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Van de redactie 
 

Op de Camino Francés is het ook ver in de herfst 
nog steeds vrij druk, zo mocht uw 
hoofdredacteur onlangs ervaren. Steeds meer 
mensen lopen tegenwoordig met twee stokken. 
Daar zoals deze foto uit de Voz de Galicia blijkt 
dat de winter al vroeg is ingevallen, kunnen ze 
wellicht hier nog twee skis bijkopen. 

Maar u zit lekker warm thuis en kunt weer een 
nieuwe Ultreia lezen. 

André Brouwer 



Cursus en lezingen rondom Geschiedenis, Kunst en Cultuur 

  

De Werkgroep Geschiedenis en Cultuur organiseert het 
komend voorjaar weer twee interessante activiteiten. 

1. Cursus Inleiding tot de geschiedenis, kunst en cultuur van 
de Camino Francés 

In deze cursus gaan we in op vragen en thema’s rondom het 
ontstaan, de geschiedenis en de kunst en cultuur van de 
Camino Francés. We besteden aandacht aan de belangrijkste 
kunststijlen langs de camino en aan oude verhalen en 
legenden. De behandelde stof lichten we toe met 
beeldmateriaal. We staan uiteraard stil bij beeldbepalende 
kerken, kloosters, steden, dorpen en andere 
wetenswaardigheden langs de camino. 

De cursus omvat drie onderling samenhangende avonden. Als 
basisboek gebruiken we Madou, Mireille. Onderweg naar 
Santiago. Een camino van kunst, cultuur, legenden en 
verhalen. Waanders, Zwolle, 2010. 

Voor wie zich verder in de stof wil verdiepen, zal een 
beknopte literatuurlijst beschikbaar zijn. Uw inleiders zijn: 

Nico van Heijningen, Tieleke Huijbers en Herman Holtmaat. 

De cursus is bedoeld voor pelgrims (lopers en fietsers) die nog naar Santiago gaan, maar ook voor 
diegenen die hun tocht al gemaakt hebben en zich willen verdiepen in de cultuurschatten. 

De cursus vindt plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur, in het Instituto Cervantes, 
Domplein 3 in Utrecht. 

De data zijn: 23 januari, 6 en 13 februari. Aanmelding vooraf is verplicht. Kosten (i.v.m. zaalhuur, 
koffie/thee): voor leden 15 euro, voor niet-leden 30 euro. 

 2.  Lezingencyclus 

Vijf gerenommeerde sprekers zullen onderwerpen belichten over het pelgrimeren door de eeuwen 
heen en de geschiedenis en cultuur van de Camino Francés. 

     Pelgrimeren door de eeuwen heen: een cultuurhistorische benadering. Dr. Wendelien van Welie (6 
maart). 

    De Spaanse Jacobuslegende: ontstaan en gevolg. Prof. Dr. Jan van Herwaarden (20 maart). 

    De betekenis van Beatus de Liébana voor de mythe rondom Jacobus. Aart Ligthart (3 april). 

    Jacobus de Morendoder? Prof. Dr Wantje Fritschy (17 april). 

    Vroegmiddeleeuwse bouwkunst in het noordwesten van Spanje. Drs. Tineke Blom (24 april). 

Het programma is onder voorbehoud. 

De lezingen vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur, in het Instituto Cervantes, 
Domplein 3 in Utrecht. 

De data zijn respectievelijk: 6 en 20 maart, 3, 17 en 24 april. 

Aanmelding vooraf is verplicht. Kosten (i.v.m. zaalhuur, koffie/thee): voor leden 5 euro, voor niet-
leden 10 euro. 

Het is mogelijk zowel per lezing in te schrijven als voor de hele serie. Kosten bij inschrijving voor de 
hele serie: voor leden 20 euro, voor niet-leden 40 euro. 

Geïnteresseerd?  Kijk voor meer informatie op www.santiago.nl  Aanmelden eveneens via de 
website: aanmeldingsformulier 

http://www.santiago.nl/werkgroep_gc.php
http://www.santiago.nl/aanmelden_themabijeenkomsten2013.php


Expositie in Deurne 

  

Op 11, 17 en 18 november 2012 heb ik een 
expositie georganiseerd in het kerkje in de 
Walsberg met als titelOnderweg. Dit werk is 
voortgekomen uit een afstudeerproject op de 
Deeltijds Kunst Opleiding aan de Noord-
Limburgse Academie voor Beeldende Kunsten 
(België) waar ik in 2008 met goed gevolg de 
opleiding Hogere Graad Beeldhouwkunst heb 
afgerond. 

