Groeten uit de Regio Den Bosch : Ultreia !
Tous les matins nous prenons le chemin,
Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour, St Jacques nous appelle,
C’est la voix de Compostelle.
Ultreïa ! Ultreïa ! Et suseia Deus adjuva nos !
Chemin de terre et chemin de Foi,
Voie millénaire de l’Europe,
La voie lactée de Charlemagne,
C’est le chemin de tous mes jacquets.
Ultreïa ! Ultreïa ! Et suseiaDeus adjuva nos !
Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend,
Depuis toujours son sourire fixe,
Le soleil qui meurt au Finistère
Ultreïa ! Ultreïa ! E suseia Deus adjuva nos !

Algemeen wordt aangenomen dat ‘Ultreia’ een groet is die tegelijk een aanmoediging
inhoudt. ‘Ultreia’ (ook Ultreya of Ultrella ) betekent als ‘Hou vol’ of ‘Vooruit ’of ‘ En
Verder’. Deze aanmoediging kan betrekking hebben op het fysieke uithoudingsvermogen,
maar is ook bedoeld ter ondersteuning van de spirituele weg die menig pelgrim gaat. Het is
tevens een aanmoediging voor sommigen om ‘het leven vol te houden’. De Camino als
metafoor voor het leven ! De groet is terug te vinden in het onder pelgrims bekende
pelgrimslied, en is hiermee weer actueler als ooit. Ultreia !

Beste Regioleden,
Halverwege maart heeft het Corona virus ons land en de wereld ongevraagd in haar grip genomen, en zijn
ook alle activiteiten binnen onze Regio abrupt stilgezet.
Geen maandelijkse samenkomsten meer, en in het nieuwe normaal wat nog niet echt normaal voelt zal het
nog even duren hoe we weten om te gaan met de 1,5 meter normen.
We gaan het zien, het komt zoals het komt, ons lichaam staat weliswaar gedwongen stil, maar onze spirit
en ziel leven nemen het even over en leven sterker en volledig vrij voort.
Ook onze pelgrims band blijft bestaan, juist nu, en dat willen we ook in deze tijden sterk houden.
Daarom wandelen we gewoon samen verder, maar dan via deze digitale weg, we hopen u met deze
nieuwsbrief te kunnen bereiken en verbinden om ons mooie Camino gevoel gaande te houden.
Bijgaand treft u diverse mooie teksten aan van onze leden uit de Regio.
Hierbij wil ik u ook graag oproepen voor een volgende nieuwsbrief ook uw gedachten en ervaringen eens
op de mail te zetten en te delen, juist nu in deze tijd kan het wellicht uzelf en anderen verbinden.
Blijf gezond, met vriendelijke groet,
Erik Arts
regio.den-bosch@santiago.nl
29.04.2020
https://www.youtube.com/watch?v=9KDGRF5Unp8

