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ULTREIA 107 

Van de Redactie 
 

In mijn rugzak zat alleen wat ik absoluut nodig had. Dacht ik, want 

na zo’n 300 km bleek het toch té veel. In Burgos stuurde ik twee kilo 

terug. Mijn eerste volgeschreven schriftje ging ook mee per post naar 

Nederland.  

 

Thuisgekomen pakte ik mijn rugzak uit, mijn eerste compostela, 

fototoestel én de twee andere volgeschreven schriftjes. Mijn rugzak 

was letterlijk leeg maar figuurlijk zo oneindig veel voller dan toen ik 

vertrok. Zoveel verhalen, die ik vertelde aan iedereen die er naar 

vroeg. (En tja, heel eerlijk, ook wel vaak aan mensen die eigenlijk niet 

om zóveel verhalen gevraagd hadden…..).  

 

Zo zal het wellicht velen van ons zijn vergaan na het uitpakken van 

de rugzak. Want wat is er mooier dan delen met elkaar? Steeds meer 

mensen delen uit hun “eigen rugzak” verhalen, belevenissen, tips, 

activiteiten, gedichten, foto’s etc. ook in de Ultreia.  

En… dat al tien jaar!   

 

TIENJARIG JUBILEUM 
In oktober 2010 verscheen de eerste Ultreia. 

Dank voor alle inzendingen van de afgelopen 10 jaar. 

Met jullie hulp gaan wij nog graag jaren door! 

 

Namens de redactie 

José van der Haar 
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Tienjarig jubileum Ultreia  
 

Tien jaar geleden, in oktober 2010, verscheen de eerste digitale Nieuwsbrief van het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob.   

 

In deze “Nieuwsbrief no. 0” stond onderstaande toelichting over de inhoud.   

 

Uit de Ultreia van oktober 2010 

De inhoud van de nieuwsbrief bestaat uit centrale verenigingsberichten, activiteitenkalender, regionale activiteiten, 

korte terugblikken op activiteiten, nieuws uit werkgroepen en mededelingen van allerlei aard. 

 

Uit de reacties die we mogen ontvangen na elke uitgave maken we op dat de Ultreia een Nieuwsbrief is die 

gewaardeerd wordt. Daar zijn we blij mee. Naast de actuele informatie over komende activiteiten, de vele 

tips & tricks blijkt dat met name de herkenbare verhalen van pelgrims voor velen een feest zijn om te lezen.    

 

Het is ook geweldig interessant om de oude Ultreia’s nog eens te lezen. Wat was bijvoorbeeld vijf jaar 

geleden het onderwerp van gesprek? Voor de geïnteresseerden, alle Ultreia’s zijn overzichtelijk 

gerangschikt terug te vinden op onze nieuwe site.  https://www.santiago.nl/genootschap/publicaties/ 

 

Heb jij ook iets “in je rugzak”dat je wilt delen met alle leden?  

Wij kijken er naar uit! Lees onderstaand hoe je ons de tekst kunt 

aanleveren.  

 

Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Tekst kan per mail 

aangeleverd worden vóór de 15e van elke maand. Het e-mail adres is: 

ultreia@santiago.nl 

 

✓ De tekst mag maximaal 300 woorden bedragen.   

✓ Stuur de tekst in een Word-bestand (zonder opmaak). .   

✓ Foto’s zijn heel welkom! Want een foto zegt soms meer dan 1.000 

woorden. De foto ontvangen wij graag als aparte bijlage in je 

mail. (niet als PDF). Vermeld in je mail wie de foto gemaakt heeft 

en  eventueel wie er op de foto staan. Wij gaan er van uit dat wij 

deze foto dan vrij mogen gebruiken. (Foto rugzak: Riko Douma) 

 

 

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/genootschap/publicaties/
mailto:ultreia@santiago.nl%20%3cultreia@santiago.nl%3e;


 

Nieuwe website Santiago.nl  
 

In 2004 zag de eerste website van het Genootschap het levenslicht. (Voor de techneuten onder ons, deze 

site was nog geheel in HTML geschreven.) De website groeide al snel uit tot een vaak geraadpleegde 

informatiebron voor pelgrims. Deze eerste website ging mee tot 2013.  