Drie jaar ben ik, samen met mijn man, in 
verschillende periodes, op weg gegaan om mijn 
werken op de weg naar Santiago de Compostela 
te plaatsen. Ik heb onderweg vele pelgrims 
ontmoet, gesproken en verhalen gedeeld en 

ontzettend genoten van het reizen, het ontmoeten, het delen van de verhalen en de mooie plekken die 
we onderweg tegenkwamen. 

Het was of er af en toe lichtpuntjes waren en 
ontstonden langs de weg als ik bezig was en ik 
wilde met mijn kunstwerk de rustplekken of 
stilteplekken vastleggen op foto's, maar vooral 
ook de energie voelen van de wegen die al zo 
lang begaan zijn door zovelen. 

Van deze gemaakte foto's heb ik thuis een 
selectie gemaakt voor 27 plaatsen om deze af te 
drukken op grote doeken en deze, met nog 
eenhonderdtal voeten, als ode aan de 
Caminogangers, te exposeren. Ik heb hiermee 
willen laten zien dat de oude en de nieuwe tijd 
verbonden worden en dat we als mens altijd 
verbonden worden en verbinding zoeken met 
elkaar. 

Voor mij een geheel eigen manier om de camino te bezoeken. 

 De openingstijden voor deze vermelde dagen zijn van 12.00 tot 17.00 uur en ik nodig iedereen die wil 
komen kijken van harte uit op mijn expositie in het kerkje in de Walsberg, Milhezerweg 4 te Deurne. 

  



Bedankt voor het lenen 

 

In het Kerkelijk Centrum Emmaüs te Ede heeft 
van juni tot september 2012 een expositie 
plaatsgevonden. Er waren onder andere de 
schilderwerken van Frans Kortenhorst te zien die 
normaal in ons Huis van Sint Jacob te Utrecht 
hangen. 

Als dank voor het lenen heeft ons Huis in Utrecht 
twee banieren uit de expositie gekregen. Hierop 
staat ‘La Grande Chanson’ in het Frans en 
Nederlands uitgeschreven. We zijn erg content 
met deze gift. De banieren hangen nu aan 
weerszijden van onze apostel. 

Dirk Klop 

  

  

  



Foto-impressie najaarsbijeenkomst Zwolle 

 

Freerk-Jan Papeleur maakte als onderdeel van zijn opleiding fotografie in Apeldoorn een 
fotoreportage. 

 

Ik heb onlangs op de najaarsbijeenkomst in het dominicanenklooster te Zwolle een fotoreportage 
gemaakt. 

Tijdens de najaarsbijeenkomst waren er in het dominicanenklooster in verschillende zalen lezingen en 
workshops te volgen. In de kloostergangen was een informatiemarkt en kon men boeken, 
sieraden/kunst  kopen. 

Daarnaast kon men een rondleiding door Zwolle krijgen en was er een fietstocht naar de Agnietenberg. 

In de wandeling door Zwolle stond  het thema moderne devotie/Thomas a Kempis centraal. Tijdens de 
wandeling kwamen we langs diverse belangrijke plekken van vroeger die heden te dage nog te zien 
zijn. Het Dominicanenklooster en Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming gaven een 
bijzondere sfeer aan de dag. 

Er zit een collage tussen met foto's van personen. Dit zijn mensen die de tocht naar Santiago hebben 
gemaakt. 

Ik heb geprobeerd een algeheel beeld van de dag te geven 

  

Freerk-Jan Papeleur 

  



25 november een flinke portie Pelgrimsinspiratie 

  

Ben jij toe aan een beetje avontuur in je leven? Ontdek dan de pelgrim in 
jou! Dat kan tijdens ‘een flink portie pelgrimsinspiratie’op 25 november 
a.s. 

Wat gaan we doen? 

