnaum.nl  

Aanmelden : http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/aanmeldformulieren/  

 

 

 

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/aanmeldformulieren/


 

Mijn eerste pelgrimage 
 

Medio juni 2019 ben ik met pensioen gegaan. Jaren voor deze datum was het plan om als eerste activiteit 

de Camino del Norte te lopen. Ik wilde gedurende deze tocht de 48 werkzame jaren achter me  laten en me 

bezinnen op een nieuwe toekomst. 

 

Als totaal onervaren pelgrim had ik besloten mijn rugzak te laten vervoeren door de Spaanse posterijen, 

‘Correos’. (https://www.elcaminoconcorreos.com/en/). Voorwaarde is dat je een reservering hebt op de 

overnachtingsplaats. Voor onderweg gebruikte ik een zogenaamde ‘dagrugzak’.  

 

Waarom meteen de uitdaging van de zware Camino del Norte? Voornamelijk vanwege het natuurschoon 

en de stilte. Maar ook om mijn uithoudings- en doorzettingsvermogen te testen. Dit is volledig gelukt. Het 

zware traject van Pasaia San Pedro naar San Sebastian heeft veel indruk op me gemaakt. De steile paadjes 

met gladde keien. “Als ik dit overleef 

dan lukt de rest van de Camino ook 

wel,” was mijn gedachte. Het is geen 

enkel moment bij me opgekomen om 

te stoppen. Ook niet gedurende drie 

dagen dat ik in de regen liep. 

 

 

Na een week lopen, kwam ik ‘in 

rustiger vaarwater’. Het dagelijkse 

loopritme was gewoon geworden en 

ik kon meer genieten van alles om me 

heen. Op de rustige paden en wegen werden de herinneringen aan de dagelijkse problemen van het werk 

minder. Het loslaten was begonnen. Er waren inmiddels dagen dat ik er niet meer aan dacht.    

 

De ontmoetingen met mede-pelgrims heb ik als 

zeer prettig ervaren. Pelgrims van andere landen 

en zelfs andere werelddelen. Ook de vele kerkjes 

en kerken onderweg, die al dan niet open waren, 

wisten mijn aandacht te trekken. In Santiago kon 

ik terugkijken op een mooie wandeltocht die ik 

zonder blaren of andere ongemakken voltooid 

heb. Ik heb mezelf overwonnen.  

 

Mij nemen ze deze mooie ervaring nooit meer af! 

 

Ton Dieben  

 

 

 

 

 

https://www.elcaminoconcorreos.com/en/


 

Officiële opening bewegwijzering Amstelredam route 
 

Op maandag 30 maart om 10.30 uur is de officiële opening van de bewegwijzering van de Amstelredam 

route in Nederland. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Sint Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. De 

opening wordt verricht door mgr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom Den Bosch. Voor 

belangstellenden is er tevens gelegenheid om een stempel te verkrijgen voor hun credencial.  

 

Aansluitend is er een wandeling langs de (gemarkeerde) route die wordt afgesloten met een café St Jacques 

(waarschijnlijk in Vught en ca 2 km van het station). De lengte van de route is ca 7 km. 

 

Wij nodigen alle leden van het Genootschap uit deze 

feestelijke opening bij te wonen en deel te nemen aan 

de wandeling samen met de genodigden die betrokken 

waren bij de totstandkoming van de bewegwijzering. 

Deze feestelijke bijeenkomst staat open voor 

genodigden en leden van het Genootschap. Onder de 

genodigden zijn vele ambtenaren, wethouders, 

medewerkers van Wandelnet en de provinciale 

routebureaus. Zonder hun medewerking was dit 

project niet mogelijk geweest. 

 

Het bewegwijzerde deel van de route gaat nu door 

Geldermalsen, Zaltbommel, Den Bosch, Vught, 

Vessem naar de grens met België en sluit daar aan op 

de Via Monastica. Er lopen meerdere Jacobsroutes 

door Nederland en het is de bedoeling van het 

Nederlands Genootschap om in de komende tijd de 

hoofdroutes te gaan voorzien van deze markeringen. 