 

De techniek schreed voort. Onze website uit 2003 was rijp voor vernieuwing, we wilden o.a. dat informatie  

overzichtelijker op de site geplaatst werd zodat men deze sneller en makkelijker kon vinden. De 

vernieuwde website zag in 2013 het levenslicht.  

 

 
 

En dan merk je dat de geschiedenis zich herhaalt. Techniek schreed voort en de website uit 2013 was aan  

vernieuwing toe. We zijn begonnen met gedegen onderzoek naar de wensen van de leden. We stelden hen 

vragen over vorm en inhoud. We stonden in Leeuwarden enquêtes te houden. Deskundigen werden 

geraadpleegd, prototypes gemaakt en toen we helder hadden waar de nieuwe website aan moest voldoen, 

zochten we een professionele partij die de website kon ontwerpen en bouwen.  

 

Eind mei 2019 werden de eerste contacten gelegd met een website ontwikkelaar in Den Bosch. Dat leek een 

club die het beste aansloot bij onze wensen en eisen. BEWISE Solutions kreeg de opdracht, en ontwerp en 

bouw van de nieuwe website konden beginnen. BEWISE Solutions bleek een gouden keus. Hun 

ontwerpers en ontwikkelaars waren bereid met ons mee te denken, nuttige adviezen te geven en zich zelfs 

buiten kantooruren in te zetten voor de bouw van een flitsend nieuwe website. 

 

Vooral de laatste maanden is er 

keihard gewerkt door de bouwers, de 

kerngroep website, het bestuur en de 

ledenadministratie om ervoor te 

zorgen dat de nieuwe site, zoals 

gepland op 8 oktober, in productie  

kon gaan en dat is gelukt.  

santiago.nl 

 

Wij zijn zelf erg trots op het resultaat, 

we horen graag wat jullie ervan 

vinden. webmaster@santiago.nl 

 

Namens het hele team 

Han Pronker en Leo Eumelen 
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Compostelaregister  
op de nieuwe website 

 

Zij die op de nieuwe site hun persoonlijke account hebben bekeken, kan het opgevallen zijn dat 

compostelaregistraties tot 2014 ontbreken. We kunnen jullie verzekeren dat geen enkele registratie verloren 

is gegaan. De webbouwer is er mee bezig om ook de registraties tot 2014 weer zichtbaar te maken in je 

persoonlijke account.  

 

Het is dus niet nodig om compostela’s opnieuw te laten registereren.  

 

De beheerders van het Compostelaregister van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 

 

 

Weer op weg naar Santiago  
 

De planning was begin mei 2020 te vertrekken en dan de Camino del Norte en de Camino Primitivo te lopen 

vanuit Lourdes, waar ik in 2014 was geëindigd. Eind 2019 gaf mijn manager aan dat mijn plannen niet door 

konden gaan, omdat het te druk was het werk. Tijd voor een goed gesprek thuis. Al twee jaar was ik ongeluk-

kig op mijn werk waar ik al vijfentwintig jaar zat. Na overleg met mijn man, besloot ik ontslag te nemen. Tijd 

om het roer helemaal om te gooien. 

 

Maart 2020. Corona, een nieuw woord dat in heel veel plannen roet gooit. Mijn ontslag had ik al ingediend 

en ik wilde dat niet ongedaan maken. Vanaf eind april werkeloos thuis, want mijn contract eindigde pas 1 

juni waardoor ik nog geen ander werk kon aannemen. Ik wandelde veel in die tijd want thuis werkten er 

twee die anders last van mij zouden hebben. Langzaam aan begon het erop te lijken dat ik ná onze vakantie 

toch op weg naar Santiago kon gaan.   

 

Na 3 heerlijke weken vakantie bracht mijn man me naar het station in Nice en 

ging ik met de trein verder naar Lourdes. Daar hoorde ik dat op de Camino 

del Norte bijna geen auberges open waren. Ik liep naar Saint-Jean-Pied-de-

Port en merkte onderweg dat er zelfs op die route weinig slaapplaatsen 

waren. Op één dag moest ik zelfs 31 km lopen bij een temperatuur van 36 

graden waarover ik ruim elf uur heb gedaan.  

