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ULTREIA 106 

Van de Redactie 
 

De invloed van Covid-19 op het pelgrimeren blijft groot. De 

meningen over wel of niet gaan, blijven sterk verdeeld, zoals ook 

blijkt uit de reacties op de diverse facebookpagina’s van 

pelgrimsroutes. Waar het voorheen vooral draaide om ervaringen of 

adviezen omtrent routes, herbergen, voorzieningen en materiaal, 

wordt nu ook vaak gevraagd ‘kan ik überhaupt wel gaan?’ of ‘wat 

blijft er bij deze restricties nog over van de pelgrimservaring?’ En een 

enkeling reageert met het uitspreken van onbegrip of zelfs afkeuring. 

In deze lastige tijden wil de Ultreia geen standpunt innemen maar 

wel een spiegel zijn van wat er onder onze lezers leeft. Vooral nu er  

beperkt verenigingsnieuws te melden is, bieden we graag alle ruimte 

aan degenen die hun recente (of minder recente) pelgrimservaringen 

met ons willen delen. En natuurlijk ook aan lezers die hun camino in 

het buitenland inwisselden voor een pelgrimage in eigen land. Of een 

geweldige trainingsroute ontdekten. 

 

Kom dus met verhalen en laat ons meegenieten! 

 

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

even weten via ultreia@santiago.nl  

 

Stuur wat je met je medepelgrims wilt delen als volgt in: 

1. Platte tekst (geen opmaak)  in een Word-bestand (maximaal 

300 woorden). 

2. En ook een of meer foto’s zijn natuurlijk van harte welkom. 

Een plaatje zegt soms meer dan 1.000 woorden! Stuur die wel 

apart in Jpeg-formaat (NIET als PDF).  

 

Veel leesplezier! Ultreia!  

Namens de redactie,  

Francine van den Bergh 

 

 

file:///C:/Users/Francina%20PMJ/Documents/Ultreia/Ultreia%20106/Ultreia%20106.docx%23_Toc51404619
file:///C:/Users/Francina%20PMJ/Documents/Ultreia/Ultreia%20106/Ultreia%20106.docx%23_Toc51404631
mailto:ultreia@santiago.nl


 

 

 

Ga je op pad? Informeer je goed! 
 

Covid-19 blijft de wereld in zijn greep houden. Wereldwijd veranderen de maatregelen, voorschriften 

en (reis)beperkingen voortdurend en vaak letterlijk van de ene dag op de andere. Raadpleeg daarom, 

als je op pad gaat, de overheidssite nederlandwereldwijd.nl. Die vermeldt de meest actuele situatie 

en reisadviezen.  

 

 

Cursus hospitaleren gaat niet door 
 
Vanwege Covid-19 gaat de cursus hospitaleren, 

gepland voor november, niet door. De werkgroep 

betreurt dit zeer, want deze cursus is toch wel het 

hoogtepunt van zijn jaarlijkse activiteiten.  

Het spreekt echter vanzelf dat het landelijk bestuur 

unaniem ‘nee’ afgaf. De regels die de overheid 

stelt, zoals anderhalve meter afstand houden, 

kunnen op de locatie immers niet worden 

gehandhaafd. 

 

In 2021 hopen we wel weer een cursus te organiseren van 19 tot 21 november 2021 in het Nivonhuis 

Buurse. Alles onder Jakobitisch voorbehoud! Wil je in 2021 meedoen,  dan kun je je na 1 januari 2021 

aanmelden. 

 

Minke Joosse, secretaris Werkgroep Hospitaleren 

  

 

Coronacrisis beïnvloedt financiën 
  
De financiële positie van het Genootschap staat als gevolg van de coronacrisis onder druk. Minder 

mensen gaan pelgrimeren waardoor het aantal nieuwe leden belangrijk lager is dan in vorige jaren, 

terwijl het aantal opzeggingen normaal verloopt. 

Als gevolg hiervan is de opbrengst aan contributies lager dan begroot. 

Aan de andere kant zijn de kosten ook lager. Per saldo zal het resultaat 

2020 negatief zijn en zal het vermogen sterk dalen. Dit zal gevolgen 

hebben voor de begroting 2021 en de daaropvolgende jaren. 

Het eerste concept is besproken en de voorgestelde maatregelen zullen 

verwerkt worden in de begroting die in de komende ledenvergadering gepresenteerd wordt. 