Beste Regio Leden,
Wat is het alweer een tijd geleden dat we elkaar ontmoetten. Het virus heeft ons goed in de greep en
voorlopig zal dat niet veranderen.
Op facebook las ik de ervaring van enkele pelgrims, die onderweg moesten constateren dat alle herbergen
waren gesloten en dat de reis terug niet eenvoudig zou zijn. Met kunst en vliegwerk hebben deze pelgrims,
nog maar net aan hun tocht begonnen, een vlucht naar Nederland kunnen boeken. Zoals we in het nieuws
hebben kunnen zien, is Spanje een van de meest met het Corona virus geplaagd land en zijn er strenge
maatregelen genomen om het virus te lijf te gaan.
Voor degenen die al een tocht naar Santiago de Compostela hebben gepland, blijft voorlopig niets anders
over dan hopen dat het virus onder controle kan worden gebracht en de grote tocht toch binnen afzienbare
tijd ondernomen kan worden. Voor anderen is het dromen van de tocht en voor menigeen herinneringen
ophalend en wellicht dat er nu voor sommigen de tijd is aangebroken om de ervaringen op hun tocht(en)
met foto’s op papier te ordenen.
Op facebook is ene Peregrino Frans (niet de ondergetekende Frans), een bekendheid die in Spanje woont en
vrijwel het hele jaar in Spanje op pad is op een van de vele Camino’s naar Santiago. Hij plaatste onlangs een
foto met de namen van de plaatsen vanaf Saint Jean Pied de Port tot Santiago de Compostela. De tocht die
velen van ons hebben gemaakt. De plaatsnamen lezend van St. Jean naar Roncesvalles, daarna naar
Pamplona, Puente la Reina, Villamayor de Monjardin, Viana, Logrono, Navarrete, Najera, Santa Domingo de
la Calzada, Rioja, Castilië, Montes de Oca, San Juan de Ortega, Burgos, Hornillos del Camino, Castrojeriz,
Fromista, Carrion de los Condes, Calzadillo de la Cueza, Sahagun, Mansilla de las Mulas, Leon, Hospital de
Orbigo, Astorga, Rabanal del Camino, Foncebadon, Cruz de Ferro, Villafranca del Bierzo, O Cebreiro,
Triacastela, Sarria, Portmarin, Palas de Rei, Arzua, Pedrouzo en aankomend in Santiago de Compostela, leest
als een gedicht met klinkende namen dat beelden en herinneringen oproept en terugkomend thuis steeds
weer doet verlangen, besmet door dat andere virus, om nog een keer de grote tocht te maken.
Deze maand zijn er weer enkele films op You Tube gekomen die de nostalgie nog wat meer doet opkomen
en tegelijk het deja vu gevoel voor degenen die de Camino Frances al kennen. Zie op You Tube: Pilgrims
[Documentary-Camino de Santiago] en Camino de Santiago Documentary: Dos Chicas. Beide films zijn in april
2020 op You Tube geplaatst.
We hopen dat we allemaal gezond mogen blijven en elkaar weer mogen ontmoeten op een van de laatste
zaterdagen van de maand. Er liggen al enkele wandelingen op de plank.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en tot gauw op een van de wandelingen of in Café Saint Jacques in goede
gezondheid en vol met verhalen over plannen en ervaringen op welke Camino dan ook.
Veghel, 25 april 2020,
Frans van Baars.

Anders Pelgrimeren of toch niet ?
Mijn vrouw Ritine en ik lopen deze dagen vaak een rondje door het Bossche Broek en de Vughtse Gement.
Het is onze vorm van pelgrimeren. We prijzen ons gelukkig met de 'intelligente lockdown' en zijn blij dat
we op deze manier kunnen genieten van het prachtige weer en het mooie landschap.
Onze tochten geven altijd, ook nu in deze coronatijd, aanleiding tot allerlei bespiegelingen. Reflecties op
de situatie waarin we nu terecht zijn gekomen. Hoe zal het loslaten van de strakke regels verlopen? Hoe
ziet de wereld er na corona uit? Gaan we de werkers in de gezondheidszorg nu blijvend meer waarderen?
Zijn we instaat om nu onze economie echt te verduurzamen? Hoe gaan we in de toekomst om met onze
sociale contacten? Hoe kunnen we onze dierbaren in de anderhalvemetersamenleving op een liefdevolle
manier blijven aanraken? Hoe geef ik betekenis aan mijn leven binnen de nieuwe werkelijkheid die zal
ontstaan?
Er zijn genoeg vragen en er is genoeg om te overdenken. En nu niet in de weidse vergezichten van Portugal
en Spanje op weg naar Santiago de Compostela maar gewoon dichtbij huis. Pelgrimeren is voor veel
mensen vertragen. Even weg uit de vluchtige en jachtige wereld van alledag om te overdenken wie je bent,
wie je wil zijn en welke zin je aan je leven wil geven. Deze coronacrisis biedt daartoe alle kansen.
Ik kan niet ontkennen dat pelgrimeren voor Ritine en mij ook een religieuze betekenis heeft. Onderweg
naar Santiago bidden wij regelmatig een Rozenhoedje. Onze vrienden en kennissen weten dat en geven
ons vaak gebedsintenties mee voor onderweg. Bidden helpt ons in de verstilling die wij af en toe tijdens
het lopen nodig hebben.
Ach, wij weten dat wij als pelgrims allemaal zo op onze eigen manier onderweg zijn. Gelovig of niet. En dat
is maar goed ook. Maar voor Ritine en mij is wel duidelijk geworden dat we niet altijd grote routes hoeven
te lopen om uiteindelijk in Santiago de Heilige Jacobus te kunnen omhelzen. Ook een kleine route door de
polder bij Vught om uiteindelijk weer te eindigen met een gebedje bij het Mariabeeldje in onze tuin is voor
ons heel verrijkend.
Ger Zimmermann

