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Van de redactie 
 

In de Peregrino (nr. 143, oktober 2012) stond dat een twaalftal 
vrijwilligers half september het Cruz de Ferro ‘gekuist’ en ontdaan 
hebben van al die knuffeligheden (eliminar los desperdicios 
acumulados en tan simbólico lugar). 

In de hoop dat al die new-age pelgrims de hoop stenen niet weer 
bedekken met wat men hier noemt "troep". 

Deze hoop bleek echter ijdel, want toen ik er een maand later zelf 
langs kwam, lagen er al weer beertjes en andere lieve artikelen. 

Je kunt discussiëren over de zin dan wel onzin hiervan, maar dat 
gaan we niet doen. Ik zou zeggen: “Geef uw dierbaren een dikke 
knuffel met de kerst en begin weer met een schoon nieuw jaar”. 

  

Namens de redactie 

  

André Brouwer, hoofdredacteur 

  



Nederlandse 'Amigo's' in Santiago 
 

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het 
bestuur van ons Genootschap besloten om 
evenals de Amerikaanse pelgrimsvereniging te 
gaan participeren in het 'Amigo' project dat de 
Ierse en Engelse pelgrimsverenigingen dit jaar 
zijn gestart.Vrijwilligers van beide 
genootschappen waren dit jaar gedurende zes 
maanden dagelijks een groot aantal uren 
aanwezig bij het pelgrimsbureau om arriverende 
pelgrims welkom te heten, te feliciteren met hun 
aankomst, en hun de weg te wijzen binnen het 
pelgrimsbureau.  

De reacties van de pelgrims en de medewerkers 
van het pelgrimsbureau waren zo positief dat besloten is ook in 2013 met dit project door te gaan en 
uit te breiden. Om komend jaar van negen uur in de ochtend tot acht uur in de avond aanwezig te 
kunnen zijn wordt de dagelijkse vrijwilligersploeg van twee naar vier personen uitgebreid. Gedurende 
de drukste zes maanden van 2013 zullen nu ook leden van ons genootschap deel uit kunnen maken van 
het totaal aantal van straks ruim vijftig Amigo's. 

Zodra wij weten hoe men zich kan aanmelden als potentiële Amigo zal de nadere informatie op de 
nieuwsrubriek van onze website worden geplaatst en worden gepubliceerd in de volgende Ultreia. 

  

Joost Bol 

  



Koninklijke onderscheiding broeder Fons in Vessem 

  

Zaterdag 8 december, met het eerste boek over 
zijn leven nog koud in zijn handen, kreeg broeder 
Fons van der Laan de grootste verrassing van zijn 
leven. Uit handen van burgemeester Anja Thijs 
kreeg hij de Koninklijke onderscheiding Lid in de 
Orde van Oranje Nassau opgespeld. Broeder 
Fons wordt gezien als grondlegger van de 
Pelgrimshoeve Kafarnaüm en later de 
Jacobushoeve in Vessem. ‘Het geeft een dubbel 
gevoel deze onderscheiding,’ sprak hij bedeesd. 
‘Als broeder ben ik altijd op weg geweest om 
Goede Werken te doen. Nooit met de intentie dat 
dit het gevolg zou zijn.’ De goedlachse broeder 
ziet zijn speld vooral als eerbetoon voor alle 

vrijwilligers die hem altijd terzijde stonden. ‘ik wil dit lintje namens al die anderen dragen. Alles wat ik 
deed, deed ik ook nooit alleen.’ 

Jac Naus 

  

P.S. In de rubriek Wilt u iets van mij lezen achterin deze Ultreia vindt u de beschrijving van het boek 
over broeder Fons en de pelgrimshoeve 

  



Lezingencyclus 

  

In januari 2013 starten weer twee cycli 
Kunstlezingen over de kunst en het pelgrimeren 
in Kunstsalon Carina Mathot te Gouda. 

1. De Kunst van de Camino 

Start: Atelier Mathot donderdagavond 17 januari 
2013 om 20.00 uur. 

