
  

                  Ultreia 23, juni 2013  

  
   
Van de redactie   

Na elke Ultreia krijgen we veel reacties. 
Dank daarvoor. Sommige lezers sturen 
zelfs hele reisverslagen.   
Maar veel lezers merken op dat ze graag 
de Ultreia lezen, maar dat het allemaal 
zo veel is en sommige artikelen zo lang 
zijn.  
We zullen hier in het vervolg rekening 
mee proberen te houden door de 
artikelen kort en bondig te houden, bij 
voorkeur niet langer dan 300 woorden. 
Indien mogelijk vermelden we een link 
voor meer informatie.  

  

Pelgrim in Villafranca de Bierzo  

  

Hopelijk vindt u in deze Ultreia weer wat van uw gading.  
  

Veel leesgenot  
  

André Brouwer hoofdredacteur  

  
  

Help teken niet om zeep  
  

Diverse lezers reageerden op de tip in de vorige Ultreia om teken te verwijderen met 
watten en zeep. Dit mag dus nooit, zo bleek. Ook in diverse sociale media dook deze 
‘tip’ op. De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten heeft al op haar website 
gereageerd.  
Voor de redactie in ieder geval een leermoment: medisch getinte tips eerst bij een 
gezaghebbende instantie controleren en dan pas publiceren.  

  

  

Hoe moet het dan wel?  

Haal een teek zo snel mogelijk weg. Hoe 
langer de teek in uw huid zit, hoe groter de 
kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt. 
Gebruik geen alcohol, jodium, zeep, olie of 
andere middelen voordat u de teek 
verwijdert. Neem een puntig pincet waarmee 
u de teek goed bij de kop kunt vastpakken. 
Er zijn ook andere tekenverwijderaars te 
koop bij drogist of apotheek. Gebruik het 

product volgens de gebruiksaanwijzing. Eventueel kunt u een vergrootglas gebruiken. 
Pak de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet en trek hem er langzaam uit. 



Als er een stukje van de kop van de teek in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. 
Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter. Ontsmet het beetwondje (nadat 
u de teek heeft verwijderd) met 70% alcohol of jodium.  
  
Zit de teek al meer dan 24 uur in de huid vast? Overleg dan met de huisarts of 
behandeling gewenst is. Hebt u de teek binnen 24 uur verwijderd? Houd de huid 
rondom de beet drie maanden in de gaten. Let op het ontstaan van een rode kring of 
andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme.  
Indien een rode kring ontstaat of u klachten krijgt, ga dan naar de huisarts en vertel 
dat u door een teek gebeten bent. Meld een tekenbeet op tekenradar  
  

Voor meer informatie:lymevereniging  
  

André Brouwer  

  

  
  

Routewijzigingen Sint Jacobs fietsroute  
  

Regelmatig komen er routewijzigingen bij het Genootschap binnen, die ik graag 
beoordeel en zo nodig verwerk bij de wijzigingen. Bij de opbreking meteen na 
Tours in St. Avertin heb ik al een omleidingsroute op de pagina van de website 
staan. Kort na Noyon (deel 1) is dit jaar een brug afgebroken. Met hulp van onze 
Amis in  
Compiègne heb ik een omleidingsroute gemaakt die ter plekke op het bouwhek met 
A4-affiches in het Frans en Nederlands staat aangegeven. Staat ook op de websites. 
Toch zien velen deze over het hoofd.  
  

  

In een kleine serie gidsen 
Langs oude wegen deel 2 
ontbreekt storend een katern, 
blz. 73 t/m 96. Deze kan 
zonder meer omgeruild 
worden voor een nieuw boekje 
(de uitgever is op de hoogte, 
de winkel moet dit ook 
weten), maar daar heb je 
onderweg niets aan, als je dat 
van tevoren niet hebt 
nagekeken.  

  

  

  

  

Het is in ieder geval goed om, voordat u op pad gaat, de aanvullingen op de website te 
bekijken.  
  

