
Ultreia 13, augustus 2012 

Van de redactie 
 
Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 13. Het origineel is helaas verloren gegaan.  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 

Van de redactie 
 

 
 
Deze herder in de buurt van Carrión de los Condes heeft het goed bekeken. Hij 
houdt siësta terwijl zijn hond oplet. 
En terwijl u vakantie viert of op pelgrimage gaat, letten wij op interessante 
nieuwtjes.  
Die leest u dan weer in deze Ultreia. 
 
 
Veel leesplezier 
 
Namens de redactie 
 
André Brouwer, hoofdredacteur 
  



Uithangbord onthuld 
 
 
 
Op de naamdag van onze apostel mocht ik een 
uithangbord aan ons huis van Sint Jacob onthullen. 
 
 
 
 

 
Ons genootschap is in feite een opvolger van de middeleeuwse broederschappen die 
pelgrims ondersteunden in hun tocht. In de middeleeuwen waren er geen 
naambordjes aan de huizen, maar wist men een adres vaak te vinden aan de hand 
van een uithangbord. 
Om deze historie een beetje recht te doen, vatte het bestuur het plan op om ook ons 
huis van Sint Jacob op te sieren met een passend uithangbord.  De gemeente zorgde 
voor de nodige administratieve hobbels, maar zal ons nu wel dankbaar zijn dat wij 
als bewoners van het Janskerkhof bijdragen aan een verfraaiing van het gebied, nu 
Utrecht zich kandidaat wil stellen als culturele hoofdstad 2018. 
 
De mooie schelp die nu boven onze voordeur hangt, is gemaakt door Rein Tupker 
aan de hand van een foto van een schelp langs de Camino. Onze leden Co de Leeuw 
en Gerard Luijten zorgden voor de realisatie.  
 
Joost Bol, voorzitter  
 
Codex Calixtinus: om de vingers bij af te likken 
 

 
De terugkeer van de Codex is deze zomer het 
succesnummer van Galicia. Er is al een lied over 
gemaakt, een tortilla en onlangs presenteerde 
banketbakker José Manuel de la Iglesia (sic!) uit O 
Carballino een reproductie in chocolade waar volgens 
La Voz de Galicia geen detail aan ontbreekt. 
 

Wellicht kan bakker José ook iets lekkers maken voor onze najaarsbijeenkomst? 
 
André Brouwer 
 
 
  



Postzegels 
 

            
 
 
In de vorige Ultreia stond een berichtje over Franse postzegels. Onze Apostel blijft 
de posterijen inspireren. Ditmaal de Spaanse posterijen. 
 
Op 14 juni jl. is door de Spaanse post een postzegelvelletje uitgegeven met als 
onderwerp de kathedraal van Santiago de Compostela. Daarin prominent de zegel 
van de heilige Jacobus. 
Tevens is een eerstedagenvelop beschikbaar met daarop onder andere de bijzondere 
afstempeling. 
 
Pieter Bosman 
 
 
Nieuwe Wandeling met De Wandelgids 
 

Op 26 augustus zijn fotografe en docente aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Wiesje Peels en verhalenvertelster 
Chantal Karsten van Verteltheater De Verborgen Wereld 
mijn gasten. In het eerste gedeelte van de wandeling zal 
Wiesje op een eenvoudige particuliere locatie in 
Brommelen ongeveer 150 foto’s op een scherm laten zien 
van haar tocht van Fisterra, via Santiago de Compostela 

naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Tijdens het tonen van de foto’s zal zij vertellen over 
de totstandkoming van haar foto’s en haar ervaringen. In het tweede gedeelte van de 
10-kilometer lange wandeling zal Chantal ons meenemen in haar wereld, waar zij 
meestal een verbinding legt tussen het thema en een sprookjesverhaal. 
 