Met het thema de Camino naar Santiago de 
Compostela maken we een kunstreis langs de 
oude pelgrimswegen door Europa. Een 
pelgrimstocht van kunst, cultuur, legenden en 
verhalen. Variërend van de verstrengeling van de 
Romaanse en Gotische kunst met de 
Mozarabische stijl tot de Renaissance, het 

Bourgondische Rijk en de Spaanse Barok. Carina Mathot neemt je mee op reis tijdens de 
lezingencyclus van 8 avonden en 2 lezingen tijdens de excursie. Een beknopte syllabus is bij de 
lezingen beschikbaar. 

2. Omweg naar Rome, een pelgrimage 

Start:  Atelier Mathot maandagavond 14 januari 2013 om 20.00 uur. 

‘De herscheppende bron van het Zuiden’. ‘Al wat naar Italië gaat, zou halt moeten houden voor de 
Alpen’. ‘Het is goed zich te bezinnen en te weten wie men is, eer men een ander wordt in de 
herscheppende bron van het zuiden’, schreef Hélène Nolthenius in Duecento. 

Met het thema Omweg naar Rome, een pelgrimage, maken we een kunstreis langs de oude 
pelgrimswegen door Europa. Een pelgrimstocht van kunst, cultuur, legenden en verhalen. Variërend 
van de kunst van de Etrusken en de Romeinen tot en met de Renaissance en de Barok. Een 
lezingencyclus van 8 avonden en 2 lezingen tijdens de excursie. Een beknopte syllabus is bij de 
lezingen beschikbaar. 

Voor meer informatie: klik hier 

  

Carina Mathot 

  



Jacobus in Madrid 

  

Mijn echtgenote Betty en ik liepen in mei 2008 
van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de 
Compostela. De tocht van ons leven! Nu kwam 
eindelijk na 10 jaar mijn droom in vervulling. 
Het was een onvergetelijke reis door de vele 
ontmoetingen onderweg, de overweldigende 
natuur, de prachtige steden en dorpen, het 
avontuur en de lichamelijke prestaties. 

Op de Camino Francés waren we als stel een 
grote uitzondering. Met veel moeite heb ik Betty 
kunnen overhalen om mee te gaan. Een gouden 
greep, want wat we samen hebben gedeeld, is 
onuitwisbaar. 

En dat samen delen kreeg nadien zijn vervolg bij 
alles wat ons in herinnering brengt met onze pelgrimage. 

Vooral tijdens de vakanties in het buitenland zijn we erop gespitst om Jacobus te ontmoeten en tot nu 
toe was de trefkans het grootst in de kerken in Duitsland en in Spanje. 

Afgelopen najaar waren we verrast om Jacobus aan de voet van de koepel van de kathedraal in Madrid 
te treffen. Een bezoek aan het religieus museum van deze kathedraal, waarbij ook een bezoek aan de 
koepel was inbegrepen, brachten ons wel heel dicht bij zijn beeltenis. En uiteraard hebben we dit met 
foto’s vastgelegd. 

  

Peter van der Ven  

  



Rondleidingen in de kathedraal van Santiago 

  

Vanaf januari volgend jaar duren de rondleidingen in de 
kathedraal van Santiago 45 minuten in plaats van een 
kwartier. Het nieuwe bestuur wil zo meer kwaliteit bieden. De 
rondleidingen beginnen in het museum en gaan zo rond de 
zes euro per persoon kosten. 

Een ander doel is de mensen langer in de kathedraal van 
Santiago te houden, want de meeste bezoekers komen niet 
verder dan het plein. 

André Brouwer 

Bron: La voz de Galicia 

  

  

  

  

  

  



De Wandelgids 2012 en 2013 

  

Het jaar 2012 is alweer bijna ten einde en het 
jaar 2013 staat voor de deur. 

In 2012 hebben we 7 zondagmiddagwandelingen 
georganiseerd met diverse gasten. De 
gemiddelde opkomst per wandeling was 38 
personen, van wie 29 volwassenen en 9 kinderen. 

