
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-08 (augustus), regio Den Bosch 
 

Introductie 

Dag lieve mensen, 

Alweer een maand om op terug te kijken. Wat was het een mooie regiowandeling op 24 juli door 

Liesbeth georganiseerd en met kleurrijke foto’s en video’s van Peter, Catharina en Rinse. Zie verderop 

in deze nieuwsbrief.  Zo fijn dat de regio-activiteiten weer tot leven komen. 

Wat mij persoonlijk betreft: Eigenlijk zouden we in juli een kampeerfietsvakantie gaan ondernemen 

als vervolg op de fietstocht langs de Noordzeekust van vorig jaar, maar door verschillende 

omstandigheden en niet op de laatste plaats om dit “ouderwetse zomerweer” hebben we daar maar 

van afgezien. Wel hebben we wat korte tripjes ondernomen en kan ik hierbij wat vertellen over wat 

uitstapjes dichtbij en iets verder van huis die met Sint Jacob te maken hebben.  

Op de eerste plaats een bezoek aan het Noord Brabants 

Museum (ja gelukkig zijn de musea weer open) waar op 

dit moment een expositie is van Salvador Dalí. Zeker de 

moeite waard! Ik vond vooral de foto’s van zijn leven erg 

indrukwekkend. Dalí was een veelzijdige kunstenaar, die 

op een gegeven moment ook reclame maakte voor grote 

bedrijven. Op de tentoonstelling zag ik dat een prachtig 

schilderij van Dalí, genaamd Santiago El Grande uit 1957,  

dat met al zijn symboliek werd ingezet om Shell een 

fantastisch imago te bezorgen (we spreken over de  

60-er jaren!).  Het originele schilderij hangt in een 

museum in Canada en stelt Sint Jacob voor die uit de 

zee oprijst op een wit paard met in zijn hand een vurig 

groot kruis. Om hem heen een symbolische hemel, met 

jakobsschelpen, symbool van een pelgrimage, reis of 

zoektocht.  

   



 

De relatie met Shell is, dat onder het symbool van de schelp er duizenden mensen zoeken naar olie op 

de moeilijkste plaatsen in de wereld en dat honderden mensen zich in Shell laboratoria inzetten voor 

nieuwe producten en nieuwe wegen vinden om de mensheid te dienen!  

Overigens zijn de andere (tijdelijke) exposities in het museum ook erg de moeite waard en ga zeker 

even naar de bovenste verdieping waar Vincent van Gogh en Brabant centraal staat. Het mooie 

Brabantse land waar we zo vaak doorheen wandelen! 

Op 25 juli zelf was de naamdag van Sint Jacob. Dit jaar een heel 

bijzondere dag omdat 25 juli op een zondag valt (een heilig jaar). 

Op die zondagmorgen ging ik naar het dorpje Zeeland waar ik was 

uitgenodigd om 9 uur ’s morgens een mis te vieren met het Sint 

Jacobsgilde. Eerdere jaren was onze regio steeds van harte 

welkom om iets feestelijks te maken op of rond de naamdag van 

Sint Jacob. Door de corona omstandigheden is dat er dit jaar niet 

van gekomen, maar er ligt een uitnodiging voor volgend jaar en dan 

gaan we er zeker weer een mooie (wandel)dag van maken. Na afloop 

van de mis nodigde Cor van Loy, de hoofdman van het Gilde, mij nog 

uit voor koffie bij hem thuis. Wat een gastvrije mensen, Cor en 

zijn vrouw Marianne, en wat een wetenswaardigheden werden er 

verteld over het reilen en zeilen van het Gilde. Na afloop kreeg ik 

nog een boekje mee over 50 jaar Sint Jacobusgilde in Zeeland.  

 

Als laatste onderwerp een ander museumbezoek in juli.  Dit keer in het Museum Catharijne Convent in 

Utrecht. Daar is nu een tentoonstelling over Maria Magdalena. Ook weer zo de moeite waard. Dat zal 

u zelf wel ervaren als u er eventueel naar toegaat, maar in de schatkamer van het museum (vaste 

collectie) zag ik een klein beeldje, een zogenaamde Paxtafel met Jacobus de 

Meerdere.  

Een beeldje uit Frankrijk of Noord-Spanje uit 1450 – 1500. Het gebruik tijdens 

de mis in de Middeleeuwen was om de paxtafel te kussen (vervolgens schoon te 

maken) en die dan aan elkaar door te geven in plaats van echte kussen. Misschien 

een idee om weer in te voeren in deze corona tijd? Overigens vind ik de 

vredeswens aan elkaar doorgeven een erg mooi ritueel tijdens de eucharistie.  