Ökumenische Pilgerweg in Duitsland
Vorig jaar liepen we de Ökumenische Pilgerweg in Duitsland, erg mooi.
Ik vind het een zegen om in deze tijd daarop terug te kunnen vallen.
Maandag 2 september 2019
Freyburg - Rossbach 12,2 km
We mogen uitslapen, ontbijt om half 9. Heerlijke broodjes, koffie, een eitje, yoghurt met vruchten kortom
wat je je maar kunt wensen. Lekker genieten met uitzicht op de druivenvelden. Het is een stuk frisser als de
afgelopen weken, we krijgen echt koeler weer. Een van de andere gasten vraagt of ik het niet koud heb en
we raken aan de praat over onze tocht. Dat is het begin van een bijzondere pelgrimsdag.
We checken uit bij het hotel en lopen Freyburg uit. Over een fietspad door de velden naar Grossjena. De zon
schijnt lekker en er staat een fris windje. Echt koud is het niet; heerlijk wandelweer. We lopen langs de vele
wijngaarden. Mooi om te zien, rechts een weids uitzicht en links de wijnbergen. Net buiten dot dorpje zie ik
ineens hoog op een wijnberg een groot huis staan. WoW dat ziet er imposant uit! Piet ontdekt dat er reliëfs
in de rotswanden zijn uitgehouwen. War verder lezen we dat dit in 1722 gedaan is door hofjuwelier Johann
Christian Steinauer. En dat het gaat om 12 overwegend bijbelse motieven die met wijn te maken hebben.
Zoals de bruiloft van Kana. Terwijl we hiervan foto’s maken stoppen er nogal wat auto’s. Piet noemt het ‘we
zijn er bijna’ zonder caravans. Een aantal van hen vraagt ons naar het wandelen en waar we gestart zijn. Ze
hebben respect voor het feit dat we alles bij ons hebben en elke dag lopen en ergens anders slapen. Wat
lief!
Een klein stukje verder staan we ineens voor de rivier. Oversteken met het veer. Dit is aan de overkant en de
veerman komt naar onze kant zodat we erover kunnen. Leuk om een klein stukje te varen in plaats van te
lopen. Aan de overkant worden we opgewacht door een groep fietsers. De geven aan speciaal op ons
gewacht te hebben om te vragen waar we begonnen zijn en waar we naartoe gaan. Wat is dot dat
vandaag ineens iedereen vraagt naar onze wandeling .... Zie ik het zelf minder als een pelgrimage en wordt
me zo duidelijk gemaakt dat dit wel degelijk zo is? Verder op het pad naar Naumburg. Daar komen we eerst
bij de Sankt Wenzel kerk terwijl wij dachten dat het de Dom al was. Bij de kassa van de kerk vraag ik dat
maar het wordt me niet helemaal in dank afgenomen. De man vertelt dat Naumburg vroeger uit 2 delen
bestond maar dat het nu een stad is. Alleen de concurrentie bestaat nog steeds een beetje. Ik meende het al
aan zijn stem te horen ...
Na het bekijken van de kerk gaan we eerst wat drinken. Dan op naar de Dom die erg mooi is. Pelgrims
mogen gratis binnen en we bekijken de kerk uitgebreid. Piet steekt hier voor het laatst nog 4 kaarsjes aan
voor zuster Luduine. Ook in deze dom worden we een aantal keer aangesproken door bezoekers die van
alles willen weten. Leuk om te vertellen en het geeft een warm gevoel dat anderen respect hebben voor wat
je aan het doen bent terwijl je daar zelf helemaal niet mee bezig bent!
Intussen wordt het tijd voor een warme maaltijd bij een restaurant tegenover de dom. Lekker allebei vis
gegeten met gewone gekookte aardappelen, mmmmm genieten. En als toetje een stuk Kuchen. Op naar de
supermarkt voor inkopen voor vanavond. Waar we slapen is verder niets te krijgen daarom moeten we daar
zelf voor zorgen. Het laatste stukje naar Rossbach gaat langs de weg. Bij de Jugendbildungsstätte St.