Gaston Huijsmans 
 
Het verslag van de wandeling van 8 juli 
 
De nacht voorafgaand aan de wandeling ging gepaard met enorme hevige 
regenbuien en ook de volgende morgen regende het nog steeds hard. Toen we 
echter zelf om half een arriveerden bij het verzamelpunt bovenop de Sint 
Pietersberg in Maastricht, was het droog. Zouden de weergoden ons zoals altijd 
goed gezind zijn? De weersvoorspellingen waren verre van positief. Genoeg over 
het weer. 
 



Nadat ik iedereen had begroet, vertelde ik over het programma van die dag en 
stelde ik Rose Debats voor, die in het dagelijks leven klank- en tekentherapeute is. 
Direct al bij de start kwam ons het geblaat van de schapen tegemoet, die er met 
honderden rondliepen. Vervolgens stonden we even stil bij het start- c.q. eindpunt 
van het 492 kilometer lange Pieterpad, dat loopt van Pieterburen in Noord-
Groningen tot de Sint-Pietersberg of omgekeerd. Daarnaast waren er twee 
richtingen aangeduid voor de GR5, die ook wel gelopen wordt richting Santiago de 
Compostela. Even later hadden we nog een mooi uitzicht op de groeve. Al 
wandelend door het bos kregen we ook nog een mooi vergezicht op Chateau 
Neercanne, waar in 1991 door de Europese leiders het Verdrag van Maastricht is 
getekend om te komen tot de realisatie van de Euro. 
 
Nadien kwamen we aan waar de stiltewandeling zou beginnen. Ik maakte met de 
wandelaars een aantal afspraken, zodat onze zintuigen maximaal ingezet konden 
worden voor de natuur en voor onszelf. Later hoorde ik ook terug dat men veel 
meer opmerkte, zowel qua zien als qua horen, onder andere een prachtig uitzicht 
op het Albert Kanaal. We hadden ook afgesproken dat we bij aankomst bij Hoeve 
Caestert – dat ligt op de Nederlands-Belgische grens – de stilte niet zouden 
verbreken. Op afstand konden we het geluid van de gong al horen. We liepen de 
hoeve binnen en Rose startte haar klankschalenconcert onder een hele grote 
overkapping op de binnenplaats van de hoeve. Alleen al de aanblik van alle 
schalen, de gong, de tafelkleden en de bloemen was prachtig en bracht al een hele 
fijne sfeer. Links en rechts sloten enkele mensen hun ogen en ieder dacht of voelde 
het zijne of hare. Voor anderen was het wellicht een vreemde of nieuwe ervaring. 
Aan het einde van het concert werd de stilte beëindigd en kreeg de jeugd de kans 
om zelf iets te doen. Ieder kreeg zijn eigen ‘instrument’. 
 
Aansluitend was het tijd om wat te drinken en iets te nuttigen. Lucienne had cakes 
met appel en citroen gebakken met biologische ingrediënten en er waren twee 
soorten kruidenthee, diksap en water. Alles werd uitgestald op een boeren 
tafellaken op een boerenkar. Tim en Ivi deelden de cake en het drinken uit. Wat een 
heerlijk samenzijn. 
Staand en zittend onder de overkapping barstte een enorme regenbui los. Snel 
daarna scheen weer de zon. Nadat we alles hadden opgeruimd, gingen we weer 
van start. 
 
Na Kanne liepen we via het Chateau en prachtig begroeide weiden over de Jeker 
weer richting Sint Pietersberg. Gezien de geluiden, kunnen we terugzien op een 
hele fijne middag. 
 