 

  

 



 

En dan nu even vooruit kijken.  

De volgende regiowandeling van 28 augustus is al weer in voorbereiding. 

Het Camino café zal nog één keer online zijn en er zijn ontwikkelingen 

rond het pelgrimeren met de jeugd waarover een volgende keer wellicht 

meer. Ook wordt er al nagedacht over onze regio najaarsvergadering in 

oktober a.s. Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren of hebt u 

hierover ideeën laat het ons dan weten. Dat geldt overigens ook voor het 

organiseren van regiowandelingen of voor bijdragen aan de nieuwsbrief. 

Graag uw inbreng en graag tot een volgende keer. 

Marianne 

 

Informatie landelijk en uit de regio’s 

Interregionaal overleg 

- Op 21 juli j.l. is er een digitaal interregionaal overleg gehouden (tussen regio’s en hoofdbestuur).  

Na (heel) veel bestuurlijke mededelingen, kwam aan de orde (regio Den Haag) of er nog iets aan 

ledenwerving moest worden gedaan. 

De regio Den Bosch telt sedert 1 januari 2021 een toename van 41 nieuwe leden; hoeveel leden hun 

lidmaatschap hebben opgezegd, en  om welke reden, is in de regio’s niet bekend. Andere regio’s zien 

ook hun leden aantallen toenemen. Geen reden voor afzonderlijke promoties/ ledenwerf acties. 

- In een groot aantal regio’s zijn de voorgenomen activiteiten rondom de 25e juli (dag van St Jacobus) 

op een laag pitje gezet. De onzekerheid over nieuwe corona besmettingen werd te groot gevonden. 

Ook de doorgang en wijze waarop van landelijke ledenbijeenkomsten is nog niet duidelijk. 

 

Ondertussen in de Bossche regio 

Regiowandeling 

Op 24 juli j.l. is er weer een regiowandeling zonder al te veel covid beperkingen gehouden. De route 

was uitgezet en voorbereid door Liesbeth Spijkers en voerde ons langs de “Rooise Randjes” van Sint 

Oedenrode. Voor een verslagje (hier klikken) en een korte foto-impressie zie bijgaand. 

Op 28 augustus a.s. zal een regiowandeling worden gehouden. Uitnodiging en nadere gegevens volgen. 

Onderweg op het Kloosterpad 

Via Jasper van Deurzen ontvingen we de volgende ervaring/ bijdrage omtrent wandelen op het 

Kloosterpad. De tekst is geschreven door Joost Jansen en afkomstig van de website “katholiek.nl” 

Camino café 

Hoi allemaal, 

Eigenlijk was het de bedoeling om woensdag 11 augustus weer (voor het eerst sinds tijden) een camino 

café te houden in het Mariapaviljoen in Den Bosch. Helaas zijn zij gesloten en dus is er 11 augustus 

nogmaals een onlinecafé van 19 tot 21 uur.  

 

https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2021/07/verslag-regiowandeling-rooise-randjes-20210724.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6tMe0c90qwY
https://www.katholiek.nl/actueel/column-wandelen/


 

Wat is de mooiste route die je hebt gelopen of gefietst? Welke route zou je graag willen gaan lopen 

of fietsen? 

Zelf hoop ik volgend jaar de camino Portugues te gaan lopen. Die stond op de planning voor april 2020 

maar ja…… dat ging even niet door.  

Heb jij je camino plannen ook opgeschoven of ben 

je toch op weg gegaan? 

Wil je meedoen met het online café geef je dan op 

via onderstaand mailadres. Ik stuur je dan een link 

naar Teams. 

 

Op woensdag 8 september is er voor de eerste 

keer weer een caminocafé in het Mariapaviljoen. In 

verband met alle maatregelen zit er een maximum 

aan het aantal deelnemers.  

Je kunt je opgeven via het mailadres: caminocafeshertogenbosch@gmail.com 

Mocht je op het laatste moment toch niet kunnen laat dit dan even weten zodat iemand anders aan 

kan schuiven. 

Groetjes, Esther Kuijsters 

 

 

Dagboek fragment 

Nogmaals de “Via Podiensis” 

zondag 16 juni 2019, Moissac, Frankrijk 

Gisteravond nog lekker lang buiten gezeten. Leuk gezelschap. 

Ik had daar een twee persoonskamer maar ik was maar alleen. Heel eenvoudig maar alles was er, wat 

ik nodig had. 

Lekker geslapen, het bed kraakte wel, maar het bed van mijn buurman die een verdieping hoger sliep 

ook, alleen had hij het niet gehoord. Ik hoorde hem wel, het was daar een houten vloer. 

Op het gemak op weg, nadat ik mijn "zak" klaar gemaakt heb voor vervoer. 