Michael worden we naar een mooie pelgrimskamer met 2 stapelbedden en een klein keukentje gebracht. Er
is een aparte douche met toilet tegenover de kamer. Alles ziet er keurig verzorgd uit, fijn. Nadat we onze
pelgrimshandelingen verricht hebben, lopen we naar de kerk. Jammer gesloten. Er is geen café maar wel
een weinstube waar ze ook druivensap hebben. Op het terras genieten we samen van het drinken en her
mooie uitzicht. Wat is pelgrimeren fijn als je niet aan het wandelen bent .....

Dom in nauburg

Lekker Ontbijt

Blijf gezond en tot een andere keer. Groetjes van Piet en Antje

Beste medepelgrims.
Op de laatste regio wandeling heb ik vol enthousiasme verteld van mijn voornemen om de Via de la Plata
te gaan lopen. Mijn rugzak was gepakt, het vliegticket lag klaar en mijn beurs was gevuld met wat extra
contant geld. De eerste herbergen waren gekozen, nog niet gereserveerd. De 9e maart zouden mijn
wandelmaatje (M) en ik vertrekken. Toen kwam een virus het een en ander in ons leven overnemen. M
had de griep gehad en was nog niet fit, hoestte en proestte nog flink dus de keuze was snel gemaakt.
Thuisblijven. Dat was raar. Een week later bleek dit de enige juiste keuze te zijn geweest. Pelgrims zaten zo
hier en daar vast, herbergen gingen dicht, hoe weer thuis te komen. Mijn rugzak ligt nog steeds half
uitgepakt op het logeerbed. Dan blijkt dat het Pelgrimeren mij heeft geleerd dat je tevreden moet zijn met
alles wat op je pad komt. Of dat nu op de Camino is of thuis. Ik heb op de Camino goed kunnen oefenen,
dus aan de slag in de tuin. Links van de vijver heb ik een groentetuin aangelegd. Iedere ochtend ga ik
meteen naar buiten om te kijken wat de slakken die nacht allemaal opgegeten hebben en ‘s avond moet ik
iedere dag water geven. Ik bewandel nu een totaal ander pelgrimspad. Henk zou zeggen “Het is wat het is”.
Maar lieve mensen het valt niet mee, het is een pittige pelgrimage. Ik kijk ernaar uit iedereen weer te zien.

Irma Gommers

Het ontstaan van het caminocafé , Esther Kuijsters
December 2018 organiseerden wij voor het eerst een caminocafé in Den Bosch. Ik wil graag vertellen wat
daaraan vooraf ging.
In 2004 vertrok mijn vader voor de eerste keer naar Santiago. Wij zwaaiden hem bij de voordeur uit.
Ik had nog nooit van Santiago gehoord maar op dat moment werd wel het zaadje gezaaid.
Mijn dochters waren nog klein, de mobiele telefoon net uitgevonden en dus volgden we opa op een
wegenkaart die in de keuken hing.
Als mijn vader belde had hij prachtige verhalen over mooie ontmoetingen en prachtige landschappen waar
hij doorheen fietste. Ik ging het boek lezen van Jeroen Gooskens, ver onderweg. Een prachtig boek.
Daarna fietste hij nog een aantal keren vanaf allerlei andere plekken elke keer weer naar Santiago. Ik ging
zoeken op internet, we praten er samen veel over. Ik werd langzaam besmet met het caminovirus.
Met mijn man Jack had ik het erover dat ik ooit ook naar Santiago wilde, lopend, na mijn pensioen want
eerder zou dat niet lukken. Waarom wachten vroeg Jack, waarom ga je niet nu?
Jack regelde op zijn werk dat hij in de zomervakantie van 2012 zeven weken vrij was. Hij zou dan voor de
kinderen zorgen en ik kon op weg naar Santiago. Een vriendin van me zou mee gaan maar haakte al snel af.
In het voorjaar van 2011 vertrok ons pap wederom naar Santiago. Ik gaf hem een stenen paddenstoel mee