 

In St-Jean-Pied-de-Port besloot ik de Camino Francés te lopen. Een goed be-

sluit, want daar waren wel voldoende slaapgelegenheden die allemaal hun 

voorzorgmaatregelen hadden genomen. Uiteindelijk was het, met wat aan-

passingen, een hele mooie camino. 14 september was ik weer thuis. In 

quarantaine.  

 

Nu op zoek naar een baan waarin ik gelukkig zal zijn.  

 

Sandra Veldt 

 

 

 

 

 



 

Het vinden van een herberg voor hospitaleros 
 

Een nieuwe activiteit van de werkgroep Hospitaleren is het ondersteunen van aspirant-hospitaleros  

bij hun zoektocht naar een herberg.  

 

Op 26 november a.s. organiseren we de eerste bijeenkomst waar 

onderstaande vragen aan de orde zullen komen:  

 

✓ Hoe schrijf je je in bij een herberg waar je graag wilt hospitaleren?  

✓ Moet je gecertificeerd zijn of een cursus gevolgd hebben? 

✓ Welke talen moet je spreken? 

✓ Welke voorwaarden stelt de herberg? 

✓ Wanneer en hoe moet je je inschrijven? 

✓ Kun je ook met z’n tweeën aan de slag?  

 

 

 

 

Wanneer  : 26 november 2020 

Tijd   : van 10.00 tot 14.00 uur  

Locatie    : het Huis van Sint Jacob, Janskerkhof 28 A 3512BN Utrecht 

Aantal deelnemers : maximaal vijf deelnemers per groep  

 

Uiteraard zullen we de dan geldende coronamaatregelen in acht nemen. Voor aanvullende informatie 

en/of opgave voor deelname kun je mailen naar het secretariaat van de werkgroep. E-mail adres: 

wg.hospitaleren@santiago.nl 

       

Carla Gigengack, Werkgroep Hospitaleren  

 

 

Toch een regenjasje voor de Jacobsstaf 
 
Het is met het versturen van de Jacobsstaf als met de aantekening op het strafblad bij een coronaboete. De 

Tweede Kamer wilde hier al lang van af, maar volgens de minister van Justitie en Veiligheid kon dat niet. 

Totdat hij zelf een boete kreeg. 

 

Sinds verleden jaar versturen we de Jacobsstaf zonder 

wikkel. Ik bagatelliseerde enkele klachten over beschadigd 

bezorgde exemplaren. Het waren er toch maar enkele op een 

totaal van meer dan tienduizend? Totdat ikzelf een totaal 

verregend en verfomfaaid exemplaar in mijn brievenbus 

vond. Kortom: het decembernummer wordt weer bezorgd in 

een wikkel. Biologisch afbreekbaar, dat dan weer wel. 

 

André Brouwer, Hoofdredacteur Jacobsstaf 

Foto: Anne Neve 
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Najaarsbijeenkomst 2020 
 

In deze bijzondere coronatijd wordt de Najaarsbijeenkomst op 7 november   

a.s. ook op een bijzondere manier gehouden: volledige digitaal. Alleen de 

bestuursleden zullen fysiek in Utrecht aanwezig zijn. 

 

Het bestuur heeft hiertoe besloten vanwege de toename van het aantal 

besmettingen, de strengere regels, de risico's en de onzekerheid over hoe        

de situatie op 7 november zal zijn.  

 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• De ALV wordt gehouden van 10:00-11:00 uur 

• De lezing van Paul Post “Pelgrimeren in tijden van corona” is gepland van 11:30-12:15 uur 

 

Hoe werkt een digitale bijeenkomst? 

Je kunt je apart aanmelden voor beide programmaonderdelen en het aanmelden verloopt via de website. 

Een punt van aandacht hierbij is het inloggen op de nieuwe website: om te kunnen aanmelden moet je 

eerst inloggen met een nieuw wachtwoord. Als je dat hebt gedaan, dan ga je rechtsboven op de menubalk 

naar Nieuws en vervolgens naar het item Aanmelden Najaarsbijeenkomst. Op het aanmeldingsformulier 

kun je aangeven aan welke onderdelen je wilt deelnemen. Per onderdeel ontvang je in het bevestigings-

bericht een link waarmee je op 7 november kunt inloggen. 

