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Augustus 2020 

ULTREIA 105 

Van de Redactie 

 

‘Wie verre reizen doet, kan veel verhalen’, schreef de Duitse dichter 

Matthias Claudius (1740-1815).  

 

Op reis gaan in corona tijd is voor velen, ook voor mij, nog een stap te 

ver. Maar, second best, is het lezen, horen en zien van de levendige 

verhalen van anderen die de stap wel gezet hebben.   

 

Daarom dank aan alle inzenders voor het delen van de boeiende  

verhalen, podcasts, films, foto’s, tips, bijzondere wandelroutes, 

activiteiten etc. Het voelde alsof ik ook weer op de camino was!     

 

En…. misschien hoeven we binnenkort niet eens meer op reis om toch  

de vieringen van de Real Colegiata de Santa María te Roncevalles 

mee te kunnen maken.   

 

Wil jij ook jouw verhaal, ervaring, herinnering, activiteit etc. delen? 

Stuur je bijdrage als volgt naar  ultreia@santiago.nl  

 

1) Tekst in een Word-bestand van maximaal 300 woorden.   

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

soms meer dan 1.000 woorden!   

 

Veel leesplezier! Ultreia!  

Namens de redactie,  

José van der Haar  

file:///D:/Mijn%20documenten%20Jose/01.%20ULTREIA/Ultreia_105%20concept%20augustus%202020%20d.d.%2017%20augustus%202020.docx%23_Toc48677680
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Pelgrim in coronatijd 
 

Het is inmiddels bijna een maand geleden dat ik aankwam in Santiago de Compostela. Een goed moment 

om terug te blikken, want vandaag is mijn fiets thuis afgeleverd. De cirkel is weer rond. Fietsen in corona 

tijd is onzeker. Zelfs op de dag van vertrek was er geen duidelijkheid of de grenzen open zouden gaan en 

het mogelijk zou zijn Santiago te bereiken.  

 

Maandag 15 juni gestart in Maastricht, stempel gehaald 

in de Sint Servaas basiliek. Op mijn route ‘langs oude 

wegen’ doorkruiste ik eerst de Ardennen. Het vinden 

van een overnachtingsplek, liefst een camping, viel niet 

altijd mee. Veel waren er nog gesloten en als ze open 

waren, stond ik er, op een paar campers na, vaak 

alleen. (1,5 meter afstand is geen probleem!)  

 

De reis ging verder door Noordoost Frankrijk, 

onafzienbaar veel graan en honderden kilometers wind 

tegen. Een tocht ook met een extra dimensie, want 

zodra ik proviand insloeg bij een supermarkt, bakker 

of slager moest ik zorgen dat een mondkapje binnen 

handbereik was. Tijdens de route noodweer in de 

Dordogne met regen, hagel en onweer, waarbij mijn 

tent werd omgeblazen en ik genoodzaakt was in het 

washok van de camping te overnachten. Daarna was 

het zonnig weer met ruim 30 graden.  

 

Vlak voor de Pyreneeën kreeg ik een slaapplek 

aangeboden op een boerderij, de tent kon ingepakt 

blijven en er werd een heerlijk maal bereid. Zo gastvrij!  

1 juli passeerde ik, na een weergaloze klim van 56 km 

naar de pas van Col du Somport, de grens met Spanje. 

Het leek niemandsland, geen mens te zien, typerend 

voor bijna de hele route.  

 

In Spanje volgde ik met mijn fiets grofweg de Camino 

Francés. Opvallend detail: in de bermen zag ik zo nu 

en dan mondkapjes tussen het zwerfvuil.  

 

Na een fantastische rit met veel belevenissen en na 

2600 km trappen bereikte ik op maandag 13 juli 

Santiago de Compostela.   

Meindert Boon   

 

 

 



 

Fiets 3-daagse op 18/19/20 september   

vanuit Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem 

 

Ook in coronatijd maak je misschien plannen om een pelgrimstocht per fiets te maken als alles weer 

"normaal" is. Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert pelgrimshoeve Kafarnaüm een 

fietsdriedaagse ter voorbereiding. 

 

De 3-daagse start op vrijdag 18 september a.s. om 09.30 uur op de pelgrimshoeve en eindigt op zondag 

20 september omstreeks 16.00 uur. De afstanden zijn: dag 1: 55km, dag 2: 85km, dag 3: 65km. Het tempo 

wordt in overleg met de groep afgestemd. Deelname is met je eigen fiets en de bepakking die je mee wilt 

nemen op je pelgrimstocht.  