Na ontvangst met koffie/thee krijg je een korte lezing over de 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela van Ben Noorloos 
website: benonderweg en John van der Sluis website: lopend stil staan . 
Daarna nodigen we je uit voor een flinke portie pelgrimsinspiratie tijdens 
een wandeling van 10 km. Zo kan je ervaren wat pelgrimeren voor jou kan 
betekenen. Verder kan je kennis maken met de werkwijze van Ben & John 
en kun je ons natuurlijk het hemd van het lijf vragen over pelgrimeren. 
Tijdens de wandeling ontdek je ook hoe je NLP, Mindfulness en 
Pelgrimeren als inspirerend tool kunt inzetten om jouw doelen te bereiken. 
Natuurlijk informeren we je ook over onze activiteiten, waaronder het 
programma DE GELE PIJL, waarin we jongeren tussen de 20 en 30 jaar 
mee op pad nemen naar Santiago de Compostela. 
Kosten: gratis, al stellen wij een donatie/gift voor onkosten en De Gele Pijl 
op prijs! 

Startlocatie: station Driebergen, Stationsweg 2, 3972 KA Driebergen. We 
lopen de NS-wandelroute Utrechtse Heuvelrug tot Austerlitz en dan terug naar het begin. 

Tijd: 10.00 – 13.30 uur 

Ga je mee? Meld je dan aan via  ben@benonderweg.nl of info@lopendstilstaan.nl 

  

http://www.benonderweg.nl/
http://www.lopendstilstaan.nl/
mailto:ben@benonderweg.nl
mailto:info@lopendstilstaan.nl


Nieuwe website Genootschap 

 

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een nieuwe website voor het genootschap en als er over 
nieuw wordt gesproken, zijn er meteen allerlei wensen die om vernieuwing en realisatie vragen. 

Ook wensen en meningen over ontwerp, kleur, functionaliteit en inhoud. We willen een beetje bij de 
tijd zijn. Kortom een complex geheel, we zijn een veelkleurig Genootschap en dat vraag veel van een 
website. 

Technisch is de website voor 90% klaar, er zullen nog een paar onderdelen gebouwd worden 
waaronder de integratie van de ledenadministratie, de verwachting is dat medio maart/april alle 
onderdelen functioneel zijn en dat we go-live kunnen gaan met de site. 

Belangrijke aanvullingen zijn: 

    dat nieuwe leden zich elektronisch kunnen aanmelden als lid, 

    dat u uw eigen gegevens kunt inzien en wijzigen, 

    dat er een persoonlijke pagina’s komt die u zelf kunt vullen en zichtbaar kunt maken voor andere 
leden, 

    dat u foto’s en weblogs kunt uploaden zodat deze zichtbaar worden voor anderen, 

    de wegen naar Santiago door googlemaps kaarten zichtbaar worden zelfs op straatniveau, met uw 
foto’s langs de wegen, overnachtingsmogelijkheden voor zover bekend, Jacobalia in Nederland, enz., 

    een forum met vragen en antwoorden, 

    een vernieuwde winkel met betalingsysteem, 

    te veel om op te noemen, 

    In de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de inhoud van de site, redacteuren voor 
diverse onderdelen zijn volop bezig de site te vullen. 

We willen de site ook graag laten testen op zijn functionaliteit, we zoeken daarvoor vanuit de leden een 
aantal gegadigden die aan de hand van een beschrijving de onderdelen willen testen. Het gaat hier niet 
om kleur, vormgeving of indeling, daar zullen veel meningen over zijn, maar om hoe de site werkt. 

Mocht u als lid tijd, gelegenheid en zin hebben (testen vraagt een aantal uren thuis achter uw 
computer te zitten en uw ervaringen te noteren) in de laatste weken van dit jaar of begin volgend jaar 
om deel te nemen aan het test team, meld u dan met het inschrijfformulier aan. 

Het testteam van leden bestaat uit zo’n 20 personen die willekeurig gekozen worden, u krijgt als u 
gekozen bent hierover bericht en instructies. Aanmelden kunt u hier.  
  

Namens de werkgroep website 

  

Dirk Klop 

webbeheerder 

  

http://www.santiago.nl/nieuwe_website.php


Nieuwe wandeling De Wandelgids op 9 december 2012 

  

op zondagmiddag 9 december zullen we om 12.30 uur i.p.v. 
13.00 uur - zoals tijdens de voorgaande wandelingen - 
vertrekken, i.v.m. de vroeg invallende duisternis. 