 
  



Ezelwandeling op de Jacobsweg Nijmegen - Kranenburg 
 

Zondag 22 Juli jl. liepen Frank Noppert (50) en Christof 
Cirotzki (55) met een kleine groep met twee ezels over de 
Jacobsweg van Nijmegen naar Kranenburg. Een 
bijzonder mooie route door de oudste stad van 
Nederland, door het natuurgebied de Gelderse Poort en 
over de stuwwal bij de Duivelsberg. Niet alleen de 
deelnemers, ook de ezels Socrates en Napoleon hadden 
plezier aan deze ontspannen wandeling. De Jacobskapel 

in Nijmegen had speciaal voor deze gelegenheid de deur geopend. Een mooiere start 
was niet denkbaar! 
Voor volgende wandelingen op deJacobsweg en andere 
ezelwandelingen: www.deezelboer.nl   
  
Frank Noppert 
Tel. 06 26 07 51 44, e-mail deezelboer@yahoo.com 
 
Jacobuswandeling in Vessem 

 
Op de feestdag van Sint Jacobus (25 juli) 
meldden de eerste deelnemers zich al voor half 
negen op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Koffie, 
thee en cake stonden al klaar.  
Om precies 9.00 uur vertrok de eerste van 
totaal acht groepen voor hun wandeling van 8 of 
16 km. Iedere groep werd uitgeleide gedaan 
door Broeder Fons. Om 10.10 uur vertrok de 
laatste groep en toen waren er 130 wandelaars 

op weg. 
 
Onder een stralende hemel ging de tocht door het mooie Kempische  land, rondom 
het Grootmeer en door het dal van de Beerze. Rond lunchtijd druppelden de groepen 
weer bij de Pelgrimshoeve binnen. In de schaduw konden de wandelaars aan lange 
tafels hun welverdiende boterhammetjes eten en kracht opdoen voor het vervolg van 
hun tocht. Het einde van de wandeling was bij de Jacobushoeve. Hier konden ‘de 
pelgrims voor één dag’ hun steen bij het Cruz de Ferro leggen. 
 
Als aandenken kregen de deelnemers natuurlijk nog een stempel en een prachtige 
‘Compostela’. In de traditie van Vessem mocht het ‘Jacobusbroodje’ natuurlijk niet 
ontbreken. Ook hier werd de schaduw opgezocht en onder het genot van een drankje 
werden vele ervaringen van deze dag uitgewisseld. Een groot aantal deelnemers had 
ook nog de puf om het geheel vernieuwde complex van de hoeve te bekijken. 
 
Dankzij de inzet van velen was het een super geslaagde dag. 
 
Namens de Voorbereidingsgroep 
Frans Berkers 

http://www.deezelboer.nl/
mailto:deezelboer@yahoo.com


Open dag Informatiecentrum Sint Jacobiparochie 
 
Aan de leden van de regio Noord-Holland benoorden 't IJ, de regio Friesland, de 
regio Groningen/Drenthe en de regio Oost-Nederland  
 
Ruim een jaar geleden is in Sint Jacobiparochie, Noordwest Friesland, een 
pelgrimsinformatiecentrum van het genootschap geopend voor het noorden en 
oosten van het land. Dit centrum draait intussen met succes. Wij vinden het daarom 
tijd worden om aan leden binnen ons werkgebied de gelegenheid te bieden om nader 
kennis te maken met ons centrum, zodat zij geïnteresseerde pelgrimsgangers 
hierover kunnen informeren. 
 
Wij nodigen je daarom van harte uit voor de Open Dag op 30 september a.s. in Sint 
Jacobiparochie. 
 
Het programma van de Open Dag ziet er als volgt uit: 

- Ontvangst met koffie en koek in de Groate Kerk tussen 11.00-12.00 uur. 
- Welkom en uitleg over de Groate Kerk en de plaats van het centrum hierin van 

12.00-12.15 uur. 
- Bezichtiging van het Informatiecentrum van 12.15-13.15 uur. 
- Lunch van 13.15-14.00 uur. 
- Lezing door Jan Romkes van der Wal, grondlegger van het 'Jabikspaad' en 

aalmoezenier van de ridders van Sint Jacob in Nederland, over de oorsprong 
van de Camino, het 'jabikspaad' en de Nederlandse ridderorde van Sint Jacob 
van 14.00-15.00 uur. 

- Café Saint Jacques van 15.00-16.00 uur. 
 
Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, vragen we je 
komst te melden vóór 25 september a.s. op het volgende adres: 
agnesdubelaar@hotmail.com. Wij vragen voor deze dag een kleine bijdrage van € 5,-
. Wij hopen je te kunnen begroeten op 30 september a.s. in de Groate Kerk, 
Oosterstreek 1, 9079 KZ te Sint Jacobiparochie. 
 
Coördinatoren Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacobiparochie 
Agnes Dubelaar 
Frans Hofstra 
Marten Visser 
 
Regiobijeenkomst Friesland 
 

Op zaterdag 27 oktober a.s. houdt de regio Friesland 
haar bijeenkomst in de Groate Kerk te Sint 
Jacobiparochie. 
 
’s Middags houdt Mireille Madou haar lezing El 
camino abre España, die ze eerder voor een 
uitverkochte aula in Utrecht tijdens de 
voorjaarsbijeenkomst hield. 

mailto:agnesdubelaar@hotmail.com


 
Elly Koopman, e-mail: ellyiebele@yahoo.com 
 
 
Bestuursleden gezocht 
 
Wegens de aanhoudende groei van ons genootschap en de hiermee verband 
houdende werkdruk, heeft het bestuur het voornemen het bestuur uit te breiden tot 
het statutaire maximum van negen personen.  
We zoeken daarom nieuwe bestuursleden die naast het algemene bestuurswerk extra 
aandacht willen geven aan de portefeuilles: Vrijwilligerszaken, Facilitaire zaken 
(waaronder website) en Pelgrimeren voor de Jeugd.  
Om recht te doen aan de afspiegeling van het ledenbestand, is het gewenst dat ook 
vrouwelijke kandidaten hun belangstelling kenbaar maken.  
 
André Brouwer 
 
Wat we bieden en vragen 
 
Wat houdt de taak in? 
Allereerst het actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Het bestuur 
vergadert maandelijks in ons huis te Utrecht. Daarnaast hebt u als 
vertegenwoordiger van het bestuur regelmatig contact met een of twee regio’s en 
enkele werk- of projectgroepen. Desgewenst neemt u deel aan hun vergaderingen of 
bijeenkomsten. 
Daarnaast vragen wij actief mee te denken en vooral ook te werken aan het 
realiseren van onze doelen zoals die zijn beschreven in ons beleidsplan 2010 – 2015: 
Een droom die werkelijkheid wordt. 
 
Wat bieden wij? 
U kunt actief meedenken en vormgeven aan het werk van ons mooie genootschap. U 
wordt lid van een actief, enthousiast en ambitieus bestuur. 
Functie-eisen 
- Affiniteit met pelgrimeren en de doelen van ons genootschap. 
- Onafhankelijke en open geest. 
- Communicatief ingesteld. 
- Vermogen om zaken in perspectief te plaatsen. 
- Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. 
- In voorkomende gevallen bereid de handen uit de mouwen te steken. 
- Voldoende tijd. 
- Bestuurlijke ervaring is niet per se noodzakelijk, maar wel een pre. 
 
Aanvang lidmaatschap 
Bestuursleden worden formeel benoemd door de algemene ledenvergadering. Indien 
de keuze van het bestuur op u valt, zullen we u voordragen als kandidaat tijdens de 
algemene ledenvergadering in maart 2013 te Utrecht. 
 
Meer informatie 

mailto:ellyiebele@yahoo.com
http://www.santiago.nl/ultreia/index.php?option=com_content&view=article&id=77:bestuursleden-gezocht&catid=5:ultreia-no4&Itemid=78


Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van ons genootschap, Joost 
Bol, tel. 076 56 40 324, of 06 41 30 29 02, e-mail: voorzitter@santiago.nl 
 
Uw reactie zien wij graag als brief voorzien van een kort cv voor 15 oktober 
tegemoet. U kunt deze sturen naar onze secretaris, André Brouwer, e-mail: 
secretaris@santiago.nl 
 
 
Naar een nieuwe Jacobsstaf 
       
Door het vertrek van onze hoofdredacteur en onze redactiesecretaris was de 
kernredactie van de Jacobsstaf wel een heel erg kleine kern geworden. 
We zijn dan ook erg blij dat we twee mensen met kennis van zaken hebben gevonden 
die ons tijdelijk willen ondersteunen.  
 

