Korte impressie van de najaarsbijeenkomst van de regio Den Bosch van het
Genootschap van Sint Jacob op zondag 12 oktober 2014 in Geffen

Rond 13.30 uur kwamen de eerste medepelgrims de "Gouden Leeuw" in Geffen binnen.
De najaarsbijeenkomst van de regio Den Bosch.
Toch wel met een "vreemd dubbel gevoel; anders dan anders", aldus Antje van den Tillaart, bij het
welkom en haar openingswoord aan een 70-tal aanwezigen.
Samen met haar man Piet stoppen zij vandaag, na jaren van inzet, warmte en betrokkenheid, als
contactpersoon voor de regio Den Bosch.
Graag wilde Antje het gedicht, waarmee ze de eerste maal als regio contactpersoon optrad na hun
eerste reis naar Santiago, ook de laatste keer nogmaals ten gehore brengen.

Zen en reizen
Wie gaat, laat achter.
De kleine eindigheid van thuis, de klok, het bed, de regels.
Een leven, dat te dragen was, hangt aan de kapstok, als een jas.
Ver weg zingt een wereld.
Reizen is een wakker worden.
Het huis, dat als een tweede huid beschermde, beneemt niet meer het zicht.
Het vel zit ruimer.
Hoofden, verdoofd door gewoonte, gaan open voor de storm.
Alles nieuw.
De vorm van bomen.
De kleur van lucht.
Geuren en gebeurtenissen worden haastig opgeborgen in het geheugen.
De dag, die blanco was begonnen, is ‘s avonds tot de rand gevuld.
Dan valt de nacht.
Slapend in een nergens.
Dromen waar we thuis voor schuilen weten ons opeens te vinden.
Losgemaakt uit het verband van plaats en tijd besluipen ons herinneringen,
nu wij ver en veilig zijn.
De duisternis geeft licht.
Welkom Thuis.

De zon komt op, een ongetelde dag, geen naam, geen datum.
De tijd heeft zich bevrijd van ons en van wat we moesten doen.
Een stille kust.
Een man.
Een ezel.
Leven wordt aanwezig zijn.
Bestaan is hier genoeg.
Hoe kan dezelfde mens als thuis, onrustig en gedreven, zo rustig drijven in de tijd?
Reizen.
Als in een rivier.
Wissewasjes weggewassen
Routines van ons afgespoeld.
Het oude leven in een zeef, terwijl het water stroomt.
Een zelf, een ik, dat was bedekt geraakt met alledaagse dingen
komt onverwacht te voorschijn.
Pas wie gaat, ziet om.
Elke stap vooruit schept nieuw en breder perspectief, een beeld dat telkens vreemder wordt.
Completer.
Maar sawa's blijven sawa's.
Een groen dat elders niet bestaat, en woordeloos wordt ondergaan.
De rijkdom is het onbeschrijfelijke: dat het hier en nu bestaat, maar niet mee te nemen is.
Het zien, het moeten verliezen, en weten dat dit leven is.
Een onverwachte vrede.
De sawa gaat, maar laat een stilte na waarnaar men later terug kan keren.
De wereld laat te raden over, voor wie vergeet wat hij al wist.
Dan ligt er achter elke berg een niet veroverd vergezicht, dat, ongezien, vermoeide voeten aanzet
tot een nieuwe klim.
De horizon blijft altijd even ver.
Is dat een reden om te blijven, of een reden om te gaan?
Thuis wacht de kapstok.
De oude jas zal passen.
Dat is straks het laatste raadsel, na die wonderlijke reis.

Nu dat Antje en Piet stoppen met hun taken als regiocontactpersoon voor de regio moesten er
andere mensen gezocht worden voor de regio (nieuwe stijl bestuur).
Josefine van de Hooven blijft (gelukkig) als bestuurslid, Chris Strijbos wordt de voorzitter, Peter
Kox gaat als penningmeester de financiën beheren en Rinse Janse speelt de rol van secretaris.
Namens het landelijk bestuur nam Sjaak van den Worp de honneurs waar voor Toine van Moorsel,
vertegenwoordiger voor de regio naar de landelijke organisatie en thans herbergierend in
Roncesvalles.
Hij bedankte Antje en Piet voor hun inzet en betrokkenheid bij de regio. Gelukkig blijven jullie nog
wel betrokken bij het informatiecentrum in Vessem en bij Kafarnaum. Naast een paar
genootschapsglazen overhandigde hij hun een zilveren jacobsschelp-insigne , onderscheiding voor
bijzondere genootschaps verdiensten gedurende langere tijd.