We verzamelen om 12.15 uur bij de parkeerplaats ná Lage 
Kanaaldijk 109 in Maastricht. Dit is vóór de Enci en beneden bij 
Buitengoed Slavante. 

We zullen 10 kilometer wandelen. We lopen eerst een stukje 
langs het water en vervolgens voortdurend in het bos. 
Halverwege zullen we de gasten van deze wandeling ontmoeten: 
Marian en Ad van Keulen van de dierenambulance zuid-west-
Limburg, die gevestigd is in Maastricht. Zij zullen een grote 
ambulance meenemen en daarnaast een aantal bijzondere 
dieren: de Europese oehoe, de Afrikaanse oehoe, een kerkuil, 
een koningspython, maar ook een aantal gewonere dieren zoals 
de Vlaamse reus. Ad zal vertellen over de dierenambulance en 
zijn passie voor roofvogels, m.n. uilen. 

Op deze locatie bij een schuilhut zullen we ook iets lekkers 
gebruiken en wat drinken. 

  

Gaston Huijsmans 

  



Voorzitter & Voorzitter in Santiago de Compostela in Santiago de 

Compostela 

 

Het is aan het eind van de ochtend van 26 
oktober 2012. In de kathedraal van Santiago de 
Compostela worden de laatste voorbereidingen 
getroffen voor de pelgrimsmis die om 12.00 uur 
zal aanvangen. Durkje & Wiep Koehoorn zitten 
achter in de zijbeuk, vlak bij de ingang van de 
pelgrimspoort van de kathedraal. Wiep 
Koehoorn is bestuursvoorzitter van de Stichting 
Jabikspaad Fryslân, de pelgrimsstichting die het 
Fries-Overijsselse Jabikspaad beheert. 

In de kathedraal zijn nagenoeg alle zitplaatsen 
bezet. 

Een pelgrim komt de kathedraal binnen door de 
pelgrimspoort, zoekt ook een zitplaats en neemt 

dan plaats op het voetstuk van één van de zuilen van de kathedraal. Wiep ziet de man binnenkomen en 
plaatsnemen, kijkt nog eens goed, en weet het dan zeker: dat is Joost Bol, de bestuursvoorzitter van 
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. 

Wiep is samen met zijn echtgenote Durkje via de Camino Francés gearriveerd in Santiago. Daar 
hadden ze Gerrit Dik (de weduwnaar van het afgelopen jaar overleden bestuurderAdrie Dik) bij toeval 
ontmoet, die samen met secretaris André Brouwer een dag eerder in Santiago was aangekomen. 

Beide voorzitters wisten van elkaar niet dat zij gelijktijdig pelgrimerend onderweg waren naar Santiago 
de Compostela. Voorzitter & Voorzitter kennen elkaar, omdat het Nederlands Genootschap en de 
Stichting Jabikspaad Fryslân bestuurlijk nauw met elkaar samenwerken, in bijvoorbeeld de exploitatie 
van het Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk van het Friese Sint-Jacobiparochie, het Noord-
Nederlandse startpunt in Fryslân voor de pelgrimage naar Santiago. Dat Voorzitter & Voorzitter elkaar 
ontmoeten in het Spaanse Sint-Jacob (Sant-igao) is voor beiden een aangename verrassing. Na de mis 
is er gelegenheid om nog even met elkaar te praten. 

’s Middags ontmoeten Voorzitter &Voorzitter & Durkje elkaar weer in de Rua do Vilar, de straat waar 
ook het Pelgrimsbureau is gevestigd in Santiago de Compostela. Op een terras drinken zij gedrieën 
eerst koffie om na te praten over elkaars camino. Maar als drie pelgrims met elkaar praten over hun 
pelgrimstocht, volstaat één koffiesessie niet. Daar is meer tijd voor nodig. Daarom komt ook een goed 
glas Spaanse wijn op tafel, en zo zitten Durkje & Voorzitter &Voorzitter nog geruime tijd genoeglijk 
bijeen, terwijl andere pelgrims voor hun ogen - genietend van dit mooie pelgrimsoord - voorbij 
wandelen. 