Jan H. Kousemaker, penningmeester 

https://nederlandwereldwijd.nl/


 

  

 

 

Vacature: lid Financiële commissie 
 

De Financiële commissie is belast met de controle van de financiële administratie en de jaarrekening 

van het Genootschap. De commissie bestaat uit drie leden en rapporteert haar bevindingen in de 

voorjaarsvergadering. De controle wordt normaal gesproken in de maand februari uitgevoerd en zal 

ongeveer een dagdeel in beslag nemen.  

In verband met het periodiek aftreden van een van de leden per maart 2021 zijn wij op zoek naar een 

nieuw lid Financiële commissie die voor een periode van minimaal drie jaar controle wil uitvoeren. 

In verband met de continuïteit van de commissie is het mogelijk dat de huidige commissie u zal 

verzoeken om de controle van 2020 informeel bij te wonen. 

Wij verwachten van de leden van de commissie dat zij beschikken over relevante opleiding en 

ervaring. De benoeming vindt plaats in de voorjaarsvergadering 2021. De selectie wordt door de 

huidige financiële commissie gedaan.  

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie dan verzoeken wij uw gegevens, 

waaronder een korte CV, te mailen aan J.H. Kousemaker, e-mailadres: penningmeester@santiago.nl 

  

 

EU-gelden voor caminogemeenten? 
De Spaanse gemeenten die langs de Camino Francés liggen, hebben 

zich verenigd in de Asociación de Municipios del Camino de Santiago. 

Vorig jaar heeft deze Asociación al twee keer een internationaal 

overleg gevoerd over allerlei aspecten die met de camino te maken 

hebben. 

Zij hebben nu het plan opgevat om gebruik te maken van de EU- 

gelden in het programma ‘Europe for Citizens’, in de subcategorie 

‘Network of Towns’. De Asociación heeft het Genootschap 

uitgenodigd deel te nemen aan het project. Het bestuur heeft daar 

positief op gereageerd. 

Aan het project doen drie organisaties van steden mee -  Spanje, 

Portugal en Frankrijk - en drie organisaties van pelgrims - Nederland, 

Denemarken en Duitsland. Als de subsidieaanvraag wordt 

goedgekeurd, worden in totaal zeven evenementen georganiseerd, 

steeds in een van de deelnemende landen. Nederland is in maart 2022 

aan de beurt.  Als grootste pelgrimsorganisatie ter wereld mag ons Genootschap daar natuurlijk niet 

bij ontbreken. 

Peter Hesseling, voorzitter 

  



 

 

 

Voorbereiding op je pelgrimstocht 
Loop je, ondanks Covid-19, toch met plannen rond om volgend jaar  te voet of met de fiets naar 

Santiago de Compostela, Rome of een andere pelgrimsplaats te trekken? Dan ben je van harte welkom 

in Pelgrimshoeve Kafarnäun in Vessem. 

Met inachtneming van alle dan geldende coronamaatregelen bieden we op 30 en 31 oktober een 

afwisselend programma aan ter voorbereiding op je pelgrimstocht. Naast ontmoeting komen ook veel 

praktische zaken aan de orde en wordt er aandacht besteed aan de geestelijke en mentale 

voorbereiding.  

Het weekend wordt begeleid door twee ervaren vrijwilligers en duurt van vrijdag 16.00 u. tot 

zaterdag 16.00 u.  

Aantal deelnemers: max. 6 

Kosten: € 70 (overnachting en 

maaltijden)  

Datum: 30/31 oktober 2020 

Data 2021: 

15/16 januari; 22/23 januari 

(voorbereiding Rome); 

29/30 januari; 5/6 februari;  

26/27 februari (voorbereiding Rome); 

5/6 maart; 29/30 oktober  

 

Aanmelding en informatie via de website: http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/ 

 

 

Nieuwe aflevering podcast: Broeder Fons 
 

Broeder Fons (90) liep lang geleden naar Santiago de 

Compostela. Na thuiskomst zette hij een project op dat nog 

steeds bestaat en waar 150 vrijwilligers werken: de 

Jacobushoeve in Vessem. Broeder Fons creëerde de 

Jacobushoeve niet in z'n eentje, hij kreeg er hulp bij: van een 

pelgrim uit Boskoop, van een slimme dominee en van een oude 

boer uit de Brabantse Kempen. En o ja, dan was er ook nog een 

man met één been... 

Camino NL is te beluisteren via podcastapps, Spotify 

of camino.buzzsprout.com.  