Hein Dik is van huis uit journalist en was een groot deel van zijn 
leven werkzaam als Chef Reportage bij het weekblad Margriet. Hein 
heeft niet de ambitie om vaste redacteur te worden, maar hij wil ons 
de komende nummers met raad en daad terzijde staan.  

 
 
Bram van der Wees is behalve onze (leden)administrateur ook 
uitgever en heeft ervaring met het uitgeven van tijdschriften. Hij 
neemt tijdelijk de functies van hoofdredacteur en redactiesecretaris 
waar.  
We willen graag de kennis van Hein en Bram gebruiken om te komen 
tot een geheel nieuwe opzet van de Jacobsstaf, zowel inhoudelijk als 
op het gebied van vormgeving. 

 
Kortom: er gaat veel gebeuren met de Jacobsstaf. Als je het leuk vindt daar aan mee 
te helpen, we zoeken nog nieuwe redactieleden (zie bericht hieronder). 
 
André Brouwer 
 
 
Redactieleden voor de Jacobsstaf gezocht 
 
Het inspirerende kwartaalblad voor en door leden van het Nederlands Genootschap 
van Sint Jacob wil zijn redactieteam versterken. Om die reden zijn we op zoek naar 
vrijwilligers met redactionele ervaring die zin hebben mee te werken aan een 
informatief en levendig tijdschrift.  
 
Voor ons kwartaalblad zoeken we 
 
redacteuren (m/v) 
 
We komen graag in contact met mensen die 
-  ervaring hebben met schrijven; 

mailto:voorzitter@santiago.nl
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-  affiniteit met bladen maken; 
-  feeling voor fotografie en ander beeld. 
 
Lijkt het u leuk om ieder kwartaal een mooi blad te maken? Of kent u geschikte 
kandidaten? Meld u dan aan via redactie@santiago.nl  
 
Wilt u eerst meer inlichtingen, dan kunt u contact opnemen met Bram van der 
Wees, waarnemend hoofdredacteur en redactiesecretaris: bram@vanderwees.com, 
tel. 06 53 72 15 36. 
 
 
Kosten lezingencyclus 
 
In de vorige Ultreia stond een bericht over mijn lezingencyclus. 
Er is een klein misverstand betreffende de onkosten voor de lezingencyclus. De 
onkosten voor de lezingencyclus bedragen € 98,- voor het totale pakket (niet per 
lezing, zoals sommigen dachten). 
 
Carina Mathot 
 
 
Herziene uitgave routegids Jabikspaad 

 
Het Jabikspaad is het pelgrimspad dat begint in het Friese Sint 
Jacobiparochie en eindigt in het Overijsselse Hasselt, één van de 
oudste bedevaartsplaatsen in Nederland. Het is een op zichzelf staande 
route; 150 km voor wandelaars en 130 km voor fietsers. Als 
aanlooproute is het Jabikspaad een eerste stap op weg naar het 
Spaanse pelgrimsoord Santiago de Compostela.  
 
In de routegids wordt het pad beschreven en de gids bevat 
gedetailleerde kaarten en veel informatie over de rijke Jacobustraditie 
in Friesland. Een herziene uitgave (de zesde druk) werd noodzakelijk 

vanwege de goedlopende verkoop van de vorige druk. De herdruk bood de 
mogelijkheid om enkele aanpassingen in de route en een aantal nieuwe 
ontwikkelingen langs het pad te vermelden. 
 