 
 

 

Activiteiten Genootschap in februari en maart 
 

Benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt door regio’s 

en werkgroepen van het Genootschap?  

Kijk dan even op de agenda: 

Februari 2020 

Maart 2020 

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/agenda/maand/2020-02
https://www.santiago.nl/agenda/maand/2020-02
https://www.santiago.nl/agenda/maand/2020-03
https://www.santiago.nl/agenda/maand/2020-03


 

Pelgrimeren vanuit verschillende culturen  

in het bijzonder de islam  

 

De Werkgroep Geschiedenis &Cultuur organiseert zaterdag 18 april 2020 (in samenwerking met de regio 

Amsterdam) een themadag:  

 

in en om de Haci Bayram moskee in Osdorp 

Adres: Osdorperweg 386, 1069 LM Amsterdam 

 

Deze bijzondere dag begint om 10.00 uur met koffie en koek waarna het programma zal aanvangen:  

 

10.30 uur   

• Welkomstwoord namens de moskee en een korte voordracht over de rol van de moskee in   

Osdorp. 

• Mostafa El Filali informeert ons over zijn eco-toeristische activiteiten in en om de nationale parken 

in Noord- Marokko in relatie tot natuurbescherming en het behouden van cultureel erfgoed. 

11.00 uur 

• De gastspreker zal informatie geven over het jaarlijks pelgrimeren vanuit de islam. Dit pelgrimeren 

heeft als doel met een groep steun te zoeken bij een geestelijke in een gastvrije omgeving.  

12.00- 12.30 uur 

• Bezoek aan de moskee. 

12.30 – 13.30 uur 

• Lunch in de kantine van de moskee.  

13.30 uur  

• Start van de wandeling georganiseerd door de regio Amsterdam, rondom de Sloterplas met 

bezoek aan groenprojecten.  

15.00 uur  

• Afsluiting van de dag met een bezoek aan het Cultureel Centrum de Meervaart (zie ook website 

Genootschap).   

 

Informatie en opgave  

Opgave voor deelname: administratie@santiago.nl   

Informatie bij  Rijk Scheer:  waalscheer@hotmail.com  

Informatie over de moskee Haci Baryram bij Erkum Karagoz: erkankaragoz38@hotmail.com   

 

Kosten deelname 

Voor leden €15,- p.p. en €20,- p.p. voor niet-leden                                       

 

Openbaar vervoer  

bus 79 Station Sloterdijk-Schiphol Airport:  halte Osdorperweg.  

tram 17 Amsterdam CS: Baden Powellweg 

 

Wij heten u van harte welkom. 

De werkgroep Geschiedenis en Cultuur 

 

mailto:administratie@santiago.nl
mailto:waalscheer@hotmail.com
mailto:erkankaragoz38@hotmail.com


 

Gezocht projectleider Bewegwijzering 
 

Het Genootschap is op zoek naar een enthousiaste projectleider voor het realiseren en onderhouden van de 

bewegwijzering van bestaande Nederlandse Jacobsroutes. 

 

Een eerste route is inmiddels voorzien van de bekende blauw/gele pijl en schelp en het is de bedoeling om 

de hoofdroutes in Nederland de komende tijd te markeren. Vanuit het bestuur is hiervoor budget 

vrijgemaakt. In het project wordt intensief samengewerkt met Wandelnet. Wandelnet is een kleine en 

professionele organisatie die het Genootschap op vele punten ondersteunt met dit project. 

 

De markeringen worden aangebracht en onderhouden door vrijwilligers die bij voorkeur dicht bij de route 

wonen. Per traject is er een coördinator die de contacten met bijvoorbeeld de grondeigenaren heeft. Het is 

aan de projectleider om dit over meerdere routes landelijk aan te sturen. Als projectleider heb je contacten 

met Wandelnet, het bestuur van het Genootschap, de coördinatoren en soms ook de vrijwilligers en 

incidenteel ook met wegbeheerders. 

 

Er is een start gemaakt met de digitale vastlegging waarbij het van belang is dat de feitelijke beweg-

wijzering in overeenstemming is met de digitale routes zoals die bv zichtbaar zijn op de website of als GPS 

zijn te downloaden. Het Genootschap beschikt over een soort Dropbox waar project leden hun bestanden  

in bewaren. Een zorgvuldige overdracht wordt verzorgd. 