Johanna Kroon 

 

 

 

http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/
http://camino.buzzsprout.com/


 

Corona op de Via Podiensis 
Lenneke van den Burg 

‘Als je kookt, moet je koken alsof het voor een dierbare is. Je moet het met liefde doen en je moet 

roeren. Laat alle ingrediënten van een klassieke coq au vin in een pan sudderen zonder er naar om te 

kijken en hij smaakt minder. Roeren en proeven, daar gaat het om’, vertelt Remy, docent aan de 

koksopleiding in Montpellier. We zitten met zes pelgrims aan de lange tafel van de jeugdherberg in la 

Clauze, een gehucht op de Via Podiensis. Op gepaste afstand, maar wel samen. Ook de slaapzaal en 

het sanitair delen we. Herbergier Michel wuift bezwaren weg: ‘Dit is à la campagne, een gehucht met 

zesenveertig inwoners; boeren die niet verder komen dan het naastgelegen stadje Saugues. Wij 

hebben de ruimte.’ Dat geldt ook voor het landschap. Een kudde schapen op een heuvel, stille 

bospaden, overal frambozen en bramen. Paradijselijk. Door corona zijn er minder pelgrims en vrijwel 

geen buitenlanders. We picknicken, houden ons aan de regels van één meter afstand en dragen binnen 

in principe een mondkapje. 

Toch lijkt de uitspraak van Michel naïef. Iedere dag ontvangt hij mensen overal vandaan. Niet 

iedereen is dan ook zo zorgeloos als hij. Bij Valérie’s restaurant in de buurt van Aumont -Aubrac 

mogen we de wc’s niet gebruiken. En wanneer we oververhit om een glas citroenlimonade vragen, 

wijst ze ons eerst op onze mondkapjes. ‘Ik kan me de boete niet permitteren. Ze controleren streng en 

ik wil in het najaar ook nog een restaurant hebben.’ Ook in le Sauvage, een versterkt 

boerderijencomplex ver van alles op het Franse platteland, gelden beperkingen. De helft van de 

bedden in de slaapzaal is afgeplakt en in het restaurant zit elk groepje aan zijn eigen tafel. 

De verminderde beddencapaciteit betekent dat je moet reserveren. De spontaniteit, een van de grote 

charmes van een camino, is weg. Je loopt tot je moe bent en zoekt een bed. De ene dag verras je jezelf 

en loop je verder dan gedacht. De andere dag stop je vroeg; het is te heet of de wijn van de dag 

tevoren zit nog in je benen. Nu moet je vooraf boeken en soms lukt dat pas na meerdere telefoontjes. 

Voor de Nederlandse Piedie een reden om te stoppen. Steeds kreeg ze te horen: ‘We zitten vol.’ 

Uiteindelijk mocht ze in een tent slapen met twee andere dames. Dat was de druppel. De lol was eraf. 

Is het dan nog wel leuk om in deze tijd een stuk camino te lopen? Dat hangt ervan af waar je de 

nadruk legt. Focus je op de beperkingen? Op alles wat anders is?  Of juist op wat hetzelfde gebleven 

is? Het fysieke aspect bijvoorbeeld. Het ritme van stap voor stap verder komen, van vertraging en 

inspanning. De natuur in al zijn glorie. Rollende heuvels, 

dreigende luchten, een verstilde kudde koeien. Het makkelijke 

contact met wie je onderweg ontmoet. Dat is er nog, de meter 

afstand maakt niet uit, het mondkapje evenmin. 

Lopend naast de ezel met alle spullen, vertelt de zesjarige 

Pierre uit Parijs hoe spannend hij het vindt om na de 

zomervakantie naar groep drie te gaan. Ook zou hij graag een 

jonger broertje hebben: ‘Mijn oudere broertjes en zusje pesten 

me vaak.’ Toch vindt hij met zijn allen in de tent slapen het 

leukst: Allemaal samen, met mijn vader en moeder, gezellig 

met zijn zessen.’ (wordt vervolgd) 

 

 



 

Expositie Missiekapel Heythuysen 
In de Missiekapel in het centrum van Heythuysen, naast de kerk, is een expositie te zien met het 

thema ‘Pelgrim’. Deze is doorlopend te bezichtigen door de glazen deuren van de kapel. Je kunt dus 

niet naar binnen, wat volledig coronaproof is.  

Te zien is werk van Petra Verhees die in 1995 afstudeerde aan de 

Academie Beeldende Kunsten te Maastricht in de richting 

Monumentale Vormgeving. In die tijd begon ze met het werken 

in glas met als thema ‘water’ .  In glas vond ze dezelfde 

lichtbreking, weerspiegeling en transparantie. 