Ik ben wel blij met zo'n transport organisatie (het maakt het voor mij op deze manier mogelijk om 

deze camino te kunnen lopen) en zij denk ik ook want ik ga nog een poosje onderweg. 

Vandaag mooi weer en maar 15 km Ik heb het idee en de herinnering van 3 jaar geleden. “O, dat is zo 

gepiept”, maar er zitten weer van die stijgertjes tussen en de temperatuur loopt op. De paden zijn 

nog goed nat, dus het is weer een geglibber van de hoogste categorie . 

Ik zit nu in de Gers; veel fruitbomen afgedekt met tunnels van gaas. 

Het ziet er hier heel welvarend uit. Mooie huizen, grote tuinen, soms met zwembad. 

Ook een paar mooie overschaduwde paden, heerlijk. Het vochtige bos is een streling voor de neus. Op 

het laatste stuk zie ik nog 2 bekende mannen. 
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Ik bereik Moissac , eerst koffie met gebak, prachtig opgediend. Ik dacht “dat doen ze mooi hier“ 

.............maar kassa, ping gebakje van 7 euro's.  

Daarna ga ik mijn rugzak parkeren in een 

pelgrimshuis. Ik kan pas na 15.00 uur terecht in de 

herberg, vandaar. Nu nog de schoenen met 

"leemaanhang" uitdoen en dan op naar de kerk  

“de Abbey van Moissac”. 

Grote kerk met een mooi dessin op de muren en een 

prachtige oude sarcofaag uit de vijfde eeuw. Ik 

weet niet of ik foto's mag maken, dus doe ik het 

maar. 

Inmiddels tijd voor de herberg; een mooie schone herberg. Ik slaap op 1 kamer met een jonge jongen 

uit Australië, die ik al eerder gezien heb. 

Nu ga ik nog terug naar de Abbey om de schitterend mooie, oude 

kloostergangen in de tuin uitgebreid te gaan bewonderen. 

Heel indrukwekkend weer !! Zóóóó oud, wat een geschiedenis ! Ik 

kan daar bijna geen genoeg van krijgen. 

Na een drankje op weg naar wat eten. 

Ik loop nog even terug naar de Abbey en wie zie ik tot mijn grote 

verrassing: Michel uit Grealou.      . Met zijn vriendin die er toen 

nog niet bij was, maar op wie hij smoorverliefd was. 

Die jongen 

appelleerde aan 

mijn ”moeder 

gevoel". Hij had 

maar weinig 

warmte en liefde 

ontvangen in zijn 

jeugd. Daar had hij 

mij van verteld. 

We begroetten elkaar enthousiast en een paar 

ogenblikken later zegt hij: 

Hé Catharina, ik heb uit de kathedraal een briefje meegenomen met de naam Catharina, wat ik nog 

steeds bewaar. En laat het nu mijn briefje zijn dat ik destijds in de kathedraal geschreven heb.  

Je begrijpt, denk ik wel, dat ik hevig ontroerd was. Hij trouwens ook. Zó bijzonder!! 

Even een toelichting voor degenen die met dit gebruik niet bekend zijn. 

Op de dag van vertrek vanuit Le PUY en VELAY word je ná de mis uitgenodigd om op een briefje te 

schrijven wat je belangrijk vind en wat je hoopt te kunnen ervaren. Jijzelf trekt op die dag ook een 

briefje. 

 

 

 



 

Het briefje dat ik trok, zei mij niet zoveel en dat heb ik na een poosje weggedaan. 

Dezelfde of de volgende dag trekt een ander een briefje en hij bleek nu mij getrokken te hebben en 

was geraakt over wat ik opgeschreven had; hij bewaarde het bij zijn pelgrimspas. 

Ik gloei er nu nog van na. 

Welaan het wordt tijd voor de herberg, een lieve groet van mij. 

Catharina. 

 

En dan nog even dit 

Wandelaar, er is geen pad 

Wandelaar, je sporen 

zijn de weg, en zij alleen. 

Wandelaar, er is geen weg, 

De weg ontstaat in het gaan. 

Gaandeweg ontstaat de weg, 

en als je omkijkt, zie je het spoor dat 

nooit meer betreden zal worden. 

Wandelaar, er is geen weg, 

slechts een schittering in de zee. 

Antonio Machado 

(vrije vertaling van zijn gedicht) 

 

En nogmaals: heb je bijdragen (in welke vorm dan ook) voor de nieuwsbrief, stuur ze in naar de regio. 

 

De regiocommissie wenst je een fijne en zonnige maand toe met de 

hartelijke groeten van  

Marianne, Theo en Rinse 
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