met daarop geschreven 2012?
Ik vroeg mijn vader de paddenstoel weg te leggen op
Cruz de Ferro. Zou het lukken om hem op te halen? Ik twijfelde of het allemaal zou lukken, helemaal alleen.
Toen ik het daar over had, thuis aan tafel, zei Mieke “maar mam dan ga ik toch met je mee”. Mieke was op
dat moment 13 jaar. Ze had 1 voorwaarde. Ze wilde niet in herbergen slapen maar gewoon op de camping.
Ik had ook 1 voorwaarde, we moesten eerst gaan kijken of het haar zou lukken om behoorlijk wat
kilometers te maken. Dat vond ze prima. Jack en ik staken de koppen bij elkaar en bedachten hoe we het
zouden aanpakken.
Met Mieke bouwde ik de kilometers langzaam op. We reden naar Zuid-Limburg om een weekend lang
heuveltjes te lopen. Het ging supergoed en we hadden samen veel plezier.

Eind juni 2012 vertrokken we naar St-jean-pied-de-port. We hadden een auto en aanhangwagen bij ons.
Jack en Suus zouden van camping naar camping rijden en elke keer onze tentjes weer opbouwen. Onze
honden zouden om beurten met ons meelopen.
Het was een supergeweldige ervaring om als gezin op deze manier onderweg te zijn. Jack pikte ons op
waar we stopten met lopen en bracht ons de volgende dag weer terug naar waar we gebleven waren. Op
Cruz de Ferro vonden we onze paddenstoel terug, een jaar lang had hij daar boven op de berg gelegen
verstopt achter een hutje dat daar staat. We hebben hem meegenomen en hij heeft hier thuis nu een mooi
plaatsje.
Ondertussen was ons pap ook weer onderweg naar Santiago, hij zou ons opwachten op het plein. Ik
droomde over hoe dat zou zijn maar op de dag voordat we aan zouden komen in Santiago bleek hij in
Arzua op een terras te zitten en daar kwamen wij langs op weg terug naar onze camping. En dus…….zagen
we elkaar daar al. “Dingen gaan wel eens anders dan dat je bedenkt, maar het komt altijd goed”.

Een dag later wachtte hij ons op voor de kathedraal.
Samen
gingen we naar de pelgrimsmis en huilden gelukstranen toen de botafumeiro boven ons hoofd zweefde.
We genoten van Santiago maar we hadden heimwee naar de tocht die achter ons lag. Wat was het mooi,
wat hadden we veel contacten met anderen en wat liepen we door een geweldig landschap. En……wat
geweldig om dit met je dochter van 14 te doen.
Toen we thuis kwamen na 7 weken had Mieke een dringende vraag: wanneer gaan we weer?
Twee jaar later vertrokken we weer maar nu met z’n tweeën. We vlogen naar Biaritz, pakten de
boemeltrein naar St-jean en sliepen in albergue Beilari. Bij het voorstelrondje moest iedereen vertellen wat
hij van de camino verwachtte. Bij Mieke was dit lol, bij mij vertrouwen. Vertrouwen dat het me zou lukken
om samen met mijn dochter van 16 naar Finisterre te lopen. Het lukte, we hadden samen veel lol, het
slapen in albergues was leuk, we hadden veel mooie gesprekken met mede-pelgrims maar vooral ook met
elkaar. In Burgos namen we afscheid van mensen die we 2 weken kenden maar die vrienden waren
geworden. Al 2 weken deelden we tafel en bed met elkaar.
We stapten op de trein naar Astorga en al snel kwamen we ook daar weer veel mooie mensen tegen. In
Santiago vierden we feest en weer waren we in tranen bij de pelgrimsmis. We namen ook weer afscheid
want we wilden door tot we de zee zagen. En dus liepen we via Muxia naar Finisterre. Muxia vonden we

geweldig mooi, Finisterre was druk en we moesten wachten tot we op de foto konden bij het paaltje