 

Er zijn fietsers die willen kamperen en er zijn ook mensen die gebruik willen maken van andere faciliteiten 

onderweg. Daarom hebben we twee mogelijkheden om te slapen op de pelgrimshoeve. Dit kan binnen in 

de hoeve en buiten in je eigen tentje. Het voordeel is dat je dan al het een en ander kan uitproberen. 

 

De 3-daagse wordt begeleid door twee (fiets)pelgrims die ervaring hebben met het onderweg kamperen, 

slapen in B&B, herbergen en refugio’s. We hebben op de avonden speciale aandacht voor o.a. bagage,  

kampeeruitrusting, training, veiligheid, GPS, kosten, thuisfront, routes, kleding enz. 

 

De kosten zijn € 120- p.p. incl. 2x ontbijt, 3x lunchpakket, 2x (pelgrims)diner en koffie/thee op de hoeve. Er 

kunnen maximaal 6 mensen deelnemen. Als je je wilt aanmelden, kan dat via de website 

www.pelgrimshoevekafarnaum.nl. Vragen? Mail dan naar toinemartens1949@gmail.com 

 

 

 

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
mailto:toinemartens1949@gmail.com


 

Versterking gezocht  

voor regiocommissie Utrecht/ Rivierenlanden 

 

De regiocommissie Utrecht/ Rivierenlanden bestaat uit een stel bevlogen mensen, maar de commissie is 

nog niet compleet. Taken zijn nog niet verdeeld, want we leggen de loper uit voor een extra commissielid. 

 

De commissie vergadert 4 x per jaar, of zo nodig vaker. Zoals bij de voorbereiding van de landelijke dag. 

 

Wat wordt er verwacht van een nieuw regiocommissielid?  

Gewoon: meedenken. Ideeën aandragen om ontmoetingen te organiseren en verbindingen te realiseren 

voor de leden van de regio. Hierbij denken we aan Camino leesgroep, fietstochten, lezingen, filmavonden, 

wandelingen, enz. 

 

Wij kijken uit naar de reacties en verwachten dat uit de groep Ultreia-lezers vast nieuw bloed voor de 

regiocommissie komt.  

 

Interesse?  

Neem dan contact op met een van de regiocommissieleden: Elisabeth Le Belle, Jos Notenboom of Maaike 

van Asch via: regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl 

 

 

Podcast met pelgrimsverhalen  
 

Zoals vermeld in de vorige Ultreia, is Johanna Kroon, in samenwerking met het Nederlands Genootschap 

van Sint Jacob, gestart met een podcast met pelgrimsverhalen. De titel is Camino NL. De eerste podcast is 

heel goed beluisterd. Inmiddels is de tweede podcast verschenen. 

  

Deze podcast Camino NL gaat over pelgrim Niko 

van Hagen. Niko houdt van doorlopen (minimaal 7 

kilometer per uur), onbegaanbaar terrein, primitieve 

accomodaties en totale eenzaamheid - met af en toe 

een pilsje als enige luxe.   

 

Na de Camino de Santiago en het Olavspad ging 

Niko op weg naar Rome. Maar op die tocht werd het 

zelfs hem te gortig... 

 

Je kunt Camino NL beluisteren via podcast apps 

zoals Apple podcasts, Itunes of Spotify, of 

via camino.buzzsprout.com. 

 

 

 

 

mailto:regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcamino.buzzsprout.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xyqNdsMBiubAEbmqtVJkz93UinhSfMB64QJYSX6yTExqj0xoWx0jaX3Q&h=AT2Hg5MgZcdhk29SWdMbtjCw_DjM_5nl2_RGv-pdI-1PkUoMK7nVVAyXErYYhQrKuw5pGNjNWk3VZKCFKZfxfKhs1j_IarG-ZebTVuD8v-GqF5iVDa0N8zZN3WgwvI8wnyklg0OWBA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT38GJiB7h9jNXsxPAesKeZ4UnTgUwQI3iI12mv75iLCgjs8X0RPtNcgStYSTutG-z7aXvnUtQTniNviNctTQIJbIQ_tJJr4Gnqe6bGOv-YLR5OulN5u2N5acqoKhJs


 

Camino in coronatijd 
 

Zeven jaar geleden, tijdens een vakantie in Spanje, kwamen we in Santiago. Na het zien van alle pelgrims 

ontstond het plan om "dit" ook een keer te doen. 2019 werd het jaar van de voorbereiding, welke fiets, 

lidmaatschap van het Genootschap, ontmoetingen met Santiagogangers en zelfs trainen in een sportschool. 