 

De digitale bijeenkomst wordt gehouden met behulp van het programma ZOOM. Als je je hebt aangemeld, 

krijg je ook een handleiding hoe je hiermee moet omgaan. 

 

Hans Goeman 

Bestuurslid Nederlands Genootschap van Sint Jacob 

 

 

Informatiecentrum Utrecht gesloten  
 
Helaas zijn we hiertoe genoodzaakt in verband met de landelijke en lokale maatregelen 
ter beteugeling van de COVID-19 pandemie. 

Voor vragen of informatie kunt u terecht via het vertrouwde e-mailadres .  

Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor een online gesprek via een ZOOM 

meeting. Dit kan vanuit uw eigen huis met uw eigen computer op een afgesproken dag 

en tijdstip in de week. 

 

 Graag even aangeven waarover/welke camino het gesprek zal gaan. Een vrijwilliger  

van het Genootschap zorgt voor de totstandkoming van het online gesprek. 

 

Mariet van der Burgt 

Coördinator werkgroep Informanten 
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Mijn eerste camino 
 

In maart had ik het plan opgevat om een camino te lopen in september. Ik had meer dan genoeg tijd en liep 

ter voorbereiding 850 kilometer. Met in het achterhoofd wél de gedachte dat mijn tocht naar Santiago de 

Compostela door corona wel eens niet door zou kunnen gaan.  

 

Maar na die al die kilometers was ik vast-

besloten om te gaan. Op 31 augustus startte 

mijn tocht in Porto, de Camino Português 

Central. Wat was ik blij met de actuele lijst 

van albergues die ik kreeg. Daardoor niet één 

misser gehad. Later in Tui was er weer zo’n 

lijst. Wat een rust en wat een ruimte in de 

albergues! Slechts één keer was de slaapzaal 

bijna vol en bofte ik met het laatste bed. Maar 

ja, Casa da Fernanda in Vitorino de Piães 

heeft ook slechts acht bedden. 

 

 

 

 

Doordat je onderweg bent, heb je er niet zo’n goed zicht op of het al dan 

niet druk is. Ook al is de geringe bezettingsgraad van de albergues een 

graadmeter. Ik heb onderweg hooguit enkele tientallen pelgrims ontmoet 

uit een beperkt aantal landen. Duitsland en Spanje waren goed vertegen-

woordigd. In Santiago was het wel drukker. Toen ik als eerste met mijn 

compostela naar buiten stapte, waren er dertig wachtende pelgrims.  

 

Met betrekking tot de coronamaatregelen waren er duidelijke verschillen 

tussen Portugal en Spanje. In Portugal was het redelijk soepel, weinig 

voorschriften. In Spanje was het echter, door de lock down, zeer streng. 

Alhoewel de maatregelen wel van herberg tot herberg verschilden. Meestal 

moest je je rugzak in een vuilniszak doen en je schoenen in een plastic tas. 

Soms werd ook je temperatuur opgenomen. In één herberg moest ik de wc-

bril en doucheknoppen zelf desinfecteren.  

 

Tja, en bij terugkomst in ons land mocht ik als beloning tien dagen in 

quarantaine.  

 

Maar ik koester de mooie herinneringen aan mijn eerste camino. 

 

Riko Douma 

Wapenveld 

 

 

 

 

 



 

Pelgrimage opnieuw uitvinden 
Een project van de Camino Academie 

 
Op zaterdag 7 november a.s. zal in een online presentatie een langer lopend project van de Camino 

Academie worden gelanceerd: “Pelgrimage opnieuw uitvinden”.  

 

Al langer is er een trend gaande om naar nieuwe vormen van pelgrimage te zoeken, en door de corona-

crisis wordt die versterkt. Het leidt tot een nieuwe bezinning op pelgrimeren. De Camino Academie gaat in 

de periode november 2020 – maart 2021 herontdekte en heruitgevonden pelgrimages uit eigen land nader 

verkennen, samen met de organisatoren van die tochten, pelgrims én experts. 