Pelgrimsinformatiecentrum 
In de herziene uitgave wordt nu ook aandacht besteed aan het 
Pelgrimsinformatiecentrum dat sinds 2011 in De Groate Kerk te Sint Jacobiparochie 
is gevestigd. Dit informatiecentrum is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands 
Genootschap van Sint Jacob en van de Stichting Jabikspaad Fryslân. Daarmee is een 
belangrijke extra stap gezet om van Sint Jacobiparochie het noordelijke startpunt te 
maken voor pelgrims die ‘Van Sint Jacob in Fryslân naar Sint Jacob in Spanje’ 
wandelen of fietsen.  
 
De lijst met overnachtingadressen langs het Jabikspaad werd onlangs geactualiseerd 
en is voortaan te downloaden van de website: www.jabikspaad.nl  

mailto:redactie@santiago.nl
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Het routeboekje wordt uitgegeven door de Friese Pers Boekerij  
(ISBN 9 Jabikspaad 789033 011634). Het is verkrijgbaar bij de uitgever, de 
boekhandel en te bestellen via de e-mail-weblink op de website: 
http://www.jabikspaad.nl 
 
Voor nadere informatie over de nieuwe routegids kunt u contact opnemen met 
bestuurslid Janneke Schievink, e-mail: janneke.schievink@gmail.com 
(graag na 19 augustus vanwege vakantie) 
 
Hans de Jong 
 
De aanpassingen 
 
Door bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe rondweg bij Franeker loopt het pad 
nu via Hitzum naar Tzum. 
Verder wordt in de gids vermeld dat er van eind april tot eind september een 
pontje vaart over het Van Harinxmakanaal bij Keimpetille. Dat biedt wandelaars 
en fietsers een alternatief om een eeuwenoude (pelgrims)route te volgen van 
Franeker via Keimpetille naar Winsum. In Winsum sluit deze route weer aan op de 
hoofdroute van het Jabikspaad, die via Tzum loopt. 
 
Het Jabikspaad volgt voortaan ook het in juli 2012 geopende DODO-voetpad in het 
bos bij Nieuwebrug – Haskerdijken vlakbij Heerenveen. In het bos zijn vier open 
plekken zo uitgekapt dat in vogelvlucht het woord DODO kan worden gelezen. In 
het bos is een bezinningsplek met een kunstwerk en een wensmuur ter ere van de 
mythische monnik Dodo van het Haske. 
Nieuw is de route in de gemeente Steenwijkerland: van De Blesse tot Steenwijk 
volgt de fietsroute van het Jabikspaad voortaan een deel van het 
fietsknooppuntennetwerk in de kop van Overijssel, terwijl de wandelroute is 
opgenomen in het nieuwe systeem van wandelmarkeringen van de provincie 
Overijssel. 
Het Jabikspaad loopt van Sint Jansklooster via de pont bij Genemuiden naar 
Hasselt. Omdat van oktober t/m maart de pont niet meer op zondag vaart, is er 
een alternatieve zondag-route ontwikkeld, die loopt van Sint Jansklooster via 
Zwartsluis naar Hasselt. 
 
Jabikspaad 
Het Jabikspaad is in het jaar 2000 geopend en kent een Westroute via Franeker en 
een Oostroute via Leeuwarden. Beide routes komen in Jirnsum samen en dat biedt 
de mogelijkheid een rondje van zo’n 90 km te lopen of te fietsen: Sint 
Jacobiparochie - Franeker - Jirnsum - Leeuwarden - Zwarte Haan – Sint 
Jacobiparochie. 
Na Jirnsum gaat de route door Oranjewoud, de Lindevallei, de Weerribben en 
langs het Zwarte Water via Genemuiden naar Hasselt. In de routegids is tevens de 
route van Hasselt naar Sint Jacobiparochie beschreven. 
Wilt u iets van mij lezen 
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Op weg naar het einde / Marco van Kats 
 
Mijn vader is al lang lid van het genootschap. Hij is op 2 juli 2011 op weg gegaan 
vanaf onze voordeur en heeft ondanks zijn ongeneeslijke ziekte de tocht volbracht. 
Op 18 juli jl. is zijn boek uitgegeven.  
 