 

6 april 2020 zou het gaan gebeuren. De fietsen stonden bepakt, gewogen en opnieuw bepakt. Klaar voor 

vertrek. Maar corona sloeg toe en alles ging op slot zodat we de fietsen half maart naar de schuur 

verhuisden en de bepakking naar zolder. Dan gaan we volgend jaar dachten we. 

 

Gaandeweg de "positieve ontwikkelingen" en de kans dat de grenzen weer open zouden gaan, sloeg het 

caminovirus weer toe. We haalden de fietsen uit de schuur en de tassen van zolder. 15 juni ging alles weer 

open. Op woensdag 17 juli vertrokken we, onder veel belangstelling, uit Bunschoten. 

 

Het avontuur begon. En het is een fantastisch avontuur geworden. We hebben de route opgepakt in Breda, 

bij Compiègne, naar Chartres, Tours,  Poitiers, Angoulême, Dax en St Jean Pied de Port. In Frankrijk waren 

veel campings en auberges gesloten, wat ons het gevoel gaf dat we echt pelgrims waren op zoek naar een 

plek om te overnachten. Dan namen we ook weleens een hotel.  

 

In Spanje waren er veel meer overnachtingsmogelijk-

heden waar de maatregelen goed in acht werden 

genomen. Zo moesten de fietsen gedesinfecteerd 

worden, de schoenen eerst geveegd op een matje met 

desinfectans en dan pas uittrekken, de tassen in 

vuilniszakken doen, gesloten keukens etc. Ook in 

Spanje regelmatig in ons tentje geslapen. 

 

Het fietsen ging goed. Tijdens het fietsen in Frankrijk 

werd de conditie steeds beter, zodat het zware 

Spanje, de Camino Francés, goed te doen was. 

Ondanks 40% minder pelgrims dit jaar hadden we 

mooie ontmoetingen. Wat aanvankelijk een tocht van 

circa 8 weken zou worden, werd op 24 juli na 38 

dagen afgerond.  

 

Henk en Jannie Nieboer 

 

 

RTV Bunschoten heeft de reis van Henk en Jannie Nieboer op de “pedalen” gevolgd. Alle filmjes zijn te 

vinden op: RTV Bunschoten Henk en Jannie. Onderstaand de links voor het interview na terugkomst.  

 

Reisverslag 1:  https://youtu.be/bH0Otl5ic78        

Reisverslag 2:  https://youtu.be/LKHufYNzXoo    

Reisverslag 3:  https://youtu.be/HCD2iYjehfs       

 

https://youtu.be/bH0Otl5ic78
https://youtu.be/LKHufYNzXoo
https://youtu.be/HCD2iYjehfs


 

Bedevaartsstempel Maria ter Weghe 
 

Het is inmiddels al een jaar geleden dat de Mariakapel bij de Barnabaskerk werd ingewijd. Vooral in de 

afgelopen coronatijd is de kapel veelvuldig bezocht. Menigeen heeft op dat moment een kaars aange-

stoken. Sinds begin juli is er ook een bedevaartsstempel beschikbaar. 

 

De Mariakapel maakt onderdeel uit van het pelgrimspad. Maria van Haastrecht wordt al sinds 1647 

vereerd. Veel bezoekers vragen een bedevaartsstempel.  

 

De heer Kersbergen uit Gouda, zelf menig bedevaart gelopen naar Rome en 

Santiago de Compostela, heeft voor de Haastrechtse parochie een mooie 

stempel ontworpen. Ze bestaat uit de Jakobsschelp, 

kenmerkend voor de pelgrim en de vermelding van 

Maria ter Weghe.  

De stempel ligt in de Mariakapel. Iedereen die dat wil, 

kan voor zichzelf de stempel afdrukken.  

 

Bron: RTV Krimpenerwaard, Dirk Molenaar.  

Dank aan Bram van Vliet die ons op dit bericht heeft geattendeerd.  

 

 

Corona… een pelgrimswandeling 
 

Op woensdag 5 augustus jl. hebben we een corona-pelgrimswandeling gemaakt van de St. Jacobskerk in 

Bocholtz naar de Heilige Corona in de Dom van Aken en weer terug. Een route van 24 km. 

 

Een prachtige route! Het voelde alsof we, mede door 

de hoge temperatuur, écht op de camino waren. 

 

Corona werd volgens de overlevering in 160 na 

Christus geboren en stierf op 16-jarige leeftijd een 

marteldood, opgehangen tussen twee palmbomen.  