Voor iedere wandeling hebben we iets gebakken 
en we hebben drinken op biologische basis 
verstrekt. 

Wat hebben onze gasten tijdens de wandelingen 
in 2012 gedaan? 

De dierenambulance en haar medewerkers 
hebben ons bezocht en waren in het gezelschap van een Europese en een Afrikaanse oehoe, een kerkuil 
en een koningspython. We hebben rondleidingen gekregen in de Beltkorenmolen in Nuth en het 
boerderij- en heemkundemuseum in Schimmert. In Brommelen zijn we door een docente fotografie 
getrakteerd op 200 foto’s over de industrie achter de tocht naar Santiago de Compostela. In Maastricht 
hebben we na een stiltewandeling (2 kilometer van de totale wandeling) een klankschalenconcert 
gekregen van een klank- en tekentherapeute. In Valkenburg hebben vogelkenners ons geattendeerd op 
de allerhande vogels, op hun gedrag en activiteiten. Verteltheater De Verbogen Wereld heeft ons 3x 
meegenomen in de sprookjeswereld, 2x in het bos en 1x in de Basiliek van Meerssen. Een zangeres 
heeft over het thema vriendschap gezongen in de Sint Gerlachuskerk in Houthem, waar we ook de 
pelgrimsherberg hebben bezocht. 

  

Voor meer informatie of foto’s: de wandelgids. 
  

Gaston Huijsmans 

  

http://www.dewandelgids.com/


Vacatures in het Huis van Sint Jacob te Utrecht 

  

In verband met het vertrek van de huidige 
administrateur zijn wij op zoek naar 

Een allround financieel medewerker(m/v) voor 
4- 8 uur per week. 

Tot de taken behoren: 

-       het verzorgen van de financiële 
administratie, zoals het coderen, inboeken van 
inkoopfacturen en kostendeclaraties; 

-       het tijdig betaalbaar stellen van deze 
facturen en het verwerken van het 
betalingsverkeer; 

-       het maken van maandelijkse overzichten en 
overige administratieve werkzaamheden, zoals 

het verzorgen van de diverse aangiftes. 

Een administratief/secretarieel medewerker(m/v) voor 8-12 uur per week 

Tot de kerntaken behoort de verwerking van de ledenadministratie, inclusief de incasso’s van 
contributies, inschrijfgelden en artikelen. Daarnaast ondersteunt de medewerker bestuursleden en 
vrijwilligers bij de uitvoering van bureautaken van onze vrijwilligersorganisatie. 

Wij bieden 

-            Een werkkring in een culturele omgeving. 

-            Enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. 

-            Een redelijke honorering. 

Beide medewerkers werken zelfstandig, maar aan de hand van door het bestuur vastgestelde 
richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van de penningmeester c.q. secretaris. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met Bram van der Wees, administrateur van ons Genootschap, e-
mail: administratie@santiago.nl. tel. 06-53721536. 
Uw reactie 

Mail (of stuur) uw brief voorzien van curriculum vitae voor 15 januari 2013 naar Jan Kousemaker, 
penningmeester van het NGSJ, penningmeester@santiago.nl of Janskerkhof 28 A, 3512 BN Utrecht. 

  

mailto:administratie@santiago.nl
mailto:penningmeester@santiago.nl


Najaarsbijeenkomst Regio Den Haag 

  

Op 17 november kwamen we als Regio Den Haag bijeen 
voor een bijzondere najaarsdag. Allereerst was dit heel 
bijzonder omdat we in het centrum van Den Haag een 
ruimere historische locatie hebben gevonden waar 
vroeger een Jacobsschuilkerk was gevestigd. 

Verder was de bijeenkomst heel bijzonder, omdat twee 
prominente pelgrims centraal stonden, die beiden niet 
in persoon aanwezig waren, te weten Jan Galjé en 
Jeroen Gooskens. 

