
Ultreia 15, oktober 2012 

Van de redactie 
 
Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 15. Het origineel is helaas verloren gegaan.  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
 

Van de redactie 
 

 
 
De Ultreia wordt steeds meer elektronisch. Dit keer met veel links, maar toch geen 
linke boel. 
 
Veel leesplezier namens de redactie 
 
André Brouwer 
 

Film The Way met ondertiteling 
 
Veel leden vroegen er al naar. De Amerikaanse film The Way is vanaf half november 
met Nederlandstalige ondertiteling te verkrijgen.  
 
Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk om 
de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm 
omgekomen in de Pyreneeën terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. 
Deze route staat ook wel bekend als De Weg van Sint Jacob. Gedreven door 
overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen, besluit 
Tom om ook aan de historische Pelgrimstocht te beginnen. 
 
The Way is vanaf 15 november 2012 te verkrijgen bij bol.com. 
Hieronder vindt u de Engelstalige trailer van de film: 
http://www.spanjevandaag.com/restvanspanje/the-way-martin-sheen-en-zoon-in-
santiago-de-compostela-video/ 
 
Dirk Klop 
 
 

http://www.bol.com/nl/p/way/1002004013043891/?Referrer=ADVNLFCB000000SNBB99#product_specifications
http://www.bol.com/nl/p/way/1002004013043891/?Referrer=ADVNLFCB000000SNBB99#product_specifications
http://www.spanjevandaag.com/restvanspanje/the-way-martin-sheen-en-zoon-in-santiago-de-compostela-video/
http://www.spanjevandaag.com/restvanspanje/the-way-martin-sheen-en-zoon-in-santiago-de-compostela-video/


 

Extra lezing over hospitaleren in Roncesvalles 
 
Tijdens de najaarsbijeenkomst in Zwolle op 3 
november a.s. geeft de werkgroep Roncesvalles een 
lezing over het boeiende werk van hospitaleren in 
Roncesvalles. 
Van 13.30-14.30 uur in de refter van het 
Dominicanenklooster. 
 
U kunt zich inschrijven via deze link: 
http://form.jotformpro.com/form/22781881269970  

 
Gerard Konings 
 

Aanpassing agenda Algemene Ledenvergadering 

 
Lauri Faro van de Universiteit Tilburg vult een vervallen agendapunt op. Zij vertelt 
kort iets over het project PILNAR (Pilgrims narratives), het toegankelijk maken van 
pelgrimsverhalen voor wetenschappelijk onderzoek. Zie ook de vorige Ultreia.  
 
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 3 november te Zwolle 
 
Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle 
 
De vergadering is gepland van 10.00 – 11.15 uur. 
 
Agenda 
 

- Opening door voorzitter Joost Bol 
- Mededelingen 
- Bespreken en vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 

2012 
- Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden Jan Kousemaker en Toine 

van Moorsel 
- Begroting 2013 
- Stand van zaken vriendenstichting 
- Wat het Genootschap bezig houdt 
- Project pelgrimsverhalen PILNAR (Pilgrims narratives): toelichting door 

Laurie Faro 
- Rondvraag 
- Sluiting 

 
André Brouwer, secretaris 
 
 

http://form.jotformpro.com/form/22781881269970
https://www.santiago.nl/media/ultreia-jaargang-2011-nummer-14


Geen Mireille maar Daniëlle in Friesland 
 

Met veel trots kondigden we in de laatste nieuwsbrief aan 
dat Mireille Madou op 27 oktober de lezing op onze 
najaarsbijeenkomst in Sint jacobiparochie zou gaan 
verzorgen. Helaas is Mireille gevallen en tengevolge 
daarvan is haar knie zodanig geblesseerd dat ze niet kan 
komen. Namens de leden hebben we haar een bloemetje 
gestuurd.  
 