Na de bloemen en een spirituele vulling (Jacobuswijn) voor de ontvangen glazen, restte weinig
meer dan te zeggen: Antje en Piet, Bedankt!

In de mededelingen sfeer memoreerde Chris een 30-tal leden die zich hadden afgemeld
(onderweg naar Santiago/ herbergierend/ andere redenen).
- Tevens gaf hij aan dat op 18 maart 2017 de landelijke voorjaarsbijeenkomst van het genootschap
gehouden zal worden in Den Bosch. Hij riep regioleden op en nodigde hen uit zich te melden om te
brainstormen over de inhoud van een mogelijk programma.
- Ook gaf hij aan dat het noodzakelijk is dat er een kascontrole commissie in de regio is. Als eerste
leden gaven Rony de Jong en Arie Heistek zich op. De penningmeester (helemaal gelukkig) zal t.z.t.
contact met hen opnemen om de boeken te controleren.
- Eveneens zijn we op zoek naar een contactpersoon "jacobalia" in de regio. Wellicht iets voor
iemand met een kunst- of cultuurhistorische belangstelling; gaarne belangstellenden.
- Ook willen we eens per maand wandeltochten in de regio organiseren. Gelet op het aantal
opgestoken handen is hiervoor belangstelling. Desgevraagd willen we ook fietstochten
organiseren; dan moeten er echter wel personen zijn die dit mede willen voorbereiden.
- Zoals op de achterzijde van de laatste Jacobsstaf is te zien, heeft Rein van Uden goed werk
verricht. Tijdens zijn camino heeft hij onderweg een aantal schetsen gemaakt, die nu zijn
uitgewerkt in aquarellen en olieverfschilderijen. Van 9 november tot 7 december 2014 is er een
expositie van dit werk in Schijndel te zien. Zie ook: www.museumjanheestershuis.nl
Ingeval er mensen zijn die meer informatie over een of ander wensen, of die zich voor iets willen
aanmelden: regio.den-bosch@santiago.nl

"Voer voor de goede wolf"
was de naam van de presentatie die Jan van Gisbergen gaf over zijn tocht
naar Santiago de Compostela.
"Pelgrim wie roept je?" was de ondertitel van de rondleiding langs
adembenemende architectuur, kunst en spiritualiteit,
maar vooral van de ontmoetingen met vele bijzondere medepelgrims;
elk met een eigen verhaal en achtergrond.
Zeer boeiend te horen en ook herkenbaar voor velen.
www.goedewolf.nl

Na de pauze werden aan de hand van enkele foto's bijzondere camino momenten uitgelicht.
Rinse liet een foto zien, net nadat hij besloten had voor dit jaar te stoppen met de Camino de
Levante. In de buurt van la Villa de Don Fadrique was de inspiratie op.
Arie (en Peter) had foto's van hun onderkomen en de vriendelijke gastmensen die hen opvingen
na een lange fietsdag en gesloten campings op weg naar Santiago (in Charroux, nog in Frankrijk).
Joost vertelde van zijn vertrek uit Rosmalen en zijn noodgedwongen opgeven (knieblessure) op de
Camino del Norte en hoe hij het de pers en zijn sponsors moest vertellen dat hij weer terug was.
Ad (liep met zijn kleinzoon) en werd getroffen door een donderend geluid op de Camino del Norte,
nét voor Llanes; het waren de "bufones" (geisers van arenilas).
Boeiende vertellingen, waaruit overigens ook blijkt dat het niet alleen maar verhalen zijn van
volbrachte tochten.

Zoals gebruikelijk werd de middag afgesloten met een Café Saint Jacques; geanimeerd en altijd met
momenten van verdere inspiratie.

Voor de komende tijd in elk geval: Buen Camino.
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