
 
 

 
            Ultreia 25, augustus 2013 
 
 
 

 
Van de redactie  
 
Het pelgrimeren naar Santiago wordt steeds populairder. Alleen al in juli reikte het 
pelgrimsbureau in Santiago 36.544 Compostelas uit. Daarmee staat de teller voor dit 
jaar al op 112.073 en men verwacht dat men op het eind van het jaar boven de 
200.000 uit komt. Het lijkt erop dat de pelgrims zichzelf een nieuw doel gesteld 
hebben, het record van het heilig jaar 2010 breken toen er 272.135 pelgrims werden 
geregistreerd. 

En ook ons genootschap deelt 
mee in deze populariteit. Medio 
2011 verwelkomden we ons 
10.000e lid en inmiddels staat de 
teller al op bijna 13.000. Onze 
huiskamer in Santiago 
verwelkomde in juli de 1000e 
bezoeker. 
De massaliteit heeft ook nadelen. 
In de Voz de Galicia stonden 
onlangs foto’s van overvolle 

herbergen waar pelgrims noodgedwongen buiten in een ‘duizendsterren hotel’ 
moesten slapen. En blijkbaar maken pelgrims veel troep, want de Amigos de Camino 
in Sevilla organiseren 31 augustus een speciale schoonmaakdag waarop ze de eerste 
etappe van de Vía de la Plata gaan opruimen. 
 
We blijven het allemaal volgen en hopelijk kunt u rust vinden in deze Ultreia.  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
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Treinramp in Santiago 
 
De plaats die velen van ons zo goed kennen werd 24 juli ineens het decor van een 
tragedie die wereldwijd aandacht kreeg. Slechts enkele uren voordat het grote 
vuurwerk bij de kathedraal zou worden afgestoken als begin van de feestelijkheden 
ter gelegenheid van de dag van onze apostel, gebeurde het fatale ongeluk. Alle 
feestelijkheden in Santiago en in heel Galicië werden dan ook afgelast. 
 

Enkele leden vroegen of ons 
genootschap hier nog een taak 
had. Onze voorzitter heeft 
namens het genootschap onze 
deelneming betuigd aan het 
Pelgrimsbureau in Santiago. 
Dit werd zeer op prijs gesteld.  
Tijdens onze 25-juli viering in 
de Janskerk in Utrecht is er een 
minuut stilte in acht genomen. 
Ook in de diverse 
Jacobusvieringen in de regio 

zijn de slachtoffers herdacht. Veel meer kunnen we helaas niet doen. 
 
Bij het hek op de stenen trap naar de Pórtico de la Gloria van de kathedraal in 
Santiago is inmiddels een geïmproviseerd ‘altaar’ verschenen waar pelgrims uit de 
gehele wereld door briefjes, bloemen, kaarsen en allerlei voorwerpen hun deelneming 
betuigen. 
 
André Brouwer  

 
 
Duizendste bezoeker Huiskamer der Lage Landen 
 

 
Op 22 juli mochten we de duizendste bezoeker 
van de Huiskamer der Lage landen begroeten. Zo 
rond 11.00 uur liep de 20-jarige Beaudiene de 
Kruijff uit Amsterdam bij ons binnen. Op 14 mei 
was ze vertrokken uit Vézelay en ze wandelde 
sindsdien in haar eentje naar Santiago de 
Compostela. Namens het genootschap hebben we 
haar een oorkonde overhandigd vanwege het feit 
dat ze de 1000e bezoeker was sinds de start van de 
Huiskamer der Lage Landen dit jaar. 
 
De huiskamer is gevestigd aan de Rua San 
Pedro 29 en is dagelijks geopend van  
8.30 – 19.30 uur. 
 
 
Chris Strijbos en Freek van der Veen 

 
  



 
 

Pelgrimskoor El Orféon verdrievoudigd? 
 
Het wordt al een goede traditie dat op de naamdag van onze apostel Jacobus na het 
luiden van de klokken van de Jacobikerk in Utrecht door het lokale 
klokkenluidersgilde ons eigen pelgrimskoor in de Janskerk een klein concert 
verzorgt. Ook nu weer was de Janskerk goed gevuld en werd het concert door het 
koor afgewisseld met het optreden van een harpiste en violist.  
 