Heel gelukkig zijn wij met het spontane aanbod van 
Daniëlle Lokin , hoofdbestuurslid (en voor onze regio de 
opvolgster van Adrie Dik), om voor ons een lezing te 
verzorgen.  
De titel van haar lezing is: "Even weg van de Camino".  
Daniëlle neemt ons mee naar enkele ‘pareltjes’ even 

buiten de Camino, die zeer de moeite waard zijn om een volgende keer, als u naar 
het graf van de apostel Jacobus pelgrimeert, even een omweg voor te maken.  
Daniëlle studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en volgde één van de bijvakken bij 
Mireille Madou. Door Mireille geïnspireerd was zij één van de leden van het eerste 
uur van het Genootschap.  
 
in freonlike groet fan  
Elly, Sita en Klaske 
 

Overlijden oudste Genootschapslid 
 
Op 29 september 2012 overleed in Den Haag Joop Piët, het 
oudste lid van het Genootschap. Joop behoorde met 
lidnummer 143 tot de pioniers van de Santiago-pelgrimage. 
Hij mocht de gezegende leeftijd van 98 jaar bereiken. 
Eind december 2005 bezocht Joop, destijds 91 jaar oud, nog 
een regiobijeenkomst in een zaaltje van de Haagse 
Jacobuskerk. Hij vertelde er over zijn pelgrimstocht uit 1976 
en verhaalde hoe hij in Frankrijk als pelgrim in de krant was 
gekomen, zelfs tot driemaal toe! 
 
Joop Piët was één van de leden aan wie tijdens de Camino der 

Lage Landen (CLL) in 2011 door de regio Den Haag een jubileumoorkonde werd 
uitgereikt wegens 25 jaar trouw aan het Genootschap. 
Met een handgeschreven brief bedankte Joop later voor de oorkonde. Hij haalde 
daarin onder andere herinneringen op aan zijn pelgrimage van 35 jaar geleden: veel 
minder druk, minder voorzieningen onderweg, maar zeker zo indrukwekkend als het 
voor de meeste pelgrims nu nog steeds is. 
Dat hij moge rusten in vrede.  
 
Jos Engels 



Open dag Rosenstock-Huessy Huis 
 

Om het jubileum van het Rosenstock-Huessy Huis te 
vieren (het voormalig Sint Jacobs Godshuis) hebben 
de bewoners van het Huis het initiatief genomen om 
op zaterdag 13 oktober een feestelijke open dag te 
organiseren. Adres: Hagestraat 10, Haarlem. 
De toegang is gratis! 
 
Van 11.00 tot 23.00 uur staan de deuren van het Huis 
wijd open voor alle belangstellenden. 

De regio Bollenstreek van ons Genootschap is aanwezig om informatie te geven over 
pelgrimeren naar Santiago. 
 
Karin Snoep 
 
De geschiedenis van het Rosenstock-Huessy Huis 
 
In 1972 wordt het voormalig Sint Jacobs Godshuis aan de Hagestraat 10 na enkele 
jaren leegstand opnieuw in gebruik genomen door een groep van vier echtparen. 
Ze kopen het gebouwencomplex en starten daarin de Vereniging Rosenstock-
Huessy. Samen vormen ze een woon-, leef- en werkgemeenschap en stellen ze hun 
deuren open voor mensen die het om uiteenlopende redenen tijdelijk niet redden in 
de maatschappij. 
De groep laat zich inspireren door het gedachtegoed van Eugen Rosenstock-
Huessy. Zorg voor de wereld concreet maken in directe zorg voor de medemens is 
een leidend principe. Ruim 25 jaar vormt deze groep het hart van het Huis. Vanaf 
1998 maken diverse maatschappelijke ontwikkelingen een andere opzet 
noodzakelijk om het Rosenstock-Huessy Huis te kunnen behouden.  
Maar nog steeds is het Rosenstock-Huessy Huis - met daarin de laatste huiskapel 
van Haarlem! - de thuisplaats van een woongroep en een aantal maatschappelijke 
instellingen. Daarnaast wordt het Huis door veel groepen gebruikt voor cursussen 
en bijeenkomsten. En sinds de middeleeuwen kloppen jaarlijks grote aantallen 
pelgrims op weg naar Santiago de Compostela aan de deur voor een stempel en 
een rondleiding. 
 