 

Voor meer inhoudelijke informatie : Maarten Hoek via info@santiago.nl 

Voor solliciteren   : Peter Hesseling via Voorzitter@santiago.nl 

 

 

Oproep van de Werkgroep Spiritualiteit 
 

De Werkgroep Spiritualiteit ziet spiritualiteit breder dan religie. Veel pelgrims hebben onderweg 

ervaringen die raken aan spiritualiteit. Wij, als Werkgroep Spiritualiteit, kijken naar waarden in je leven, 

naar relaties en verbindingen met anderen, met de omgeving, de natuur, en naar die bijzondere ervaringen 

die boven ons uit lijken te stijgen.  

 

De ervaring van de pelgrim is dan ook de rode draad in onze activiteiten, in de workshops die we 

verzorgen, in publicaties en dergelijke. Ons doel is dat de ervaringen van de pelgrims worden gehoord, 

gedeeld en zich kunnen verdiepen. ”Want wat is pelgrimeren anders dan wandelen met je ziel, kijken met 

je innerlijk oog, luisteren met je hart, en zo het geheim van het leven op het spoor komen.” 

 

Mocht je door bovenstaande tekst worden aangesproken om de Werkgroep Spiritualiteit te komen 

versterken, stuur ons dan een e-mailbericht met wat informatie over jezelf en hoe je aan de activiteiten van 

deze werkgroep wilt bijdragen. e-mail: wg.spiritualiteit@santiago.nl 

 

 

 

mailto:info@santiago.nl
mailto:Voorzitter@santiago.nl
mailto:wg.spiritualiteit@santiago.nl


 

Excursie naar Conques  

4 t/m 9 november 2020 

 

Conques, een van de hoogtepunten van de pelgrimsroute vanaf Le Puy-en-

Velay, is een feest. Het klooster- en abdijcomplex van Sainte-Foy torent hoog 

uit boven de oude en steile straatjes. De romaanse timpaan boven de ingang 

van de kerk en de kapitelen zijn prachtig. Rocamadour kleeft tegen een steile, 

bijna verticale rots boven de rivier. Door de mysterieuze Zwarte Madonna is 

het een van de drukstbezochte bedevaartsplaatsen van Frankrijk. 

 

De Werkgroep Geschiedenis & Cultuur van het Genootschap organiseert van 4 tot en met 9 november 2020 

een excursie naar beide plaatsen, met drie overnachtingen in de abdij Sainte-Foy en twee in het klooster 

Notre-Dame in Rocamadour. In Conques doen de deelnemers mee met de Norbertijner monniken: 

getijdengebed, mis en maaltijden. Er staat een aantal excursies op het programma, onder meer naar de 

Aubrac en naar Figeac en Cahors. 

 

Er kunnen 13 tot 20 deelnemers mee. De kosten zijn 475 euro voor leden van het Genootschap. De 

deelnemers moeten zelf een retour ticket naar Toulouse kopen. De inschrijving stopt op 30 mei. Zie voor 

meer informatie en voor inschrijving de website van het Genootschap: www.santiago.nl/GenC-Home, of 

neem contact op met waalscheer@hotmail.com. 

 

Dagschema 

Dag 1   Vliegen naar Toulouse 

Bezoek Saint-Sernin in Toulouse 

Bus naar Conques 

Maaltijd en mis in abdij 

Dag 2   Lauden, mis en ontbijt in abdij 

Cultuurhistorische stadswandeling Conques 

Lunch en bezoek museum in abdij 

Wandeling met uitzicht op Conques 

In abdij maaltijd en mis 

Bezoek timpaan en kapitelen met uitleg en orgelmuziek 

Dag 3   Lauden, mis en ontbijt in abdij 

Bezoek aan de Aubrac met wandeling 

In abdij maaltijd en mis 

Dag 4   Lauden, mis en ontbijt in abdij 

Bus naar Rocamadour 

Bezoek aan Zwarte Maagd, andere heiligdommen en  

pelgrimstrap 

Uitstapje naar Figeac 

Dag 5    Uitstapje naar Saint-Cirq-Lapopie en naar Cahors 

Dag 6   Bus naar Toulouse 

Bezoek abdij Saint-Pierre in Moissac 

Terugvlucht 

 

http://www.santiago.nl/GenC-Home
mailto:waalscheer@hotmail.com


 