Koordirigent Gert Muts had echter grootse plannen. Zijn er regelmatig leden van het 
koor aan de wandel en moet er weer eens op de maandelijkse repetities worden 
geïmproviseerd, nu zag hij zijn kans schoon. Met medewerking van de gastmusici 

werden de toehoorders 
geënthousiasmeerd om drie mooie 
pelgrimsliederen samen met het koor 
ten gehore te brengen.  
 
Het resultaat ziet u op de foto. Een 
koor met een omvang waarvan iedere 
dirigent zal dromen. Na afloop 
vertrouwde de dirigent mij nog toe dat 
er ook voor de reguliere bezetting nog 
wel enthousiastelingen worden 
gezocht, zodat er ook tijdens 
pelgrimstochten van leden voldoende 
leden aanwezig zijn om samen nieuwe 
liederen te kunnen instuderen. 

 
Belangstelling? stuur een e-mail naar Helmi van Ginneken, zij verstrekt u graag 
nadere informatie.  
 
Helmi van Ginneken 

 
 
Dagboekje gevonden 
 

 
Tijdens mijn hospitaleren in de 
albergue El Nogal in El Burgo Ranero, 
heb ik een dagboekje gevonden van 
‘Bettie, Paul en Nora’ die op 17 april 
2007 zijn begonnen met wandelen in 
Torres del Rio. De laatste overnachting 
staat vermeld in Carrión de los Condes. 
 
Bijgevoegd is een foto van de voorkant 
van het boekje. 
 
 

 
Via mijn e-mail is het op te vragen.  
 
Hans Speelman 

 

mailto:helmi.van.ginneken@versatel.nl
mailto:j.d.speelman@gmail.com


 
 

Website met stempels 
 

Hoewel ik zelf twee keer naar 
Santiago ben gefietst, moest ik 
van mijn fietsende schoonzoon 
horen dat er een website bestaat 
waar veel stempels (die in de 
diverse steden/dorpen op de 
Spaans-Franse grens of in 
Spanje zelf worden verstrekt) 
worden vermeld. Er wordt een 
onderverdeling gemaakt naar 
soorten stempels of diverse 
routes waar die worden 
verstrekt. Het lijkt mij op zich 
interessant omdat het altijd 

leuk is je credencial te kunnen laten invullen met cultureel en/of artistiek 
aantrekkelijke stempels.  
 
Het is me verder onduidelijk of dit soort visuele verzamelingen ook bestaan voor 
Frankrijk, Nederland of België. 
 
Stef Casier 

 
 
Rectificatie data pelgrimsweekeinden Sint Jacobiparochie 

 
In de vorige Ultreia zijn helaas verkeerde data vermeld bij de 
pelgrimsweekeinden in Sint Jacobiparochie.  
 
Dit zullen in eerste instantie twee data in 2013 zijn:  
Pelgrimsweekend: vrijdag 27 en zaterdag 28 september  
 
Reünieweekend:  vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2013  
 

 
Voor verdere informatie over deze pelgrimsdagen kunt u zich richten tot de 
Jacobshoeve, e-mail t.a.v. Wijbenga-Reitsma. 
 
Redactie Ultreia 

 
 
Nieuwsbrief hospitaleros Roncesvalles 
 
Op de vergadering van de hospitaleros van Roncesvalles van 11 juni 2013 kwam de 
vraag aan de orde of het niet mogelijk is in de loop van het hospitaleerseizoen af en 
toe een bericht te sturen over de gang van zaken in Roncesvalles.  
Dit lijkt ons een goed idee. Het is zeker niet de bedoeling het Libro d'Oro te 
vervangen. Dat is veel te mooi om te lezen. 