 
 
  



Compostela’s in Compostela 
 

Mocht u een dezer dagen in Santiago komen: in het 
Hospedaria San Martín is een aardige tentoonstelling over 
documenten die aantonen dat de pelgrim zijn tocht heeft 
volbracht. 
 
Van 8 tot 25 oktober 
Plaza de Inmaculada 3 
Santiago de Compostela 
 
André Brouwer 
 
 
 

 

Nog meer vuurwerk in Santiago 
 
Nog nooit het vuurwerk gezien aan de vooravond van de naamdag van onze apostel? 
Paul Mulders stuurde ons deze link: http://youtu.be/uWi44jKQUjc?hd=1 
 

Nieuwe tocht De Wandelgids 
 
Verslag van de wandeling 30 september 2012           
 
Blauwe lucht, zon, bijna 20 graden, windstil, gezellige 
groep mensen. Wat wil je nog meer? 
Het eerste gedeelte van de wandeling liepen we door de 
open vlakten met mooie vergezichten.  
We kwamen langs een terrein waar modelvliegtuigjes 
opstegen en met een enorme  vaart en salto’s makend hun 
kunsten vertoonden. Nog nooit eerder gezien. 
Na bijna 5 kilometer kwamen we bij de molen aan. De tafel 
op de begane grond was gedekt en Lucienne sneed haar zelf 
gebakken peperkoeken met walnoten, hazelnoten en 
rozijnen. Ook was er een naturel variant. De koffie, 
kruidenthee en water werd uitgedeeld. Het was weer een 
intieme sfeer. 
De molenaar,  de heer Jean Delbressine, vertelde over de 
historie van de molens en van deze molen in het bijzonder. 
Hij bleek een goede verteller met passie voor zijn 
hobby/vak. Zowel binnen (4-hoog) als buiten liet hij ons van 
alles zien en liet hij het een en ander werken. Zoals eerder 
genoemd was het windstil, maar desondanks liet hij ons 
toch de beweging van de wieken zien. Het was werkelijk 
indrukwekkend en we waren zeer aandachtige luisteraars. 

http://youtu.be/uWi44jKQUjc?hd=1


Na 1,5 uur namen we met een stevig applaus afscheid. Iedereen was goed 
uitgerust. 
We vervolgden onze weg langs een beek en kwamen aan bij prachtige vijvers. Het 
bleef de hele middag dit prachtige weer en er werd volop met elkaar verteld. 
We hebben genoten. Op naar de volgende wandeling. 
 
Gaston Huijsmans 
 

Verslag regiodag Zuidoost Brabant 
 
Regio Zuidoost Brabant hield 29 september jl. een afwisselende najaarsbijeenkomst. 
 

 
 
Jan van Rest 
 
Verslag  
 
Regiodag ZOB: grandioos! 
Regio Zuidoost Brabant vierde zaterdag 29 september een boeiende ledendag. Om 
daaraan te kunnen meedoen waren 41 leden en introducés in de ochtend bijtijds 
naar natuurpoort Nederheide bij Milheeze getogen. Het ging om een wandeltocht 
van ca 19 km door de prachtige natuur van het gebied ‘Stippelberg’, tussen de 
‘natuurpoort’ en het dorp De Rips. Onder de deelnemers enkelen die nog maar net 
terug waren van hun tocht naar Santiago, maar zich deze kans op nieuwe 
indrukken niet wilden laten ontgaan. Ook waren er mensen die nog lang geen 
ervaringsdeskundigen waren, maar die wel graag wilden proeven van hetgeen 
door de wol geverfde pelgrims te vertellen hadden. Een was vergeten zijn sokken 
mee te nemen, maar zijn vertrouwen in Sint Jacobus was dermate groot, dat in dit 
gemis op miraculeuze wijze voorzien werd.  
 
Voorzitter Wim van Golstein Brouwers herdacht in zijn welkomstwoord Jan Galjé 
die het Genootschap onlangs ontvallen is. Jan was vorig jaar nog bij ons met een 
boeiende lezing over abdijen. Vervolgens wenste Wim dat we deze middag ook 
geïnspireerd zouden kunnen worden door de ‘stilte’ waar Jan zo naar uitzag. 
 