  

Wiep Koehoorn 

  



Informatiemiddag pelgrims op weg in Rijen 

 

Op zaterdag 24 november 2012 van 14.00 tot 
17.00 uur vindt op onze ‘Camino’-locatie in 
café/zaal De Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 55, 
5121 RE Rijen de informatiemiddag Pelgrimeren 
plaats, waarbij pelgrims uit de regio Breda-
Tilburg op eigen wijze hun pelgrimsreis vertellen. 

Hiervoor nemen de ervaren wandelaars/fietsers 
hun rugzak of trekkingfiets mee met bagage en 
paklijst. Zij zullen vooral hun ervaringen aan 
nieuwe pelgrims overdragen. 

Indeling Informatiemiddag 

(Bert Jansen uit Raamsdonk verzorgt de entree 
met muziek met Jacobs orgel.) 

14.00 uur: opening en welkom door de voorzitter van de regio Breda-Tilburg Toine Martens. 

14.15 uur: presentatie (centraal) over de geschiedenis van de camino en het Genootschap van Sint 
Jacob in Nederland en België. 

14.30 uur: camino in de zaal voor iedereen, met onder andere wandelaars met hun rugzak/paklijst die 
uitleg geven (Henk Kuppens, Ad Oprins + wandelmaat, Terie Leijs en Joost Bol). 

Fietsers met hun fiets/tassen/paklijst geven uitleg (Jo Vandeweijer, Harry/Bep Krijnen, Bert Vos en 
Mike Leers/Karel). 

Leestafel met infofolders/inkijk-materiaal over routes, logies en wandel-/ fietsbijzonderheden (Joke 
Martens, Marijke Pouw en Ria Vos). 

Infostand met alles over GPS en nieuwe materialen door Ronald Cremers van Waypoint uit Vessem: 
www.gps.nl 

Infostand met alles over outdoor, materialen en kleding, door Wil van der Holst vanuit Roosendaal: 
www.outdoor.org 

Afsluiting met informatie-uitwisseling door pelgrims/bezoekers in Café Saint Jacques. 

  

Toine Martens , Joost Bol en Frank van Boxtel 

regio.breda-tilburg@santiago.nl 

  

mailto:regio.breda-tilburg@santiago.nl


Statistiek 

  

Statistiek is nooit mijn favoriete vak geweest, al 
die droge cijfertjes en vergelijkingen. 

Nu er gevraagd werd om eens te kijken naar de 
verzonden nieuwsbrieven kwam statistiek ineen 
ander daglicht te staan. Het begon ineens te 
leven, werd herkenbaar en we krijgen zicht op 
wat er gebeurd na het versturen van de Ultreia. 

Uit de cijfers kwam naar voren dat wij bij de laatste Ultreia naar 9252 mailadressen een e-mail hebben 
verstuurd. Ongeveer 1% (0,62+0,38) heeft opgezegd (stelt geen prijs op de Ultreia) of staat 
geregistreerd bij ons met een ongeldig mailadres. 

Bij elke e-mail die wij versturen  gaat een piep klein bestandje mee en zodra u klikt op de Ultreia 
verteld dit bestandje aan de server dat u de Ultreia geopend hebt. Zo weten we dat in de eerste twee 
dagen zo’n 12.016 leden de Ultreia een of 
meerdere keren geopend hebben, waarvan er 
5292 dit voor de eerste keer deden. 

Er zijn ook computers waar het bestandje niet bij 
werkt en waarvan we niet weten of de Ultreia 
geopend is, dat zijn er in deze statistiek 3960 
(geen open geregistreerd) personen. 

Als de helft hiervan de Ultreia heeft geopend komen we aan zo’n  7000 unieke kliks of adressen. 

We zitten dan in de buurt van 80% waar de Ultreia in de eerste twee dagen door u wordt geopend. 

Dit zegt uiteraard nog niets of u de Ultreia ook gelezen hebt, dat kunnen we gelukkig nog niet meten, 
daarvoor zouden wij een piepklein cameraatje nodig hebben in uw huis en een heel panel aan 
medewerkers die u dan in de gaten zouden moet houden. 

We kunnen nog wel even een vergelijk maken 
met de website waar we uit statistisch gegevens 
kunnen zien dat er tot nu toe 116.416 unieke 
bezoekers zijn geweest, die minimaal 2 keer de 
site in het afgelopen jaar (jan-nov.2012) bezocht 
hebben. Er zijn meer dan anderhalf miljoen 
pagina’s bekeken en meer dan acht miljoen keer 
geklikt op een onderwerp of pagina. 