http://www.lossellosdelcamino.com/
mailto:info@jacobshoeve.nl
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?searchfor=sint+jacobiparochie&cb=UX&p2=^UX^xdm280^YY^nl&n=77fce5d1&qid=067f0b1c030f468b91beea996c6ef8e1&ptb=FA6A3E14-28AA-4A21-AC3D-2AC72CDA7902&ct=PI&si=maps4pc&pg=AJimage&action=pick&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEQWXDkwcbuJYsvToZuATbvIkHz+YjU8AFV/fq0CgBX/1oVcZGkHb3bGpd3SDrPAI5twJ02M3asVBOdpl1qe+h6SohF9zj/0TTW9h+NgblQvUPVnlqP++q2JpUTuka5i/bQ==&ord=12&


 
 

 
 
Als dit experiment in de smaak valt, 
zullen we komend seizoen om de zes à 
acht weken wat nieuws digitaal 
rondsturen. Deze eerste editie valt wat 
langer uit omdat hierin acht 
hospitaleerperiodes aan de orde komen. 
  
 
 
 
 

De nieuwsbrief is te lezen via de website.  
  
Gerard Konings 
werkgroep Roncesvalles 

 
 
Fietstocht Den Haag – Den Haag 31 augustus 2013 

 
Op de laatste dag van augustus 
organiseert de Regio Den Haag een 
fietstocht door de rijke natuur van Den 
Haag, Wassenaar en Voorschoten. De 
tocht over de zogenoemde 
Landgoederenroute voert door 
afwisselende landschappen en 
woongebieden. Fietsers uit alle regio’s 
kunnen zich aanmelden. 
 
 

 
Datum: zaterdag 31 augustus 2013 
Startplaats: NS-station Den Haag CS, ter hoogte van de zijuitgang bij perron 1. Dit is
   aan de kant van de fietsenstalling(en) 
Verzamelen: 9.45 uur 
Vertrek: 10.00 uur 
Lunchpauze: halverwege, lunchpakket zelf meebrengen 
Finish:  NS-station Den Haag CS 
Lengte: 52 km 
Aanmelden: via e-mail 
Aanmelden kan tot drie dagen voor de fietsdatum. In totaal kunnen maximaal 50 
personen meedoen. Gezinsgenoten en andere introducés zijn van harte welkom. 
 
Jos Engels 

 
 
  

http://www.santiago.nl/pdf_files/Nieuwsbrief_Roncesvalles2013-01.pdf
mailto:regio.den-haag@ziggo.nl


 
 

Terugkombijeenkomst Regio Den Haag 14 september 2013 
 
Op zaterdagmiddag 14 september a.s. vindt er een Terugkombijeenkomst plaats voor 
pelgrims uit de Regio Den Haag die in 2013 op weg zijn geweest naar Santiago de 
Compostela en daarover ervaringen willen uitwisselen. Ook wie de pelgrimage slechts 
gedeeltelijk heeft gedaan, te voet, per fiets of anderszins, is van harte welkom. 
 

We horen graag bijzondere 
ervaringen en 
ontmoetingen, onverwachte 
of leerzame gebeurtenissen, 
zowel positieve als 
negatieve, spirituele 
belevingen. Was de weg 
belangrijker dan het doel? 
Bracht de pelgrimage wat 
ervan werd verwacht? 
Bracht de tocht een 
verandering teweeg in de 
kijk op dingen, op mensen, 
op het leven? 
De bedoeling is dat de 
bijeenkomst een 
meerwaarde biedt, iets 

toevoegt aan de eigen pelgrimservaring en -beleving. 
 
Datum: zaterdag 14 september 2013 
Waar:  Oude Molstraat 35-37 (Den Haag-Centrum) 
Tijd:  14.00 tot uiterlijk 17.00 uur 
Aanmelden: via e-mail 
 
Aanmelden (maximaal 40 personen) kan tot maandag 9 september a.s.  
 