Na de koffie met gebak gingen we op weg. Het werd een machtig mooie tocht. Veel 
gesprekken, volop contact met elkaar en dat alles in een zonovergoten natuur, 
waar de invloed van de herfst al merkbaar was. Bij de ‘Blikken Emmer’ gaf 
boswachter Van de Aa van Natuurmonumenten een toelichting op het gebied waar 
wij doorheen wandelden. Een breuklijn gaat er dwars door. Deze breuk is bepalend 
geweest voor de plaatselijke waterhuishouding. Enerzijds nat (het hoge gedeelte !) 
en anderzijds droger in het lage gedeelte. In het droge gedeelte kon de wind spelen 
met de grond, waardoor op de grens van droog en nat in het toen nog lege terrein, 
stuifduinen ontstonden. 
 
Als dank voor zijn presentatie mocht de boswachter een originele Camino-wijn in 
ontvangst nemen. Verrassend was de aanwezigheid in het bos van een 
defensiekanaal, dat in 1940 deel uitmaakte van de befaamde Peel-Raamstelling die 
echter bij de Duitse inval geen rol van betekenis heeft gespeeld. Het genoegen van 
Camino-wijn viel een half uur later ook de voorzitter van de heemkundekring ten 
deel, nadat deze bij het openluchtmuseum verteld had over het ontstaan van De 
Rips dat een eeuw geleden vanuit het niets (kaal veengebied) een ontginningsdorp 
werd.  
 
Na een voortreffelijke lunch in het plaatselijke eetcafé, het noordelijkste punt op 
onze tocht, ging de terugweg via een andere route door de Klotterpeel. Ofschoon de 
tocht voor enkele wandelaars wel wat lang werd, bleek bij terugkomst in 
natuurpoort Nederheide iedereen behoorlijk enthousiast. En toen moest tegen vijf 
uur café Saint Jacques nog geopend worden!  
Daarna was het de moeite van het nablijven meer dan waard. Buitengewoon 
gezellig en informatief.  
De regio ZOB mag terugkijken op een wel zeer geslaagde dag.  
 
  



Lezerpost: weinig voor fietsers 
 

 
 
 
Stef Casier reageert op de opmerking in de vorige Ultreia 
dat er wel eens klachten zijn dat er zo weinig voor fietsers 
in de Ultreia staat. 
 
 
 

 
Zijn reactie: 
 
Geachte redactie, 
 
Ik wou even reageren op uw notitie in Ultreia 14 over ‘meer klachten’ dat er zo 
weinig over fietsen (fietsers?) in Ultreia staat. 
Zelf ben ik met mijn vrouw twee keer naar Santiago gefietst, de eerste keer van 
huis af via de Camino Frances, de tweede keer vanuit Sevilla via de Ruta de la 
Plata in combinatie, na Zamora, met de Ruta Mozarabe. 
Wij hebben erg genoten van de tocht en het woord Santiago of het bericht dat 
iemand de tocht gaat ondernemen, kietelt iedere keer weer de herinnering die 
langzaam wat vervaagt, maar telkens weer via verhalen verlevendigt. Zo heb ik 
onlangs de blogs gevolgd van twee bekenden die iedere dag hun verslag deden en 
ik reed weer opnieuw de tocht, opnieuw haalden mijn vrouw en ik herinneringen 
op en kon ik ook aan de bloggers tips geven voor de volgende dagen, aldus op een 
andere wijze weer richting Santiago pedalerend! 
 
Bij het uitzetten van de tocht was onze eerste gedachte dat we fysiek goed getraind 
moesten zijn om des te meer iedere dag te kunnen genieten. Anders loop je het 
risico te verzanden in een puur sportieve (overlevings)tocht en dan mis je ook een 
boel andere waardevolle ervaringen. 
 
Zo'n eerste monstertocht vraagt eigenlijk vooral het goed in ‘partjes’ verdelen van 
de tocht, ‘partjes’ waarin je per dag rekening houdt met zwaarte en afstand, met 
ingeschatte tijd om bezienswaardigheden te bezoeken en last but not least met de 
mogelijkheden te overnachten op een plek die ook nog eens aardig is. 
Dat vonden wij best lastig, maar het helpt je enorm om de tocht vooraf levendiger 
te krijgen.....en het geeft wat houvast.  
 