Aantal pagina’s: 256, met kaartjes in kleur en kleurenfoto’s  
Prijs: € 14,90. 
 
Via een ongebruikelijke route voor reizigers te voet, loopt de schrijver een  
eenzame weg naar het zuiden van Frankrijk. Langzamerhand durft hij zich pelgrim 
te noemen. Hij is op weg naar Santiago de Compostela, maar heeft als uiteindelijk 
doel Finisterre in gedachten, het einde van de wereld gelegen aan de Kust van de 
Dood. Dan, in de droge en uitgestrekte bossen van Les Landes, loopt het spaak. Hij 
belandt in het ziekenhuis, waar geconstateerd wordt dat hij kanker heeft. Een 
chemotherapie zal zijn leven kunnen verlengen. Als deze therapie onderbroken moet 
worden, besluit hij alsnog zijn voettocht over de Pyreneeën naar Finisterre af te 
maken. Zijn tocht naar het einde van de wereld krijgt een geheel ander perspectief 
als duidelijk wordt dat het bereiken van het einddoel kan samenvallen met zijn 
einde. 
Met humor, maar ook de diepe emotie niet schuwend, is een Camino van lijden en 
geluk beschreven. 
Wandel mee, glimlach en raak ontroerd. Word deelgenoot van een soms intense 
beleving. Sta stil bij wie je zelf bent en welke weg jíj nog wilt bewandelen in de tijd 
die je gegeven is. 
 

Wilt u het boek kopen, mail dan naar lilianvankats@gmail.com.  
 
Lilian van Kats 
 
Devoot te voot / Angela Mol 
 
De Belfeldse Angela Mol mag zich ervaren wandelaar noemen.  
In 2000 voltooide ze de GR5. Dit is een wandelroute van Pieterburen naar Nice aan 
de Middellandse Zee. In september 2004 vertrekt ze vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port 
in Frankrijk, naar Santiago de Compostela. In veertig dagen legt ze in haar eentje 
860 kilometer af. Eenmaal thuis, begint het te knagen: ze wil de 100 km van 
Santiago de Compostela naar de Atlantische Oceaan toch nog afmaken. Daarom gaat 
ze in 2007 opnieuw op pad. Ze loopt eerst de Camino Primitivo, om vervolgens met 
de Camino Fisterra haar volledige tocht naar Sint Jacobus te vervolmaken.  
Van de voettochten in Spanje heeft Angela Mol een dagboek bijgehouden. Ze vertelt 
erin over haar belevenissen, bijzondere voorvallen en spirituele ervaringen.  
Een indringend verhaal van persoonlijke belevingen in een eindeloze  
deining van landschap en herinnering 
 
Angela Mol 
Ik kom er aan Jacob…..ik kom / Luuk Verhiel 
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In het voorjaar van 2002 ben ik -nadat ik mijn werkzaam leven beëindigd had- van 
Tilburg naar Santiago gelopen. Ik wilde afkicken van een drukke baan en voor 
mezelf de tijd nemen eens na te denken over wat ik zoal gedaan heb, waar ik nu sta 
en wat ik in de toekomst nog wil doen. 
Daarnaast was ik ook op zoek naar mijn christelijke, humanistische wortels in de 
Europese wereld van cultuur en politiek. Hoe hebben kerk en vorst elkaar in de 
houdgreep gehouden gedurende eeuwen? 
Een derde motief was na te gaan welke gevoelens je tijdens een dergelijke uitdaging 
ervaart. 
Deze wandeling van honderd dagen, werd het zoeken naar nieuwe uitdagingen en 
het ontdekken van gevoelens en zaken waar ik nauwelijks weet van had.  
In 2005 heb ik mijn ervaringen en gedachten aan papier toevertrouwd. 
 