Sinds haar voettochten van Limburg naar Santiago de 

Compostela, in 2002 en 2007,  is elke willekeurige kapel in haar 

gedachten verbonden met die tochten. Daarom kon ze er niet 

omheen om ook deze kapel in het centrum van Heythuysen in te 

richten aan de hand van haar persoonlijke herinneringen.  

Kijk voor meer informatie op www.petraverhees.nl en haar 

faceboekpagina  Petra Verhees Beeldend Kunstenaar. 

 
  

 

  

 

http://www.petraverhees.nl/


 

Boek: Durven zijn 
 

Toen Henk Murraij in 2016 voor vierenhalve maand thuis de deur dicht 

trok, zekerheden achterliet, om via Santiago de Compostela naar 

Finisterre te wandelen, wist hij niet hoeveel mooie dingen zijn pad 

zouden kruisen en hij van pad zou veranderen. 

 

‘Santiago de Compostela, een reis die ik fysiek goed had voorbereid maar 

mij geestelijk totaal overrompelde. Je ontkomt er niet aan om met meer 

bewustzijn thuis te komen’, aldus Henk Murraij. 

‘Onderweg zag ik hoe geconditioneerd ik was, mij had aangepast aan hoe 

ik dacht dat anderen mij wilden zien. Gaandeweg ging ik zien waar het 

leven heen leidt en kwam ik van angst en controle in vertrouwen en 

avontuur. 

Eenmaal thuis was alles in mij chaos en begon een nieuwe reis… Ik ging de stilte in om nieuwe 

dromen te vinden. Drie maanden later was ik onderweg met DURVEN ZIJN, een boek over mijn reis 

in romanvorm geschreven. 

Hierin zet ik alles op z’n kop, zelfs het levenspad op de cover staat 

op z’n kop. Bewust, om de lezer te laten nadenken over dat het ook 

anders kan dan wat ooit is aangeleerd. Veelal hobbelen we als 

vanzelf mee in een stroom. Andere wegen die beter bij ons passen, 

laten we vaak voor wat ze zijn.’ 

 

In het boek DURVEN ZIJN neemt Flower je mee op pelgrimstocht 

naar Finisterre. Samen met zijn broer Blooms blikt de pelgrim terug 

op zijn leven tot dan: wie heeft 

hem geaccepteerd zoals hij is en 

heeft hij zichzelf eigenlijk wel 

geaccepteerd. De onzekerheid 

over hoe anderen je zien, 

voorkomt vaak dat je durft te 

zijn. In zijn verhaal laat hij zien 

dat het anders kan. Want alles 

gaat zoals het gaat, ook al is het anders. 

 

DURVEN ZIJN is in elke boekhandel verkrijgbaar, heeft een 

hardcover en kost € 25,-. Ook te bestellen bij Henk, via 

 www.durvenzijn.nu dan schijft hij er iets persoonlijks voor je in. 

 

 

 

  

 
  

http://www.durvenzijn.nu/


 

 

Vlissingen werkt aan Jacobsmonument 
 

In de editie van maandag 18 mei meldde de Provinciale Zeeuwse Courant het volgende: ‘Zondag 25 

juli 2021 zou het monument voor Sint Jacobus de Meerdere bij de Sint Jacobskerk in Vlissingen 

moeten staan. Als baken voor de pelgrims, als plek van overweging en als aandachtstrekker.’  

Het beoogde monument bestaat uit een vier meter hoge stalen zuil met een afbeelding van een 

pelgrim en teksten, op een kruisvormige bakstenen voet. Op de armen van dit stenen kruis zijn een 

QR-code voor uitleg, een bronzen schelp en een ‘donativo’ voor giften voor onderhoud van het 

monument voorzien. 

Initiatiefnemer is Koen Tesselaar, uitbater van het Sint Jacobscafé waar jaarlijks tientallen pelgrims op 

weg naar Santiago een stempel halen. Zijn idee is opgepakt en nader uitgewerkt door 

kunstenaars/ontwerpers Hans Bommeljé en Leon Riekwell. Ook de gemeente stemt in met de 

plaatsing van het kunstwerk tussen de kerk en de Jacobsstraat. 

Dit voornemen werd ons gemeld door medepelgrim John van Riel uit Middelburg, die erbij vertelt dat 

men in de Sint Jacobskerk in Vlissingen het pelgrimeren naar Santiago al lange tijd een warm hart 

toedraagt. Met hem en de auteur van het artikel in de PZC hopen wij dat dit plan wordt gerealiseerd 

en er op zondag 25 juli 2021 een feestelijke onthulling zal plaatsvinden. 

 

 

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 vertrouwenspersonen 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