Jos Engels 

 
 

Pelgrim in Siberië op het “Pad van de 
H. Simeon” 
 
In juli 2013 liepen tien Nederlanders dit pad vanaf 
Jekaterinenburg naar Verkhoturye, net ten oosten 
van de Oeral en dat is 1500 km. voorbij Moskou. Het 
is een pad van 350 km. en gewijd aan de H. Simeon 
een edelman uit het begin van de 17e eeuw. Hij leefde 
als bedelaar en verkondigde het evangelie rond de 
stad Verkhoturye.  In de stad is een klooster en een 
pelgrimsverblijf; in de kerk staat een reliekschrijn 
van de heilige. Hij stierf jong in 1642. Hij is een 
heilige in de Russisch-Orthodoxe kerk.  
Een aantal jaren geleden is de route opnieuw 
ontdekt. Het is moerasachtig land en de route is wel 
begaanbaar gemaakt. De groep bereidde zich goed 

mailto:regio.den-haag@ziggo.nl


 
 

voor, maar onderdak voor deze tocht van drie weken viel niet te plannen. Men ging 
op pad en vond in dorpen onderdak bij de bewoners daar. Geen campings, geen 
hostels om te overnachten. De groep ondervond een enorme gastvrijheid van de arme 
bevolking.  Zo maakten zij mee dat iemand naar zijn tuin liep om aardappelen en uien 
te rooien om voor eten te zorgen. Ook overnachtten zij twee keer in een klooster langs 
de weg. 
Over de tocht stond een artikel in het Nederlands Dagblad van 24 juli. De groep was 
gelovig op pad, er werd veel gebeden. Eén van de deelneemster vertelde dat zij nog 
nooit zo intensief met haar geloof bezig was geweest. Kijk verder op de website.  De 
pelgrimage werd georganiseerd door een groep rond de Vredeskerk en de 
Nicolaasparochie in Amsterdam. Ondergetekende droomde er ooit van om mee te 
gaan, maar het is er niet van gekomen. 
 
Bert Roebert e-mail 

 
 
Naamdagviering Regio Den Haag 
 
Dit jaar is voor het eerst door de Regio Den Haag specifieke aandacht besteed aan de 
viering van de naamdag van de heilige Jacobus op 25 juli. De viering bevatte zowel 
een culturele als een sportieve activiteit:  
(1) een excursie naar de jacobalia in de Jacobskerk in de Parkstraat in den Haag; 
(2) een wandeling van Alphen a/d Rijn naar de Jacobuskerk in Oude Wetering. 
Een impressie van beide activiteiten is te vinden via onze website 
 
Jos Engels 

 
 
Jacobuswandeling Vessem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook in Vessem besteedde men aandacht aan de naamdag van Sint Jacob. Op onze 
website kunt u een verslag lezen. 
 
Marijke Pouw 

 
 
  

http://www.pelgrimsroute.nl/
mailto:bert.roebert@hetnet.nl
http://www.santiago.nl/terugblik_den_haag.php
http://www.santiago.nl/pdf_files/Jacobuswandeling_2013.pdf


 
 

Theaterconcert Leoni Jansen en Eric Vaarzon Morel 
 
Flamencogitarist en componist Eric Vaarzon Morel en zangeres, regisseur en 
theatervrouw Leoni Jansen hebben elkaar gevonden in hun grote liefde voor muziek. 
Hun eerste muziektheaterproductie Santiago is het resultaat van hun zoektocht naar 
de oorsprong van de muzikale schoonheid die hen beiden inspireert en bindt.  

 
Santiago is vanaf oktober 
2013 tot en met januari 2014 
te zien in diverse theaters in 
Nederland.  
 
Santiago 
Het theaterconcert Santiago 
verbindt het aardse met het 
mystieke, reist over oude 
wegen, via dichters, schilders 
en schrijvers langs de 

Christelijke, Moorse en Heidense paden. In het Nederlands, Engels, Spaans en 
Keltisch gaan Eric en Leoni op zoek naar de schoonheid die hen inspireert en bindt. 
Hij vertrekt vanuit het diepste zuiden van Spanje (de bakermat van de flamenco). Zij 
bereist de oeroude pelgrimsroute vanuit het Keltische noorden. Ze treffen elkaar 
uiteindelijk in Santiago de Compostela.  
Speellijst en informatie  
 
Leoni Jansen 

 
 