Wij hebben in de voorbereiding van de tocht aardig wat boeken gelezen van 
mensen die zo'n tocht hadden gereden. Dat geeft je een inkijk in hoe anderen zijn 
voorbereid en hoe zij ‘partjes’ hebben gemaakt, maar ook een levendiger inkijk in 
de culturele en spirituele aspecten van de tocht. De gidsen met kaarten zijn 
belangrijk, ook voor de weetjes over de route, overnachtingsmogelijkheden en de 
culturele aspecten. Maar in onze ervaring waren de boeken en de reisverhalen op 



internet erg goede en internaliserende voorbereidingen op onze tocht. Zo hebben 
we onder andere genoten van de aparte reis- en schrijfstijl van hoofdredacteur  
A. Brouwer Op de via de la plata ben je iemand.  
 
Ik weet niet of er via Ultreia nog zoveel toe te voegen is aan het reservoir aan 
informatie wat in boeken en reisverslagen is te vinden, want uiteindelijk is het ook 
zo dat de tocht steeds helderder wordt voor ieder in de mate dat ieder zijn of haar 
eigen reis gaat destilleren uit allerlei ervaringen van anderen. Over de technische 
aspecten, 
GPS, routebeschrijvingen, bagage, fietsen etcetera is ook voldoende te vinden. 
 
Het heeft bij ons perfect gewerkt en juist het sprokkelen uit diversiteit geeft ook 
weer de voldoening dat je de eigen tocht ook zelf hebt gemaakt. 
Bijkomend voordeel is dat je de tocht dan al thuis ‘droog’ hebt gefietst. 
 
Stef Casier 
 

Per handbike naar Santiago 
 
Onderstaande reactie kwam oorspronkelijk binnen voor onze rubriek zoekertjes op 
onze website. 
De auteur verwijst ook naar opnames over de beklimming van de Stilfser Joch, de 
hoogste bergpas in Italië die hij met zijn handbike heeft beklommen. 
Wellicht ook een aanmoediging voor andere mensen met een beperking. Vandaar 
dat we deze bijdrage in de Ultreia hebben opgenomen. 
 
Redactie 
 
Ik ben voornemens de hele tocht te maken, met rolstoel/handbike. Vrees dat ik 
alleen af en toe een handje (hulp) nodig heb. Voornamelijk bij slecht toegankelijke 
stukken. Zandweggetjes e.d. ben ik niet bang voor, maar een beekje oversteken en 
trappen en/of zeer hoge opstapjes wordt moeilijk. Ik kan veel zelf, kan ook als het 
nodig is stukje met krukken, maar dan kan ik weer niet de bagage dragen. Ik heb 
geen zorg nodig. Gewoon kamperen en herbergjes onderweg enz. Alles zo puur 
mogelijk. Wat mij betreft gaat het in 2013 gebeuren. Er is veel te bespreken en te 
bedenken om obstakels te omzeilen of te overwinnen. Er is ook veel te bepraten 
onderweg, al zal ik ook regelmatig willen genieten van stilte. 
Ik houd van extreme uitdagingen. Je kunt een indruk opdoen over een eerder 
avontuur van mij: 
http://www.bikebuddy.nl/geschiedenis/stelvio-2011/film-stelvio-2011 
Hierover heb ik ook een boek geschreven: De 48 haarspeldbochten van de Passo 
dello Stelvio per Handbike.  
Dit jaar heb ik per handbike de Galibier beklommen. 
 
Voor de Camino ga ik ook nog op zoek naar eventuele geïnteresseerden die hierover 
een film/reportage willen maken. Ook wil ik er nog een goed doel aan koppelen, 

http://www.bikebuddy.nl/geschiedenis/stelvio-2011/film-stelvio-2011


zodat ik (we) ook voor hen deze tocht onderneem. Wie durft, wie is geïnteresseerd? 
Meld je en we kunnen gaan zien wat het wordt. 
 