 

Welke vormen van die nieuwe ‘camini’ en pelgrimspaden zijn er? Wat is het profiel van dergelijke tochten 

en paden die zich presenteren als pelgrimages? Wie zijn de organisatoren? Hoe groot is de aantrekkings-

kracht? Hoe kan de opkomst nu worden verklaard?  

 

Het project vindt online plaats en kent drie fasen:  

(1) startpresentatie op 7 november, daarna  

(2) verkenningsfase waarvan de resultaten in filmpjes, interviews, documentatie op de website van de    

     Camino Academie worden gepresenteerd, en  

(3) slotbijeenkomst in het voorjaar van 2021 waar experts het vergaarde materiaal nader bezien.  

 

De startpresentatie op 7 november bestaat uit een introductie op het onderwerp door Paul Post. Daarna 

gaat Suzanne van der Beek in gesprek met Cecile Bögels over het Hilligenpad, een vijfdaagse 

bezinningsroute in Overijssel. De presentatie start om 11.30 uur en eindigt omstreeks 12.30 uur.  

 

Als u de uitzending op 7 november online wilt volgen dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldings-

formulier van de ledenvergadering op https://www.santiago.nl/agenda/najaarsbijeenkomst-2020/ (voor 

leden van het NGSJ) of door uiterlijk 6 november een e-mail te sturen naar caminoacademie@gmail.com.  

 

U ontvangt dan van ons de weblink voor de uitzending.  

Meer informatie over de activiteiten vindt u op www.caminoacademie.nl. 

 

Bart Simmelink 

Secretaris/coördinator Camino Academie 
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Droogkomische verhalen  
Met een vleugje melancholie 

 
In de hete zomer van 2015 liep André Brouwer van zijn 

woonplaats Alkmaar naar Santiago de Compostela. In ruim 

honderd korte verhalen neemt de hoofdredacteur van de 

Jacobsstaf u mee op zijn reis. Een boek over vertrouwen, 

vriendschap, verbondenheid, aanvaarden, niet oordelen, 

bezit als ballast, onverwachte hulp als het tegen zit, 

ontvangen wat moeilijker is dan geven, loslaten, maar vooral 

over ontmoetingen.  

 

Met de Française Marie-Anne als echtgenote voor één dag, 

met pelgrim Fenneke als vrouw voor één nacht, met de 

Duitse Jetta op wie hij een beetje verliefd werd. En nog veel 

meer mensen met hun leuke en minder gezellige kanten en 

eigenaardigheden.  

 

 
Droogkomische verhalen met een vleugje melancholie. Jasper Koedam, eindredacteur.  

 
Een boek over dat fijne gevoel van loslaten, hoe je dat…eh…zeg maar, kunt vasthouden. Juf Annette. 
Lekker boek; jammer dat het uit is.  

Ik ga het beslist nog een keer lezen, want dat verdient het wel. Johann van Rossum, auteur van Camino 

Primitivo con perro. 

 

Voor € 19,95 (exclusief verzendkosten) voor leden te bestellen via de webshop: 

https://www.santiago.nl/webshop/ 

 

 

Voor alle schrijvers onder ons 
 
Wij ontvingen het volgende aanbod van Anne Janmaat van Reis-boek.nl.  
 

“Als schrijvers over de camino hun boek graag opgenomen willen zien op Reis-boek.nl bij Spanje > 

wandeltochten, met link(s) waar het boek te bestellen is, kunnen ze een exemplaar aan mij verzenden.  

Ze kunnen hierover contact met me opnemen via het contactformulier op de website.  

https://www.reis-boek.nl/contact/”.  

 

Over Reis-boek.nl 

Reis-boek.nl is een webwinkel van tweedehands reisboeken, reisliteratuur en reisreportages, buitenlandse 

romans, fiets- en wandelboeken, bijzondere uitgaven op gebied van natuur en cultuur etc. Er kan gezocht 

worden op land en per categorie. Ook zijn er via deze website boeken te bestellen die elders niet meer te 

verkrijgen zijn. Bijvoorbeeld boeken die niet meer in voorraad zijn, maar nog wél door andere verkopers, 

de auteur of de uitgever worden aangeboden. Voor meer informatie: https://www.reis-boek.nl/  
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Wel of niet lopen? 