We stonden in woord en gezang stil bij het recente 
overlijden van Jan. Onze gastspreker Jeroen, die met 

zijn vertellingen een hommage aan zijn soulmate wilde brengen, was helaas door ziekte niet in staat de 
reis naar Den Haag te maken. In plaats daarvan konden we genieten van een, op dvd vastgelegd, 
interview met hem. Voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst, klik hier.  
Jos Engels 

  

http://www.santiago.nl/Najaarsbijeenkomst%20november.pdf


Wat is het op één na leukste als pelgrimeren? 

  

Verslag regiobijeenkomst Noord-Holland 
benoorden ‘t IJ 

Ongeveer 125 ervaren en nieuwsgierige 
toekomstige pelgrims waren 20 oktober jl. 
aanwezig in de Trefpuntkerk te Alkmaar voor de 
najaarsbijeenkomst. De eerste bijeenkomst 
zonder Adrie Dik. Een beetje spannend, want 
‘hoe gaat de nieuwe dagvoorzitter de plaats van 
Adrie opvullen?’ 

Na een welkom en enkele mededelingen door 
Rick van de Ven nam Bert Glorie het woord om 
namens Gerrit Dik een dankwoord uit te spreken 
voor het medeleven dat hij had ondervonden na 

het overlijden van Adrie. 

Daarna kwamen 12 pelgrims aan het woord om over hun belevenissen te vertellen tijdens hun tocht 
naar Santiago. Het maakt niet uit hoe vaak of hoeveel van die verhalen je hebt gehoord, ze blijven 
inspirerend en ontroerend. 

Wat mij persoonlijk altijd het meest ontroerd zijn de ervaringen die iets zeggen over de goedheid van 
de mens. Zo ook het verhaal dat een pelgrim vertelt dat hij, per ongeluk, zijn oranje teenslippers in een 
herberg heeft achtergelaten. Diezelfde slippers ziet hij een dag later in een boom hangen met een 
briefje eraan: ‘For dutchboy Kees, from the three Italians’. De slippers en het briefje zijn daar 
opgehangen door drie mannen met wie de pelgrim een gesprek heeft gehad over onder andere de 
oranje teenslippers en de tocht op de fiets die de 3 mannen naar Santiago maken. 

Geweldig toch om te zien dat mensen iets doen, om niets, voor niets. Gewoon om een ander zijn 
spullen terug te bezorgen. Iets wat we in het dagelijks leven bijna lijken te zijn vergeten. 

Na een goed verzorgde lunch werd het 
middagprogramma verzorgd door Daniëlle Lokin. Ze 
wilde, als cultuurhistoricus, de pelgrims verleiden om 
de Camino te verlaten voor een paar zeer bijzondere 
plaatsen. En dat ze zeer inspirerend was, bleek wel uit 
het feit dat zelfs ik -notoir cultuurbarbaar -  voor het 
eerst in mijn leven als pelgrim de gedachte had dat ik 
een kans heb gemist: San Juan de la Peña. Ik heb het 
over mijn kortzichtige kam geschoren en ben er 10 
jaar geleden langs gelopen. Maar wat een prachtige 
plek en wat een mooie gebouwen. 

 De middag werd afgesloten met een bezoek aan café 
Saint Jacques, alwaar nagepraat kon worden over de dag. Rick mag wat ons betreft als nieuwe 
voorzitter weer terugkomen. Dat wordt dan op de voorjaarsbijeenkomst van 9 maart 2013, welke 
wederom in Het Trefpunt zal plaatsvinden. 

  

Ton van der Molen 

  



Pelgrimsvrienden zoeken bestuurslid 

  

 

Het bestuur van de Stichting Pelgrimsvrienden zoekt een nieuw bestuurslid, met 
professionele kennis en ervaring met betrekking tot fondsverwerving, die ons 
ondersteunt in de verdere groei van de Stichting. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Diedrick Jansen, secretaris van de Stichting 
via info@pelgrimsvrienden.nl 
  

  

De Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob financiert projecten op de volgende terreinen: 

1.             Het stimuleren van onderzoek en de resultaten toegankelijk maken voor een groot publiek; 

2.            De totstandkoming van ontmoetingsplaatsen stimuleren langs de routes; 

3.            Mensen met een beperking in staat stellen de tocht te maken; 

4.            Jongeren laten kennismaken met pelgrimeren. 

De inkomsten van de Stichting zijn afkomstig uit giften, donaties en nalatenschappen. 