Peter Meijs, e-mail: ppmeijs@gmail.com 
 
 

Vleermuizenkasten en Insectenhotels 
 

                                  

 
René Heinrichs, eigenaar van een pelgrimsherberg in Augy sur Bois (F) doet een 
oproep tot een speciale vorm van natuurbescherming langs pelgrimswegen.  
 
Zijn boeiende (en amusante) verhaal:  
 
In de bespreking van de bundel: De Camino, op reis en hoe nu verder?, een bundel 
met pelgrimsverslagen van deelnemers aan een fietspelgrimage van Lourdes naar 
Santiago de Compostela in juni 1998, merkte de recensente op dat zij dacht alles 
wel zo’n beetje meegemaakt te hebben aan ervaringen op de Camino maar dat deze 
bundel haar toch met iets nieuws in aanraking bracht. Welnu, zo’n gelijksoortige 
ervaring heb ik opgedaan tijdens mijn hospitaleroperiode in de pelgrimsopvang 
nos Repos in Augy sur Aubois eind mei van dit jaar. Zelf ben ik actief in de 
pelgrimswereld vanaf 1993. En zie wat me overkwam! 
 
Op 25 mei 2012 stapte rond 15.30 uur een parmantig uitziende heer het poortje van 
het pelgrimserf Nos Repos binnen, stelde zich voor als  
Carl-Heinz Jung en vroeg of we hem en een wat achterop geraakte pelgrimsvriend 
onderdak konden verschaffen. Natuurlijk konden we dat. Ik nam hem de rugzak af, 
leidde hem naar het afdak achter het huis, gaf hem wat te drinken en hij begon te 
vertellen. Al gauw kregen we het over de prachtige rustiek gelegen plek waar de 
refuge Nos Repos ligt. Hij merkte op dat ik de weg naar deze pelgrimsopvang op 
een bijzondere manier kon aangeven en dat ik daarmee ook kon meewerken aan 
natuurbescherming. Welnu, dat zou ik kunnen doen door het ophangen van 
vogelkastjes en kasten voor vleermuizen langs de route vanaf bijvoorbeeld Nevers 
langs de GR 654. Hij deed dat in Rheinland Pfalz al jaren, sinds 1970, en ook in vele 
verschillende andere landen waaronder Polen, Kroatië en Spanje! 
 
Nu weet u allen dat vleermuizen behoren tot de beschermde diersoorten. En in de 
wand van de poort van de pelgrimsopvang huizen al jaren vleermuizen. Niemand 

mailto:ppmeijs@gmail.com


heeft er last van, wel veel gemak want deze diertjes, die zien met hun oren en 
vliegen met hun handen, zorgen ervoor dat de voor mensen zo vervelende muggen 
en andere insecten gevangen worden in de nacht. De vogelkastjes zouden kunnen 
bijdragen aan veilige overwinteringsplekken voor vogels en zo kunnen bijdragen 
aan een grotere biodiversiteit. Op die vogel- en vleermuizenkasten zou ik dan 
bijvoorbeeld de afstand tot de pelgrimsopvang kunnen aangeven, de weg 
verduidelijken door het aanbrengen van gele pijlen of door het opplakken van 
stickers met het Santiago pelgrimslogo! Een schitterend idee waar ik meteen warm 
voor liep. Hij beloofde mij 40 kasten, afgebouwd maar ook als bouwpakket, die ik 
dan wel zelf moest gaan halen in Koblenz. Geen probleem. Met mijn eega zijn we 
die gaan halen in de maand augustus, hebben die vervoerd naar Augy sur Aubois 
en met behulp van onze grote pelgrimsvriend Frits Jansen uit de regio Limburg 
zijn we er enkele gaan ophangen (zie bijgaande foto’s). Maar Carl-Heinz had nog 
een verrassing: hij gaf nog een Insectenhotel cadeau. Een Insectenhotel is een door 
mensenhanden gemaakte nest- en overwinteringshulp voor insecten. Door onze 
opruimwoede in tuinen en bossen, door rigoureus ingrijpen van de mens in de 
natuur -onder andere door het gebruik van pesticiden in de land en tuinbouw- zijn  
vele leefruimten voor insecten zoals dood hout beperkt. Niet alleen in de vrije 
natuur maar ook in tuinen helpen vele ‘nodige insecten’, zoals hommels, wilde 
bijen, die solitair leven, bepaalde soorten wespen, oorwormen door bestuiving en 
als gratis bestrijders van schadelijke stoffen mee om het ecologische evenwicht te 
bewaren. Zo’n Insectenhotel moet dan wel in de buurt staan van kruiden, 
bloemrijke wilde planten zoals inheemse struiken en bomen, om in de behoefte aan 
voedsel voor de insecten te kunnen voorzien. 
Het Insectenhotel hebben we dan ook meteen geplaatst bij onze pelgrimsopvang. 
En mensen hoeven niet bang te zijn dat ze nu gestoken worden door wilde bijen 
etcetera. Deze insecten doen mensen niets. En ze vormen op hun beurt weer voedsel 
voor de vleermuizen. Zo dragen we een beetje bij aan natuurbescherming en aan 
biodiversiteit. 
 