Mijn man Ed en ik zouden begin april lopen vanaf ons huis in Den Haag naar Santiago de Compostela. 

Helaas gingen de grenzen met België en Frankrijk in maart dicht en moesten we onze camino uitstellen. 

Maar op 15 juni gingen de grenzen weer open en konden we alsnog vertrekken! 

Via de kust van Zeeland, België en Noord-Frankrijk liepen we naar Dieppe en vanaf daar verder over de 

Normandische weg over Rouen, Chartres, Tours en Poitiers naar Saintes, waar we naar de kustlijn van Les 

Landes afsloegen. Vanaf de Frans-Spaanse grens volgden we de Camino del Norte. 

We merkten onderweg eigenlijk 

niet veel van het coronavirus, 

alleen moest je in winkels en 

horeca een mondkapje dragen. 

Onderwerg waren veel albergues 

toen al dicht, maar voor ons was 

dat geen probleem. We sliepen 

vooral in hotels en Airbnb’s, het 

inchecken verliep vaak 

contactloos, met een code om de 

sleutel te krijgen. De corona-

maatregelen waren overal 

anders, soms werd het ontbijt 

uitgereikt in plaats van 

zelfbediening, soms kreeg je het 

op de kamer of werd het 

helemaal geskipt. 

In Spanje moest je overal een mondkapje dragen, ook buiten. Dat is lastig als je moet klimmen en als het 

parcours zwaar is. Als we echt in de natuur liepen deden we het af, maar hielden het altijd bij de hand en 

zetten het weer op bij tegenliggers en als we de bebouwde kom binnenliepen. 

In Santoña werden we bijna ingehaald door het virus: de 

dag nadat wij hier doorheen liepen ging de stad voor 

veertien dagen op slot. In Santiago waren er geen 

kerkbanken meer in de kathedraal, maar een soort 

examenopstelling van stoelen. Het vliegveld was bijna 

uitgestorven en het vliegtuig grotendeels leeg. Wij zijn 

onderweg nooit bang geweest, wel heel voorzichtig, en 

zijn gezond thuisgekomen. Als we de kans kregen 

zouden we zó weer gaan!  

Harriet Jenner 

 

 



 

Ken jij deze camino?    
 

In het oosten van Duitsland ligt een stuk 

pelgrimstocht van Görlitz naar Vacha. Het is 

onderdeel van de camino die start in Krakau en 

eindigt in Santiago. Het biedt veel (goedkope) 

slaapplaatsen, in kerken, herbergen, particulier, 

pensions enz.  

 

Mijn caminomaatje loopt deze route op het 

moment en hij zegt dat het ook nog een mooie 

route is. Een aanrader als alternatief voor een 

camino in Frankrijk en/of Spanje. 

 
Site: https://www.oekumenischer-pilgerweg.de/ 

 
Conny van der Sanden 
 
 

 

Op die twee schoenen moest ik het doen 
 

Mijn oude wandelschoenen zaten als gegoten maar ik betwijfelde of ze de reis zouden aankunnen. Te snel 

kocht ik nieuwe en liet het oude stel achter, verdrietig in de hoek onder de trap. Bij Elburg was de schade 

zo groot dat ik verderging op een geleende fiets. Bij Beauvais/Parijs besloot ik naar huis terug te gaan.  

 

Daar stonden die oude schoenen. Licht gehavend maar wel gemotiveerd, Ik besloot ze mee te nemen. 

Gewapend met ijzergaren en naald voor het geval dat het toch niet zou lukken. Na mijn vertrek vanaf de 

grens bij Irun begonnen de schoenen scheuren te vertonen. Met name mijn linkerschoen protesteerde. Door 

het sterke ijzergaren scheurde de stof nog sneller. Het gat werd groter, net zo groot als mijn onrust over 

mijn schoenen. 