 

Keizer Otto III. (983 - 1002) bracht relikwieën van de 

heilige Corona naar Aken, waar ze in de kathedraal 

worden bewaard. Het reliekschrijn werd onlangs 

gerestaureerd, wat eerder dan gepland, omdat haar 

naam verbonden wordt met de actuele coronacrisis. 

 

Daniëlle Brands en Mariëlle Wouters  

 
 

Interesse in de route?  

https://www.spvlimburg.nl/uploaddocs/Coronawandeling%20BOCHOLTZ%20AKEN%20vv.pdf 

 

https://www.spvlimburg.nl/uploaddocs/Coronawandeling%20BOCHOLTZ%20AKEN%20vv.pdf


 

ILFU Book Talk met de Britse schrijfster Raynor Winn 
 

Zowel in de Ultreia als in de Jacobsstaf is recent al aandacht besteed aan het boek ‘Het zoutpad’ van 

Raynor Winn. Op 26 september neemt zij deel aan het International Literature Festival Utrecht (ILFU). 

Voor belangstellenden hieronder meer informatie over haar deelname en over het festival. 

 

ILFU Book Talk met de Britse schrijfster Raynor Winn 

Wanneer  : zaterdag 26 september, 16.00 - 17.30 uur 

Waar   : TivoliVredenburg (zaal Hertz) 

Entree   : € 17,50 p.p.*  

 

Raynor Winn gaat die middag in gesprek over het onverwacht grote succes 

van haar debuut ‘Het zoutpad’ en over haar nieuwste boek ‘De wilde stilte’. 

In ‘Het zoutpad’ beschrijft ze hoe zij en haar man dakloos worden en haar man 

ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Daarop besluiten ze het South West Coast Path 

te lopen, een tocht van meer dan duizend kilometer. Het verhaal over verlies 

en veerkracht raakte een gevoelige snaar bij veel lezers. 

……… 

En nu is er de opvolger “De wilde stilte”, pas verschenen en nu al lovende 

recensies. Hierin beschrijft ze hoe het haar en haar man Moth verder is 

vergaan en hoe ze een nieuwe kans krijgen op een oude boerderij in 

Cornwall. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie haar zal interviewen.  

 

Wil je meer informatie?  

Klik dan hier: https://www.ilfu.com/evenement/ilfu-book-talk-raynor-winn/ 

 

‘De wilde stilte’ van Raynor Winn overtreft debuut. Laatbloeier Raynor Winn 

toont in haar tweede boek nog meer dan in ‘Het zoutpad’ dat ze een 

schitterend schrijver is.’ (Trouw) 

 

 

De Book Talk met Raynor Winn is onderdeel van het ILFU International Literature Festival Utrecht waar 

ook andere internationale schrijvers zullen aantreden op het podium en online. Het ILFU wordt gehouden 

van 25 september t/m 3 oktober. Dit evenement vindt plaats in de zaal Hertz in TivoliVredenburg in 

Utrecht. TivoliVredenburg en het festival volgen bij alle evenementen de richtlijnen en adviezen van de 

overheid en het RIVM. Klik hier https://www.ilfu.com/tickets-en-veiligheid/ voor meer informatie over de 

maatregelen die worden genomen en over reizen naar TivoliVredenburg. 

 

* Voor leden van het NGSJ is een (beperkt) aantal kortingskaarten (€ 15,00 p.p.) beschikbaar. Kortingscode 

RaynorWinnILFU (hoofdlettergevoelig). De kortingscode kan ingevoerd worden helemaal aan het eind 

van het bestelproces in de kassa van TivoliVredenburg. 

 

Bart Simmelink  

Secretaris / coördinator Camino Academie 

 

https://www.ilfu.com/evenement/ilfu-book-talk-raynor-winn/
https://www.ilfu.com/tickets-en-veiligheid/


 

Livestream Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles 

1000 abonnees gezocht   

 

Vol enthousiasme mailde Annemiek de Jongh ons onderstaand bericht van Don Bibiano. 

 

Hola. Por fín en unos meses, si Dios quiere, tendremos fibra 

óptica en Roncesvalles. Esto nos permitirá poder retransmitir 

en directo por canal YouTube las celebraciones de la iglesia, 

con buena calidad en imagen y sonido. Para poder emitir de 

esta forma necesitamos tener 1000 suscriptores en el canal 

YouTube de la "Real Colegiata de Santa María de 

Roncesvalles". Te pido que te suscribas, no cuesta dinero y 

también compartas este mensaje a otras personas para que lo 

puedan hacer y asi poder conseguirlo. Será muy bueno 

especialmente para los enfermos y todos los que quieran, 

desde cualquier lugar, participar de la vida litúrgica de la 

Colegiata. Muchas gracias de antemano. 