Concerten Impressions of a Pilgrimage 

 
In de maand november zijn er diverse uitvoeringen van 
‘The Young Messiah’, Tom Parker’s wereldberoemde 
bewerking van Händel’s meesterwerk.  
Voor de pauze wordt Impressions of a Pilgrimage van 
Dick Le Mair uitgevoerd. 
De concerten worden gegeven op de volgende data: 
  8 november 2013 Zutphen 
  9 november 2013 Rotterdam 
15 november 2013 Hilversum 
16 november 2013 Hoogeveen 
22 november 2013 Waddinxveen 
23 november 2013 Vriezenveen 
29 november 2013 Nijkerk 
30 november 2013 Zwolle 
De exacte locatie en aanvangstijd vindt u op internet. 
Hier kunt u ook terecht als u zin heeft om mee te doen 

in het projectkoor dat deze uitvoeringen begeleidt. 
 
Dick Le Mair 

 
 
  

http://www.leoni.nl/
http://www.choircompany.nl/


 
 

Fietser houdt hoofd koel 
 
Hier een bijzonder 
ongebruikelijke foto 
van onze fietstocht naar 
Santiago de 
Compostela. 
 
 
 
 
De handdoek heeft op 
deze foto twee functies:  
het hoofd koel houden 
en vast droog worden 
voor de volgende vaat. 
 
Jacob Bikker 

 
 

 
Nooit ver weg 
 
Ergens in 2002 besloot ik op een goede dag de tocht naar Santiago de Compostela te 
gaan volbrengen. Waarom? Ik weet het nog steeds niet. In de jaren erna liep ik steeds 
een paar dagen tot weken en zo kwam ik in 2004 in Bar-sur-Seine terecht. Het jaar 
erop werd Hans, mijn broer maar ook mijn vriend, ernstig ziek in juni en overleed in 
september. Een gebeurtenis die diepe sporen op mij en vele anderen heeft achter 
gelaten.  
 

In 2006 had ik grote behoefte om weer 
verder te trekken naar Santiago maar 
ik had een vervelende blessure aan 
mijn voet opgelopen die maar niet 
wilde genezen. Enkele dagen voor 
mijn geplande vertrek besloot ik mijn 
fiets maar eens van wat olie te 
voorzien en de fietstassen van zolder 
te halen. Mijn vrouw bracht me met de 
auto naar Bar-sur-Seine.  
Op de eerste heuvel moest ik er al na 
50 m af om de rest van de klim naar 
boven te duwen. Ik was nog nooit een 
heuvel op gefietst en het viel bar tegen 

daar in Bar. Geleidelijk leerde ik fietsen in de betekenis van reizen op de fiets. Een 
tocht op de fiets beleef je anders dan een tocht te voet. Als je loopt over een pad dan 
kun je je gedachten makkelijker laten dwalen. Als je lopend de cadans te pakken hebt 
merk je soms dat je ineens kilometers verder bent zonder dat je ze bewust gelopen 
hebt. Op de fiets ben je meer aan verharde wegen gebonden en moet je beter opletten.  
 
De drang om weer op pad te gaan was dat jaar sterker dan ooit tevoren geweest. Ik 
vermoedde toen al dat het vooral de nasleep van het verlies van mijn broer moest 



 
 

zijn. Ergens in de zuidelijke Creuse ging ik de plaatselijke kerk even in om te kijken, 
wat verkoeling te zoeken, een gebedje te doen en een kaarsje aan te steken. Die keer 
zat ik voor een beeld en vrijwel uit het niets kwamen de tranen die minutenlang 
bleven stromen. Tegenhouden kon ik ze niet. Buiten was ik opgelucht. Alsof er een 
last van me was afgevallen.   
 
Onderweg sprak ik in gedachten vaak met mijn broer. Zijn aanwezigheid heb ik het 
sterkste gevoeld in Spanje. Alle bergen bedwingen had moeite gekost – mijn fiets was 
er eigenlijk helemaal niet voor gebouwd - maar na Ponferrada dacht ik dat ik van het 
klimmen af was. Een denkfout bleek achteraf. De heuvels in Galicië zijn geen bergen 
en niet vreselijk steil maar ze bleven maar komen. Op een zeker moment zat ik er 
helemaal doorheen. Ik kwam nauwelijks meer vooruit. En juist op dat moment kreeg 
ik een duwtje. Ineens ging het makkelijker. Zo makkelijk dat ik verbaasd omkeek om 
te zien wiens handen zich tegen mijn bagagedrager hadden gezet om mij zo met een 
vaartje omhoog te duwen. Er was niemand. Plotseling had ik hulp of kracht gekregen. 
En op dat moment wist ik zeker dat Hans met mij meetrok richting Santiago.  
 