De stichting is bereikbaar onder info@pelgrimsvrienden.nl. 
Het rekeningnummer van de Stichting is ING 5981493. 

Wanneer u giften wilt doen aan de Stichting, vragen wij u om uw naam en adres door te geven op het 
bovengenoemde mailadres. Wij kunnen daarmee een bestand van onze donateurs aanleggen. 

  

mailto:info@pelgrimsvrienden.nl
mailto:info@pelgrimsvrienden.nl


Mijn Camino / Monique Teggelove 

  

Toen Monique in april 2007 haar eerste stappen op de Camino 
Frances zette, had ze geen idee van wat er allemaal op haar lag te 
wachten en dat was waarschijnlijk maar goed ook. De 
ervaringen, gebeurtenissen en bijzondere ontmoetingen, die 
leidden tot een intensieve reis door binnen- en buitenland, zijn 
op pakkende wijze verwoord in Mijn Camino. 

Al lezend reis je met Monique mee. Je wordt deelgenoot van haar 
belevenissen, verdriet, pijn, angst, plezier en vreugde. Een feest 
van herkenning voor wie zelf de route liep, een aanrader – met 
handige weetjes en praktische tips – voor toekomstige pelgrims 
en een mooi reisverhaal voor wie (nog) geen Camino-ambities 
heeft. 

ISBN: 978-90-815054-6-8 

Prijs: € 14,95 

Rechtstreeks te bestellen bij 
Monique: monique@papillonreizen.com 
Monique Teggelove 

Monique stuurde ons een exemplaar van haar boek dat een 
plaatsje krijgt in de bibliotheek van ons genootschap (redactie). 

  

mailto:monique@papillonreizen.com


Pelgrim voor altijd / Hans Stam 

  

Hans liep vanuit zijn woonplaats Holten via Le Puy en Velay naar 
Santiago. Wanneer je begint aan een lange pelgrimstocht, dan weet 
je niet wat je precies te wachten staat. Maar één ding is duidelijk, 
het laat je niet onberoerd. Al die verhalen onderweg, de 
ontmoetingen met zoveel anderen uit de hele wereld, alle cultuur en 
natuur, maken samen een onuitwisbare indruk. Er valt zoveel te 
zien en te overdenken. Daarover gaat het in dit boek. Maar hoe het 
echt is, dat ervaar je pas wanneer je zelf je besluit neemt en op pad 
gaat. Een ongeneeslijke besmetting met het pelgrimsvirus kan het 
gevolg zijn. 

ISBN: 9789462064539 

Prijs: € 17,95 

Het boek is te bestellen via boekscout 
Hans stuurde ons een exemplaar van zijn boek dat een plaatsje 
krijgt in de bibliotheek van ons genootschap (redactie). 

  

  

  

http://www.santiago.nl/ultreia1/boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=3410


Liever liggend lui en een beetje moe / Klaas de Jong 

  

Mijn blog beschrijft mijn fietsverhaal vanuit Spanje naar  
liever luiSneek via de route van Sweerman. 

Ik heb daar nu ook een boek van gemaakt voor op de iPad. 
Dit boek heet Onimac (de Camino in omgekeerde volgorde) 
en is gratis te downloaden in de app store van iBooks. 

Tot slot: je kunt het boek ook als pdf bestanddownloaden, 
alleen dan mis je de extra foto's en de filmpjes. 
Ik hoop dat jullie het leuk vinden. 