Clemens Sweerman 

  

http://www.tekenradar.nl/
http://www.tekenradar.nl/
http://www.lymevereniging.nl/
http://www.lymevereniging.nl/
http://europafietsers.nl/routes/jacob/aanvul1-8dr-2013_04.pdf
http://europafietsers.nl/routes/jacob/aanvul1-8dr-2013_04.pdf


Huiskamer der lage landen in Santiago  
  

Iemand moet de spits afbijten van iets nieuws. In dit geval waren wij, Riek van 
Koevorden en Joke Tolsma, degenen die in Santiago de eerste weken de huiskamer 
mochten bemannen. Op 12 april stapten wij in het vliegtuig om in Santiago te 
arriveren op de eerste droge dag sinds maanden. Daar was Toine van Moorsel om ons 
op te vangen en de sleutels te overhandigen van het appartement waar de vrijwilligers 
wonen en het pand waar de huiskamer is. Het eerste weekend werd gebruikt ter 
voorbereiding en oriëntatie, hoewel Toine al een berg werk verzet had voor wij 
kwamen. Contacten gelegd met de Informatiecentra van de stad Santiago en Galicia, 
informatie omtrent bustijden, onder andere naar het vliegveld en naar Finistera. 
Allemaal dingen die later aan ons gevraagd zouden worden.  
  

Op maandag 16 april was de officiële opening. Diezelfde dag kwamen er al pelgrims 
binnenlopen. De koffie stond klaar. Je verhaal 
kwijt kunnen, dat aspect staat toch wel voorop. 
Maar ook hulp bij de terugreis werd erg op prijs 
gesteld.   
  

Later in die week kwam de bus van Soetens met 
de dingen voor de inrichting uit Nederland. Met 
hulp van een passerende pelgrim kregen we de 
apparatuur aan de praat. Andere startproblemen 
zijn goed opgelost: een aantal dagen zaten we 
zonder water. Kan gebeuren, 't is Spanje, 
nietwaar?  Maar de eigenaren van het pand señor 
Manolo en señora Loli kwamen met flessen 
bronwater - uit de bergen, muy rica, veel 
gezonder dat het leidingwater - aandragen. Ook 
dat is Spanje: behulpzaam. Mensen uit de buurt 
kwamen veelvuldig kijken wat er gebeurde op nr.  
29. Gelukkig was ons Spaans voldoende om uit te 

leggen dat we er zijn voor de pelgrims uit België  
en Nederland. De reacties waren positief, goed initiatief en blij met wat meer leven in 
de straat (er staat al zoveel leeg).  
  

Het was nog erg vroeg in het seizoen, dus heel druk hebben we het niet gehad die 
eerste weken, maar we kijken met een tevreden gevoel terug. Mensen waardeerden 
het dat ze bij ons terecht konden voor een praatje en wat hulp. Op onze beurt kregen 
wij assistentie van de Engelsman Johnnie Walker, die de ‘welcome-service’ bij het 
Pelgrimsbureau organiseert. Ieder team vrijwilligers krijgt van hem een rondleiding 
door de stad langs voor pelgrims van belang zijnde plaatsen. Ook Raimund Joos, de 
schrijver van de Duitstalige camino-gidsen (de gele boekjes) is nog bij ons langs 
geweest. Hij was bijzonder geïnteresseerd in ons project. Het was leuk om eens een 
gezicht te zien achter een reisgids.  
  

En wij? We willen boven aan de lijst voor volgend jaar! Dat zegt genoeg, toch? Het 
was leuk om twee weken in Satiago 'te wonen'. Natuurlijk zijn we uit eten geweest, 
maar we hebben ook zelf gekookt. Boodschappen doen op de markt Abastos was het 
leukst. Meestal komen toeristen daar alleen kijken en foto's maken van de mooi 
uitgestalde waar (op zaterdag mogen mensen uit de regio eigen geteelde groenten en 



bloemen verkopen, waar veel gebruik van gemaakt wordt). Maar wij waren toeristen 
die gewone dingen kochten en nog gingen vragen hoe we het klaar moesten maken.  
Dat vond men pas leuk! Bijvoorbeeld de St. Jacobsschelpen. Leuk...maar hoe eet je ze 
nou eigenlijk? De inhoud was erg lekker en de schelpen liggen in de etalage van de 
huiskamer ter versiering.   
En omdat ik toevallig toch in Santiago was, moest er ook nog maar een stukje gelopen 
worden. Dat werd de Camino Primitivo, vanaf Oviedo, maar dat is weer een heel 
ander verhaal. Toen ik na tien dagen weer terug was in Santiago kon ik met eigen 
ogen zien dat onze opvolgers Jan en Mieke het in de huiskamer ook prima naar de zin 
hadden. Zij hebben het al weer aanmerkelijk drukker gehad dan wij.  
  

Nu zit ik weer thuis op de bank met de Musica traditional de Galicia, die ik me op de 
Plaza Obradoiro heb laten aansmeren, omdat de band die daar vaak speelt ook op het 
Tuna-festival in Eindhoven speelt. Dit om een beetje in de sfeer te blijven...  
  