Nog vaak denk ik terug aan dat moment. Het is me daarna nog een keer overkomen. 
De tocht naar Santiago heeft me niet vromer gemaakt. Ik blijf diezelfde religieuze (of 
noem het spirituele) twijfelaar die vooral zijn toevlucht zoekt tot het geloof in 
moeilijke tijden. Maar ik ervoer een beetje hulp uit een onverwachte hoek op een 
onverwacht moment. Een beetje hulp dat het me later ook een stuk makkelijker heeft 
gemaakt om het verlies van mijn broer te verwerken. Het heeft me er van overtuigd 
dat hij nooit  echt ver weg is. 
 
Sjaak Wolst 

 
 
De Sint Jacobsweg op Facebook 
 

 
 
In de vorige Ultreia stond dat er op de Facebook pagina 135 aanmeldingen waren. 
Inmiddels staat de teller op 356.  
 
Fanpage https://www.facebook.com/SintJacobsWeg 
Besloten Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/ 
 
Ineke Takken 

 
 

https://www.facebook.com/SintJacobsWeg
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602635853101369&set=a.578481432183478.1073741827.578478992183722&type=1


 
 

Wilt u iets van mij lezen? 
 

 
 
 
Wij stellen het op prijs indien u een exemplaar van uw 
boek aan onze bibliotheek schenkt. Gaarne uw boek naar: 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
t.av. Bibliotheek  
Janskerkhof 28a 
3512 BN  UTRECHT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gratis eBook  
 
In Ultreia 23 stond mijn boek aangekondigd:  
Europese ICT Professional z'n Camino de Santiago   
 
Europese ICT professional Ramond de Vrede schrijft als het ware zijn journaal over 
zijn pelgrimstocht van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela die hij 
te voet aflegt. Een tocht van bijna 800 km waar hij zichzelf en anderen beter leert 
kennen.  

 
Ik heb besloten om tijdelijk mijn eBooks van mijn 
camino-boeken gratis ter beschikking te stellen. 
Het gaat tenslotte om het camino-gevoel met zo 
veel mogelijk mensen te delen. 
 
Stuur een e-mail-mail om het Nederlandse eBook 
Europese ICT Professional z’n Camino de Santiago 
direct via een automatisch antwoord gratis te 
ontvangen. 
 
U mag het zelf ook proberen en mij eventueel van 
feedback voorzien! 
 
Ramond de Vrede 
website 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:gratiscamino@ramonddevrede.nl
http://camino.ramonddevrede.nl/


 
 

Colofon 
 

 
 
Eindredactie:  Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie:  André Brouwer 
Redactieadviseur:  Monique Walrave 
Vormgeving:   André Brouwer 
 
De volgende Ultreia verschijnt medio september 2013. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 september tegemoet via ultreia@santiago.nl  
 
Aanwijzingen voor de auteur 
Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, vet 
gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het vergt 
altijd veel extra tijd om uw opmaak er weer uit te halen. 
Met een foto zijn we ook altijd blij. 
 
En nog blijer maakt u ons, als alle relevante informatie voor de lezer in uw bericht 
staat. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de 5 w’s: 
wie, wat, waar, wanneer en waarom? 
 
Andere zaken 
Wij ontvangen in onze Ultreia postbus regelmatig opzeggingen van het lidmaatschap 
en vragen van algemeen informatieve aard. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn opzeggingen, adreswijzigingen, et cetera te sturen aan: 
ledenadministratie@santiago.nl 
 
en algemene vragen over ons Genootschap of de weg naar Santiago 
naar: info@santiago.nl 

mailto:ultreia@santiago.nl
mailto:ledenadministratie@santiago.nl