Uit de website statistiek blijkt tevens dat de 
Ultreia in de top 3 staat van meest bezochte 
pagina’s van de website, met zo’n 2000 
bezoekers. 

Als Ultreia en website commissie weten we uit 
deze gegevens ook weer even waarvoor we het 

werk verrichten. We vonden het wel aardig u hier ook even over te informeren. 

  

Dirk Klop 

  



Nieuwe bestuursleden 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering in Zwolle 
3 november jl. werden Toine van Moorsel en Jan 
Kousemaker benoemd tot nieuwe bestuursleden. 

Jan Kousemaker volgt Bas Brouwer op als 
penningmeester. Bas vervulde die functie vanaf 
2004. Hij blijft nog wel tot de algemene 
ledenvergadering van 2013 aan als ‘gewoon 
bestuurslid’. 

We kunnen overigens nog steeds nieuwe 
bestuursleden gebruiken, zie bericht hieronder. 

André Brouwer 

  



Nieuwe 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 dingend gewenst dat ook 
vrouwelijke kandidaten hun belangstelling 

kenbaar maken. 

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. 



De weg voorbij 

  

ISBN  978-90-817282-1-8 Ook bij Boekhandel 
Elckerlijc in Boxtel,  Markt 25, 5281 AV  Boxtel, 
tel. 041 16 75 390  info@elckerlijc.nl € 9,90 (€ 
12,50 inclusief verzendkosten) 
Dit is een ander reisboekje. Als er al van een doel 
sprake is dan is dat niet de eindbestemming, niet 
de weg er naar toe, de heilige graal lijkt het 
onderweg zijn, om uiteindelijk altijd wel ergens 
aan te komen. Op de verwachte plaats, maar op 
een andere manier dan vooraf gedacht of 
verwacht. In juli 1992 stapte de auteur 's 
morgens, midweeks, op zijn fiets en ging het 
bekende onbekende tegemoet. Met een goeie 
Engelbewaarder de weg voorbij. Want het is veel 
meer dan onderweg naar Santiago. 
Uiteenlopende reacties spreken over een 

verrassend relaas met onverwachte en ongedachte hoogtepunten, van een tocht die 'ze zelf meerijden', 
van een pareltje in pocketformaat dat ieder die op weg gaat, ook al is het een andere plaats dan 
Santiago de Compostela, zeker moet hebben gelezen. 'Je leest het in één ruk uit, erg inspirerend. Ik 
denk dat ik binnenkort ook opstap.' De weg voorbij laat de lezer veel meer zien dan hij denkt te kunnen 
verwachten als hij aan een tocht als deze begint, te voet, op de fiets, of anderszins. 

  

Een echte aanrader voor iedereen die iets met Santiago heeft, die al geweest is, of die nog wil gaan. 

mailto:info@elckerlijc.nl


Met mijn timmermanspotlood op pelgrimage: van Santiago de 

Compostela naar Rome / Jos van Kersbergen. 

 

Leeuwarden: Elikser, 2012.- 325 p. 

ISBN 978 90 8954 423 0 

Ook te bestellen via de webshop van de Uitgeverij 

Nadat Jos in 2006 van Gouda naar Santiago was gelopen, bleek 
hij nog niet uitgewandeld. In 2010 liep hij van Santiago naar 
Rome. Met zijn timmermanspotlood tekende hij allerlei 
observaties op die hij ook zelf illustreerde. Jos werd in 1946 in 
Gouda geboren en werd timmerman-restaurateur. Een van de 
citaten in het boek: ‘Plasencia; timmerman: als je als timmerman 
alleen maar je hamer bij je hebt, zouden alle problemen eruit 
kunnen zien als een spijker’. 

  

  

  

  

  



Colofon 

 

Eindredactie:     Ellie Nieuwenhuizen 

Hoofdredactie:   André Brouwer 

Vormgeving:      Dirk Klop 

De volgende Ultreia verschijnt medio december 
2012. 

Wij zien graag uw kopij tegemoet 
viaultreia@santiago.nl. Dit e-mailadres is 
beschermd tegen spambots. U hebt JavaScript 
nodig om het te kunnen zien. 
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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