Wat was het weer een geweldige ervaring geweest. Ik had geleerd om vertrouwen te hebben want altijd
was er wel een oplossing voor de dingen waar we onderweg tegen aanliepen en we waren Noord-Spanje
doorgelopen zonder problemen, “alles kwam steeds goed”.
De jaren die volgenden waren pittig. Ieder huisje heeft zijn kruisje, dat was bij ons ook zo.
In 2017 liep Mieke van Porto naar Santiago in haar eentje. Waarom? Niet omdat het een goedkope
vakantie was maar gewoon omdat het caminovirus kriebelde.
Wij reden ook naar Spanje maar dan voor een caravan vakantie. Omdat het druk was op de camino reden
we door naar Portugal en hielpen Mieke en andere pelgrims af en toe aan een slaapplaats bij onze caravan.
“Alles kwam steeds goed”
Wij wachten haar op op het plein in Santiago. Het was anders maar……..we genoten.
Thuis kregen we het laatste staartje van een pittige tijd. Wat al die tijd heeft geholpen is het vertrouwen
dat het goed zou komen. Dat was keer op keer zo geweest op de camino en in het grote leven is het
precies zo.
In augustus 2018 was het tijd om energie te stoppen in dingen waar je energie van krijgt. Overal in
Nederland waren al caminocafés maar in Den Bosch was er nog geen. Ik ging op zoek naar mensen die
wilden helpen en vroeg aan de regio Den Bosch wat zij van het idee vonden. Het café moest een
ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die iets had met de camino. Samen met Mieke bedacht ik hoe je daar
jong en oud het best bij kon betrekken. Met Marom ging ik kijken naar een locatie en zo kwamen we uit bij
café de Unie. Mieke zorgde voor een facebookpagina en Instagram en via de regio bereikten we de leden
van het genootschap.
December 2018 was de eerste café avond. Wij hoopten dat er in ieder geval 3 mensen zouden komen. Het
werden er 30. We waren blij verrast en aan het einde van de avond reed ik samen met Mieke en ons pap
vol energie terug naar huis.

De Unie bleek als locatie niet zo geschikt en dus verhuisden we naar het Mariapaviljoen.

Daar komen we nu nog steeds bij elkaar. Soms zijn er wat meer en soms wat minder mensen. Elke keer is
het weer genieten om te luisteren naar verhalen van mensen die onderweg zijn geweest en om mensen
tips te geven die nog willen gaan. Een avond vol energie. Er komen mensen van allerlei leeftijden en dat
maakt het mooi. De drempel is laag, je betaalt je eigen drankje en je mag binnen komen lopen wanneer je
zelf wilt. Er liggen kaarten van routes en vaak nemen mensen boekjes of foto’s mee. De laptop wordt ook
regelmatig aangesloten met een PowerPoint /foto’s over een bepaalde route. Het is een avond die mij elke
keer weer veel energie geeft.
Helaas is er op dit moment geen café, alles is anders. Ik zou samen met mijn zus nu op dit moment
onderweg zijn van Porto naar Santiago maar het liep even anders. Niet alles loopt zoals je het in je dromen
bedenkt maar alles komt goed. Het camino café gaat ergens dit jaar weer van start, ik hoop volgend jaar
toch nog te gaan lopen met mijn zus (het vertrouwen is aan het groeien) en we gaan het Coronavirus
overwinnen.
Lieve medepelgrims, blijf gezond, geniet, wandel en fiets dicht bij huis en……. heb vertrouwen.
Esther Kuijsters
Nieuwsbrief Regio Den Bosch , april 2020