Klaas de Jong 

  

  

  

  

http://www.santiago.nl/ultreia1/liggendlui.blogspot.nl/search/label/Camino
http://liggendlui.blogspot.nl/
http://liggendlui.blogspot.nl/


Bepakt en bezakt op de fiets / Jan Versluis 

  

Wat ooit begon als een levensdroom die één keer voldaan 
moest worden, het fietsen naar Santiago de Compostela, is 
uiteindelijk meer geworden dan men ooit had gedacht. Het is 
het boek Bepakt en Bezakt geworden. Een verzameling 
verslagen die fervent fietser Jan Versluis (1947) dagelijks 
schreef tijdens zijn reizen tussen 2007 en 2012. Reizen naar 
Santiago de Compostela (2x), Puerto de Santa Maria, Rome en 
Barcelona komen aan bod. Maar hij blijft ook dichter bij huis 
met een rondje Nederland. 

De verhaaltjes zijn makkelijk te lezen en geven mooi weer hoe 
een fietsnomade vecht tegen de weerselementen, leuke dorpjes 
onderweg aandoet, mede fietsers ontmoet met eenzelfde doel 
en gratis drankjes krijgt aangeboden op campings. Na al deze 
mooie ervaringen is het nog niet uitgesloten dat er over 5 jaar 
een vervolg op dit boek zal komen, want het leven als 
fietsnomade trekt nog steeds voor de schrijver en nieuwe 
plannen zijn in de maak. 

Het is een Ebook en het is te koop bij pumbo voor € 7,95. 
  

  

  

http://www.pumbo.nl/boek/shop/zoek


Dagboek van twee pelgrims / Thomas en Renée Schoots 

  

Vrijdag 13 januari 2012. 

Iedereen zegt dat je op vrijdag de dertiende niets overhoop moet 
halen! 

Wij denken juist van wel. 

Het schrijven van ons dagboek begint vandaag. 

Een boek dat iedere dag met ons meereist als vriend en praatpaal. 

Al onze belevenissen worden hierin opgetekend. 

Het hoofddoel van dit jaar is, als twee pelgrims van São Bento in 
Portugal naar Santiago de Compostela in Spanje lopen. Een 
fantastische ervaring op cultureel gebied. 

Hoe zijn de contacten onderweg met medepelgrims? 

Ook naar een reis over de oude pelgrimswegen door het hart van 

Spanje, langs beroemde steden als Avila, Salamanca, Segovia, 
Toledo en in het noorden van Spanje Puenta la Reina en Haro, 
kijken we uit. 

Vervolgens doortrekkend door de Pyreneeën naar Frans 
Baskenland met steden als Salies de Bearn en Ortez en vervolgens 

naar Bergerac en Gien aan de Loire. 

Dit alles is voldoende stof om een dagboek over te schrijven. 

Een verhaal met een knipoog van twee pelgrims (reizigers). 

  

Veel leesplezier! 

  

‘Sometimes we are asked if it is easy to make friends on the Camino. 

The Camino is even something more than just making friends, it is about 

  

sharing the experience.’ 

  

(camino travel center) 

  

Het boekje is te bestellen bij de hierbij gevoegde link! 

  

http://www.thomasschoots-web.nl/


Onderweg met vele anderen /Harry Wenting 

  

Zaterdag 8 december was een bijzondere dag 
voor Fons van der Laan, een van de broeders die 
jarenlang zijn thuis had op Kafarnaüm, een 
pelgrimshuis in de Servatiusstraat. Precies een 
jaar nadat Harrie Wenting aankondigde een boek 
te willen schrijven over zijn leven, kreeg hij dat 
boek in handen. “Dat gaat toch niet alleen over 
mij?” waren zijn eerste woorden. Het siert deze 
broeder, die zich vanaf 1979 Vessemnaar mag 
noemen. Fons was heel zijn leven op weg, een 
weg die begon in zijn geboorteplaats Assendelft. 
Vanaf 1953 zette hij de stap naar het klooster, als 
broeder Ildefons. later in Vessem werd het voor 
ieder gewoon Fons. Hij leerde Harrie Wenting 
kennen in de periode dat hij als kok in de 

gehandicaptenzorg werkte en toen hij later te voet naar Santiago de Compostela vertrok, bleven ze 
contact houden. 