 

Tour de Vézelay – nieuwe gids 
 
De Tour de Vézelay is een rondwandeling van ruim 140 km, geïnspireerd door oude en nieuwe 

pelgrimswegen. Vézelay is een bekende halteplaats onderweg naar Santiago en al bijna 1000 jaar ook zelf 

een belangrijke pelgrimsbestemming. 

 

Onderweg rond Vézelay kun je soms het gevoel 

hebben alsof je door een groot, slingerend labyrint 

loopt, gevormd door rivierdalen, bossen, 

landerijen en wijngaarden. Soms ga je helemaal op 

in het landschap om dan, ineens en in de verte, het 

stadje en de befaamde basiliek weer te zien. 

 

De basiliek ligt middenin de natuur. Het ene 

moment loop je tussen de bomen van een 

hellingbos, een half uur later tussen de zuilen van 

de basiliek. Op het grote timpaan is een wijnboer 

aan het werk, terwijl misschien buiten de druiven 

worden geoogst. In de zomer, na de oogst, loop je 

tussen grote rollen stro naar Vézelay en ontdek je 

daar het prachtige kapiteel van de mystieke 

korenmolen. Zo word je uitgenodigd om steeds 

weer over drempels te stappen, van binnen naar 

buiten en andersom, en van de hectiek van het 

moderne leven naar de mystiek van oude tijden. 

 

Het logo van de Tour de Vézelay is gebaseerd op de spiraal, als een symbool van innerlijke groei. 

 

De nieuwe, 3e druk van de gids telt 44 pagina's, met achtergrondinformatie, kaartjes en foto's, en kost € 5,= 

(excl. eventuele verzendkosten). Je kunt de gids per mail bestellen of kopen bij onze stand op het 

pelgrimsplein van de Fiets- en Wandelbeurs (28 & 29 februari en 1 maart), in Utrecht. 

 

Zie onze website voor aanvullende informatie. 

De Tour de Vézelay wordt nu ook ondersteund door de gemeente Vézelay en door de Fraternités 

Monastiques de Jérusalem. Binnenkort verschijnt de Franse editie van de gids. 

 

Huberta Wiertsema en Arno Cuppen 

pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@espritduchemin.org
https://www.espritduchemin.org/nl/tour-de-vezelay


 

 

Pelgrim zonder fototoestel 
 

Erik van Iersel mailde ons: “Ik ben dit jaar van Saint-Jean naar Santiago gelopen. Op de eerste etappe  

ben ik bevriend geraakt met een jonge man genaamd Jesse Tamerius. Hij bleek een getalenteerd tekenaar. 

Vaak vond ik hem ergens met zijn schetsboek zitten.   

Hij gaf aan dat hij geen foto's maakte maar zijn reis vastlegde in zijn schetsboek.  

Wellicht zijn jullie voor de Nieuwsbrief geïnteresseerd in zijn werk?” 

 

Ja, dat zijn wij! Wij hebben een aantal mooie schetsen mogen ontvangen van Jesse Tamerius waarvan we er 

onderstaand een aantal hebben afgebeeld. Jesse, bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Heeft u alle locaties herkend? Voor de zekerheid:  

1) Santiago, de kathedraal van Santiago 

2) Calzadilla de los Hermanillos 

3) Villafranca, de huizen tegenover  de Albergue Municipal in Villafranca del Bierzo 

4) Alto del Perdon, een snelle schets vanaf Alto del Perdon, met Pamplona achter mij. 

5) (Onderstaand) Fonsabadon, Het uitzicht vanaf het terras van Albergue Cruz de Fierro in Fonsabadon. 

 

 

 

 

 

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: José van der Haar en Francine van den Bergh 

Redactieadviseurs: Julie Merks en 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