Het boek Ik kom er aan Jacob, ik kom….van 130 bladzijden is te bestellen door een 
e-mail te sturen aan luuk.verhiel@gmail.com en kost inclusief verzendkosten € 15.-. 
 
 
Wilt u iets van mij bekijken? 
 
Is het mogelijk om een linkje te plaatsen in de Ultreia van de foto’s die ik heb 
gemaakt tijdens mijn Camino van Bilbao naar Oviedo. 
Hier het linkje: 
http://www.methans.nl/camino.html 
 
Hans Buitendijk 
 
 
Wilt u naar mij luisteren? 
 
Lezingen Angela Mol 
 
Ons lid en regiocontactpersoon van de regio Limburg heeft twee lezingen in de 
aanbieding: 
 
De oorsprong van de camino en Devoot te voot 
 
De lezingen  duren twee maal 45 minuten met daarin een pauze. Angela Mol 
beschikt over een beamer, laptop en geluidsinstallatie. De kosten voor iedere lezing 
zijn 100 euro plus reiskosten (€ 0,25 per km).  
 
Angela Mol: e-mail: angela.mol@planet.nl tel. 077 47 51 740 
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De lezingen 
 
De oorsprong van de camino 
 
De Camino is een tocht van ongeveer 850 km, die vele pelgrims te voet afleggen.  
De route loopt van Saint-Jean-Pied-de-Port in Zuid-Frankrijk via Santiago de 
Compostella naar Finisterra aan de Atlantische Oceaan  
Aan de hand van een presentatie vertelt Angela Mol over het ontstaan van deze 
camino.  
Op veel vragen geeft ze een antwoord:  
Wanneer begon het volgen van deze route?  
Waarom déze weg?  
Wat zijn pelgrims?  
Wat heeft Santiago te maken met deze weg?  
En de apostel Jakobus?  
Wat bracht deze weg teweeg?  
Waren de eerste lopers ook pelgrims?  
 
In het eerste gedeelte vertelt Angela over de oorsprong.  
De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella is de weg naar het graf van de 
apostel Jacobus. Het huidige traject is in de eerste helft van de 11e eeuw ontstaan, 
hoewel er wordt aangenomen dat de route veel ouder is. Al ver voor Christus was 
dit het eindpunt van een heidense tocht.  
Finisterra ligt ongeveer 90 km ten westen van Santiago en betekent:“einde van de 
wereld”.  
In het tweede gedeelte komt het erfgoed aan bod. Kerken en kloosters zijn een 
belangrijk item op deze wandeling. Zij zorgen voor een leidraad door de 
geschiedenis en de route van de bedevaartstocht.  
Verder vertelt Angela Mol ook over ervaringen van haar gelopen camino.  
De documentaire worden ondersteund door passende muziek en duurt twee maal 
40 minuten.  
 
De tweede documentaire “Devoot te voot” 
  
Een voetreis naar Santiago in woord en beeld  
Angela Mol vertrekt vanuit St. Jean-Pied-de-Port in Frankrijk, over de Pyreneeën 
en door het afwisselende landschap van Noord-Spanje, naar de heilige tombe van 
de apostel Jacobus in Santiago de Compostella. In veertig dagen legt ze in haar 
eentje 860 kilometer af.  
Van deze voettocht heeft zij een spectaculaire presentatie gemaakt in woord en 
beeld. Ondersteund door bijpassende muziek worden beelden van kerken, 
fonteinen, huizen en wegen aangevuld met haar persoonlijke verhaal. 
Chronologisch vertelt ze over haar belevenissen, bijzondere voorvallen en spirituele 
ervaringen.  
 
 
  



Colofon 
 
 
Eindredactie:  Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie:  André Brouwer 
  
De volgende Ultreia verschijnt medio september 2012. 
Wij zien graag uw kopij tegemoet via ultreia@santiago.nl  
 
Aanwijzingen voor de auteur 
Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder allerlei opmaak als inspringen, 
vet gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het 
kost ons 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 ook 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 
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