Weer terug in Vessem was Fons dermate geïnspireerd in wat hij onderweg gezien had, dat hij meer 
‘goede werken’ voor anderen wilde doen. Het eigen huis van de congregatie van de Broeders van O.L. 
Vrouw van Lourdes, aan de Servatiusstraat openstellen als pelgrimshuis bijvoorbeeld. 

Nu overnachten en bezoeken daar jaarlijks honderden pelgrims op verschillende routes dit 
pelgrimshuis. Het informatiecentrum van het genootschap van St. Jacob trekt jaarlijks vele honderden 
potentiële pelgrims. Er kwamen de afgelopen jaren zo’n 700 jongeren op bezoek via de 
jeugdpelgrimages. Ook de Jacobushoeve, die ooit als kringloopwinkel begon, heeft de stempel van Br. 
Fons nadrukkelijk meegekregen. “Maar ik deed het nooit alleen,” haast hij zich telkens te 
verontschuldigen. 

Het boek dat Harrie Wenting schreef,  heeft dat in de titel al in zich: ‘Op weg met vele anderen’. In een 
biografisch levensverhaal laat de schrijver Fons vertellen over zijn leven dat hij vervolgens in de ik-
vorm noteert. De lezer krijgt op deze manier een heel persoonlijk inkijkje in het leven van een broeder, 
met alle twijfel die daarbij hoort. De ontkerkelijking en uittreden van collega-broeders wordt niet uit 
de weg gegaan. Henny Houben, voorzitter van de Jacobushoeve, noemt het in haar voorwoord ‘de 
beschrijving van de oorsprong van de Jacobushoeve’. Jac Naus, voorzitter van de  pelgrimshoeve, is 
blij dat tientallen vrijwilligers hun aandeel hebben kunnen leveren in het boek. 

Br. Fons zelf kon tijdens de boekpresentatie nog niet de tijd vinden om boeken te signeren, maar hij 
heeft toegezegd dat nog ruimschoots goed te gaan maken. Hij is regelmatig aanwezig op zowel de 
pelgrimshoeve als de Jacobushoeve en als mensen hem treffen wil hij de boeken zeker signeren. “Ik 
houd nu toch tijd over,” zegt hij. “eerder moest ik altijd vertellen over het ontstaan van deze projecten 
maar nu kunnen de mensen het zelf lezen.” 

Het boek’ Onderweg met vele anderen’ is voor € 15,- te verkrijgen bij de boekenafdeling van de 
Jacobushoeve of te bestellen via de website via “boeken”. 

Jac Naus 

  



Colofon 

  

Eindredactie:            Ellie Nieuwenhuizen 

Hoofdredactie:         André Brouwer 

Vormgeving:             Dirk Klop 

De volgende Ultreia verschijnt medio januari 
2013. 

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. 

  

mailto:ultreia@santiago.nl


Casa Holandesa gaat in 2013 van start 

  

Zoals in de afgelopen algemene 
ledenvergaderingen al werd gemeld is ons 
genootschap van plan in Santiago een 
Nederlandse huiskamer in te richten waar 
arriverende Nederlandse en natuurlijk ook 
Vlaamse pelgrims welkom zijn om na hun 
aankomst in Santiago te verhalen over de 
belevenissen tijdens hun tocht.  Men zal er 
informatie kunnen krijgen over wat er in de stad 
te doen is, welke manieren er zijn om naar huis 
te reizen, of hoe de route naar Finesterra loopt. 
Slapen kan men er niet, want daarvoor zijn er in 
Santiago in principe voldoende mogelijkheden.  

Het streven is er op gericht dat twee 
'hospitalero's' half april de voordeur te openen.  

De werkgroep Hospitaleren zal binnenkort meer melden via de website en Ultreia.  

P.S.  Casa Holandesa is de werktitel voor dit project. Wie heeft een betere naam en zijn de hospitalero's 
daar straks hospitalero's of ' ................' . U kunt uw suggesties melden via redactie@ultreia.nl 
  

Joost Bol 
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