 

Hallo. Eindelijk, over een paar maanden, zo God het wil, zullen we glasvezel hebben in Roncesvalles. 

Hiermee kunnen we de kerkvieringen live uitzenden op YouTube, met een goede beeld- en 

geluidskwaliteit. Om op deze manier uit te zenden, hebben we 1000 abonnees nodig op het You Tube-

kanaal van de "Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles". Schrijf je in, het is gratis en deel dit bericht 

met anderen. Dan kunnen zij zich ook abonneren en de kerkvieringen live volgen. Het zal vooral goed zijn 

voor de zieken en voor iedereen die, waar dan ook, wil deelnemen aan het liturgische leven van de 

collegiale kerk. Alvast heel erg bedankt. 

 

Annemiek eindigde haar e-mail met de woorden: “Als iedereen zich even gratis abonneert zitten ze zo aan 

de 1000!”  

 

Om het You Tube kanaal te bekijken klik hier: https://youtu.be/jIHkRLhMS6E 

 

Inmiddels heeft de directeur-generaal Telecommunicatie en Digitalisering een ontmoeting gehad met de 

leiders van het gebied om de maatregelen op het gebied van breedband te beoordelen. Voor het volledige 

bericht, en de achterliggende motivatie, klik hier:  

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2020/07/28/estudian-impulsar-

banda-ancha-roncesvalles-ante-ano-jubilar-2021-697412-1010.html 

 

 

Bronvermelding foto: Facebook pagina Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jIHkRLhMS6E
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2020/07/28/estudian-impulsar-banda-ancha-roncesvalles-ante-ano-jubilar-2021-697412-1010.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2020/07/28/estudian-impulsar-banda-ancha-roncesvalles-ante-ano-jubilar-2021-697412-1010.html


 

Goed voorbereid op pad  
 

Pelgrimeren in corona tijd blijft onzeker. Waar je gisteren nog vrij kon reizen kan vandaag tot oranje of 

rood gebied verklaard zijn. Daarom plaatsen we wederom in deze Ultreia een aantal links naar websites 

waar actuele informatie te vinden is.  

 

Spanje  

 

Op 16 augustus werd onderstaande kaart van Spanje geplaatst op de website 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.  

  

 

 

Websites 

 

Nederlands Genootschap van Sint Jacob  

Naast algemene informatie met betrekking tot de camino en het corona virus is er op onze website 

https://www.santiago.nl/ ook per land een aparte pagina. Op deze pagina’s staan ook (indien bekend) 

lijsten van de herbergen die geopend zijn.  

 

https://www.santiago.nl/page/spanje/171217 

https://www.santiago.nl/page/portugal/171221 

https://www.santiago.nl/page/belgi%C3%AB/171222 

https://www.santiago.nl/page/frankrijk/171223 

 

Vlaams Compostelagenootschap  

https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/ 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.santiago.nl/
https://www.santiago.nl/page/spanje/171217
https://www.santiago.nl/page/portugal/171221
https://www.santiago.nl/page/belgi%C3%AB/171222
https://www.santiago.nl/page/frankrijk/171223
https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/


 

 

 

 

Facebook 

Op onze Facebook pagina wordt steeds vermeld als er nieuwe informatie op de website van het 

Nederlands Genootschap van Sint Jacob staat. facebookpagina 

 

Ook de Facebookpagina van Jan Versteeg, Nederlandse Ambassadeur in Spanje, is een bron van info.   

https://www.facebook.com/AmbassadeurJanVersteeg/ 

 
 

 

 

 

 

Activiteiten in augustus en september  
 

Op kleine schaal worden er weer activiteiten opgestart.   

Benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt door regio’s en 

werkgroepen van het Genootschap? Kijk dan op de agenda: 

 

Augustus 2020 

September 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
https://www.facebook.com/AmbassadeurJanVersteeg/
https://www.santiago.nl/agenda/maand/2020-08
https://www.santiago.nl/agenda/maand/2020-09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellanos de Castro 

Foto Meindert Boon  

 

 

 

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 

tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims. 

 

Redactie: Francine van den Bergh, José van der Haar  

Redactieadviseurs: 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 

 

 

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