 

In Zarauth aangekomen vroeg ik in mijn beste Spaans aan de eigenares van het hotel waar ik mijn schoen 

kon laten maken. Met een grote ah, si (ze begreep de vraag) werd ik aan de arm meegenomen. Druk 

gebarend wees ze uit het raam.  De schoenmaker bleek naast het hotel te zitten. ik was er zelfs twee keer 

langsgelopen. In een kamertje van 4 bij 4 meter was een echtpaar bezig schoenen te lappen. Arbo technisch 

niet meer van deze tijd, maar wel met een prachtige vooroorlogse Singer naaimachine. Heftig het hoofd-

schuddend gaven ze me te kennen dat dit gat niet meer aan elkaar te naaien was. Of het dan mogelijk was 

om er een stuk stof overheen te zetten? Dat kon.  

 

Voor € 4,23 waren zowel mijn schoen als mijn humeur 

weer opgelapt. Mijn dank was groot. Ik had ook nieuwe 

schoenen kunnen kopen maar het oplappen van mijn oude 

gaf me een gevoel van bescheidenheid. Twee mensen in 

een donker en klein atelier die tegen kostprijs een 

buitenlander in wandelnood hielpen. 

Een camino waardige ontmoeting.   

 

Tim Douma 

 

https://www.oekumenischer-pilgerweg.de/


 

 
Ode aan de pelgrim schoen 

 

O, oude pelgrim-schoen wat heb ik met je te doen. 

Heel jouw leven heb ik je vertrapt 

Zonder dat je er iets van zei. 

Nu liggen jullie stil in de hoek, 

Terwijl ik mijn nieuwe schoenen zoek. 

 

Nooit heb ik jullie horen klagen, 

Hoe jullie mijn stappen moesten verdragen. 

Door modder en door drek, niets was jullie te gek. 

 

Voortgaan was jullie enig devies, 

Ik was degene die zei “ik kan niet meer, ik hou er mee op” 

Nooit zeiden jullie stop. 

Daar staan jullie dan totaal versleten, zelfs deels weer aan elkaar genaaid. 

 

Zonder ooit met een woord van tegenzin 

Gingen jullie tegen mijn stappen in. 

Daarom toch een woord van dank 

O, oude pelgrim-schoen, het liefst geef ik jullie een zoen, 

Maar helaas met die geur is dat niet te doen. 

 

O, oude pelgrim-schoen dank voor het dragen van mijn gewicht in weer en wind, 

Over paden, stranden en langs de zee, overal namen jullie mij mee. 

 

Het enige dat rest is een respectvolle groet, 

O, oude pelgrim-schoen, het ga je goed. 

 
Tim Douma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corona op de Via Podiensis  
vervolg 

 

In de vorige Ultreia deelde ik mijn ervaringen bij het lopen van de Via Podiensis van le Puy-en-Velay naar 

Aumont-Aubrac begin augustus, in coronatijd dus. Ik merkte daarbij dat noch een meter afstand, noch 

mondkapjes ontmoetingen met medepelgrims in de weg staan. 

 

Zo ontmoet ik niet alleen Pierre uit Parijs, maar ook Jean 

Michel. Hij loopt – in tegenstelling tot Pierre -  bewust 

alleen. ‘Mijn vrouw en kinderen hebben me op pad  

gestuurd. Ik moet aan mezelf werken vinden ze, de 

scherpe kantjes bijwerken. Ze hebben er last van,” legt 

hij zakelijk uit. Hij laat zijn blaren zien en ik geef hem de 

wandelwol die mij zo goed geholpen heeft. Opeens staan 

er tranen in zijn ogen: ‘Het is zwaar. We hebben onlangs 

een kind verloren. Ik weet niet hoe ik verder moet.’ We 

vallen stil. Na het verzorgen van de blaren wensen we 

elkaar bon chemin. Een laatste zwaai en hij is 

vertrokken. 

 

Lenneke van der Burg liep begin augustus van le Puy-en-Velay naar Aumont-Aubrac. 

 



 

 

 

Foto: José van der Haar, Camino Francés  

 

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, José van der Haar 

Redactieadviseur: Julie Merks, Monique Walrave  

Verzending: Han Lasance 

 

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

zien jouw 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/ 

en uit de privé collectie van José van der Haar 

 

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