Wij pelgrims die over Gods wegen, dreven en akkers lopen genieten van de mooie 
natuur, van de zon en wat ons allemaal zo maar geschonken wordt. Dit draagt bij 
aan het hervinden van onze balans of onze levensweg. Het lijkt mij een mooie 
gedachte om ook als pelgrims actief mee te werken aan natuurbehoud en het 
vergroten van biodiversiteit. 
Als er mensen geïnteresseerd zijn geraakt om pelgrimswegen in Nederland ook uit 
te rusten met vogel- en vleermuiskasten of zelfs door het plaatsen van 
Insectenhotels langs de routes, laat ze dan contact opnemen met mij:  
 
René Heinrichs, Karmelietenstraat 12, 4641 KM Ossendrecht 
e-mail: reneheinrichs@hotmail.com 
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Ultreia: eindelijk het origineel 
 
Ik ontdekte dat op 3 juli jl. een filmpje op het net is gezet waarin de maker van het 
bekende Ultreialied, Jean Claude Benazet, zijn lied toelicht en zingt. 
 
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=pRo-nyUu4x4 
 
Bram van der Wees 
 

Onze leden in de buitenlandse pers 
 
De oproep om melding te maken van verschijning in de buitenlandse pers heeft 
diverse reacties opgeleverd.  
 
Redactie 
 

Honderdduizendste pelgrim in Finisterra (Marlies van Selk en haar man Rob) 
 
Toen we op 7 oktober 2010 aankwamen in Santiago de Compostela zijn we meteen 
daarna doorgelopen naar Finisterra. Hier kwamen we aan op 11 oktober en was onze 
Camino, vanaf Geleen op 1 juli gestart, ten einde (2436 km). 
Bij de inschrijving op de pelgrimsopvang in het dorp bleek ik de 100.000ste pelgrim 
te zijn sinds de inschrijvingen in 1997. 
Grote vreugde bij de vrijwilligers aldaar, omdat ik een ‘echte’ pelgrim was, in het 
heilig jaar gelopen, vrouw was en al 62 jaar! 
Wat volgde was een ontvangst door de burgemeester, een grote ingelijste oorkonde 
en een bronzen beeldje, een artikel met foto in La Voz de Galicia. De volgende dag 
spraken me wildvreemden aan die me herkenden van de foto. Ik heb toen nog snel 
een krant gekocht voordat onze bus vertrok, terug naar Santiago, terug naar huis. 
 

Jan van Os in Plasencia 
 
In 2004 fiets ik met drie vrienden de route de la Plata. 
Om ongeveer twee uur in de middag rijden we in 
Plasencia de Plaza del 
Major op. We willen hier overnachten. Maar op een van 
de drukke terrassen verzorgen we eerst onze droge kelen. 
Als we goed en wel zitten, stapt er een Spanjaard met een 
grote professionele camera op ons af en vraagt of hij ons 
mag fotograferen. Hij blijkt een persfotograaf te zijn van 
het dagblad HOY voor de provincie Extremadura. Hij 
maakt een aantal foto’s van ons, ook bij de mooie 

kathedraal. Als dank wijst hij ons een goed adres om te overnachten. 
De volgende dag staan we zelfs prominent op de voorpagina in kleur. 
Op pagina 2 en 3 staat een artikel inclusief een zwart/wit foto van ons. 

http://www.youtube.com/watch?v=pRo-nyUu4x4


Twee dagen werden we in diverse dorpen herkend en werden we binnen 
gevraagd om een borrel te drinken. 
We lieten ons de belangstelling graag aanleunen. 

Carl Brouwer in Saint-Jean-Pied-de-Port 
 
 
 
Naar aanleiding van uw oproep in Ultreia 14, over leden in 
de buitenlandse pers, kan ik u melden dat ik begin juli 2012, 
tijdens mijn 3e wandelpelgrimstocht vanuit mijn woonplaats 
Gilze naar Santiago, in de herberg van Huberta en Arno in 
Saint-Jean-Pied-de-Port, ben geïnterviewd door een 
journalist van het Belgische tijdschrift De Tijd, die in een 
aantal afleveringen een impressie maakte van de Camino. 
 

 

 

Ezel en man bijt hond (Margot Huggers en ezel Frits) 
 

 
Een artikel uit de plaatselijke krant van Marols, 
ongeveer 60 km voor de Le Puy en velay. Daar heb ik 
eind augustus mijn eerste etappe van mijn 
pelgrimstocht samen met ezel Frits beëindigd. 
Ik heb ook een link toegevoegd naar het programma 
Man Bijt Hond. Zij hebben ons vertrek gefilmd. Op 19 
september, toen we alweer terug waren, is de uitzending 
geweest. In de uitzending spreek ik over lopen naar de 
Middellandse Zee, dat was ook mijn plan om naar Le 
Puy te lopen en als ik tijd over had, door te lopen naar 
de zee. Maar we gingen uiteindelijk gewoon wat trager 
en kwamen tot vlak voor Le Puy. 
 
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1290092 
begint bij de 6.06ste minuut 
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Wilt u iets van mij lezen? 
 

Roermondenaren op het Jacobspad 
 
Begin november 2012 verschijnt het boek Roermondenaren 
op het Jacobspad van Frans Lutters (auteur en samensteller). 
Aan het boek werken vele personen mee die te voet of per 
fiets naar Santiago zijn gereisd. Ook enkele leden van de 
‘Broederschap van de Heilige Jacobus’ uit Roermond 
verlenen hun medewerking.  
 
Het boek belicht Roermond als pelgrimsstad en beschrijft 
feiten en ervaringen van een gemaakte voetreis (2010), een 
(deel van) een fietstocht (2010) en een groepsreis (2006). 
Daarnaast vertellen acht pelgrims kort hun verhaal over de 
reis, maar dan meer in beschouwende zin: hoe kijk ik terug op 

die reis, wat was voor mij de zin ervan? 
Ook zullen namen worden vermeld van Roermondenaren die de reis te voet of per 
fiets hebben gemaakt.  
 
Dit alles levert een boek op van 163 pagina’s in het formaat 17 x 24 cm., in zwart-wit 
met een full colour omslag, met veel foto’s en afbeeldingen, in een oplage van 400 
stuks en dat voor een prijs van € 12,50 (opsturen kost € 4,- extra).  
 
Het boek zal na verschijnen te koop liggen bij de VVV, de boekhandels Plantage en 
Boom en het verkooppunt van de kathedraal, allemaal in Roermond. 
 
U kunt voor informatie contact opnemen met auteur Frans Lutters of 
€ 12,50 (€ 16,50 in geval van opsturen) overmaken naar bankrekeningnummer 
478850352 met vermelding van volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
 
Frans Lutters  
Maasboulevard 37, 6041 LX Roermond, tel 0475-337813, e-mail: 
franslutters@hetnet.nl 
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Colofon 
 

 
 
Eindredactie:  Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie:  André Brouwer 
  
De volgende Ultreia verschijnt medio november 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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