U bent welkom in de Rua San Pedro 29 (800 m voor de kathedraal aan de Camino 
Francés).   
  

Namens het eerste huiskamerteam, Joke Tolsma  

  

  
  

De weg van de Pelgrim   
  
Foto-expositie over de Pelgrimage naar Santiago in de Abdij van Egmond 
22 juni – 24 augustus 2013   
  

Veel mensen lopen met de droom om een keer een pelgrimstocht te maken. Veel 
mensen doen het ook echt, en voor veel mensen blijft het een verlangen. De weg 
spreekt tot de verbeelding omdat het beeld verwijst naar een diepere laag van ons 
dagelijks leven.    

  

De foto-expositie De weg van de 

pelgrim in de Benedictushof van de 

Abdij van Egmond nodigt uit om 

herinneringen op te halen en te delen 

over de tocht die je gemaakt hebt, of te 

proeven aan de elementen die de tocht 

zo bijzonder maken. Aan de hand van 

foto’s en wegwijzers kun je je laven aan 

de eeuwige wijsheid van pelgrims.   

  

De opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 22 juni, om 15.00 uur  De 
tentoonstelling is gedurende de zomer te bezoeken op werkdagen en zaterdagen 
van 10.00 – 17.00 uur.   
Meer informatie over de activiteiten en het programma kunt u vinden op de website 

van de abdij: abdijvanegmond    

  

Marcel Elsenaar 

  

http://www.abdijvanegmond.nl/
http://www.abdijvanegmond.nl/


  

Pelgrimswandeling met Simone Awhina  in Egmond  
  

Een van de activiteiten in het kader van bovengenoemde tentoonstelling is een 
pelgrimswandeling onder leiding van zangeres Simone Awhina op zaterdag  29 juni.    

  

We beginnen deze pelgrimswandeling 
met een gezamenlijk pelgrimsontbijt.  
Nadat wij door een van de monniken 
een pelgrimszegen hebben ontvangen 
gaan wij naar buiten voor een aantal 
eenvoudige bewegingsoefeningen om 
helemaal in contact te komen met ons 
lichaam. Simone geeft wat nuttige 
aanwijzingen om tijdens het wandelen 
rust in je hoofd te creëren. Vervolgens is 
er een korte meditatie in de kapel van de 
Abdij waarbij Simone rustgevende 
klanken zal maken. Daarna maken we in  

stilte een tocht van ongeveer 9 kilometer door de prachtige duinen. Onderweg 
stoppen we op de Adelbertusakker.  Deze inspirerende plek, vernoemd naar de 
Heilige Adelbert, oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op de bezoeker.   
  

Terug bij de Abdij ronden we deze pelgrimswandeling af met een lichtceremonie in 
de kapel.  
Na het pelgrimsontbijt en een pelgrimszegen van een monnik beginnen we de stilte 
wandeling met een aantal aanwijzingen om tijdens het wandelen rust in je hoofd te 
krijgen. Andere elementen van het programma zijn:  
  

Voor meer informatie en inschrijven: webisite  
  

Adres: Abdij van Egmond  
Vennewatersweg 27  
Egmond-Binnen  
  

Simone Awhina en Marcel Elsenaar   

  
  

  

http://www.abdijvanegmond.nl/benedictushof-cursussen/santiago/#cursus_116
http://www.abdijvanegmond.nl/benedictushof-cursussen/santiago/#cursus_116


255088 voetstappen …  
  

… liet Hilde Peters achter op de Camino Francés, toen ze in 
2011 samen met haar vader Jos Peters naar Santiago liep. 
Maar ze nam ze ook mee, letterlijk: onder haar linkerschoen 
bevestigde ze elke dag een stuk plakplastic waarmee ze bij 
iedere stap een beetje van de Camino verzamelde. Foto’s 
van dit voetstappenproject verschijnen in de Jacobsstaf en 
zijn nu vanaf 23 juni te zien in de Tuindorpkerk in Utrecht.  
  

Tegelijkertijd exposeert Jos Peters er zijn zwartwitfoto’s van 
de Camino. Hij richtte zijn blik niet op het fotogenieke 
pelgrimsgebeuren, maar vond meditatieve beelden van 
landschappen, mensen en dingen langs de kant van de weg.  
 

De expositie is onder de naam “Van stappen en landschappen” van 23 juni tot 1 
september te zien in de Tuindorpkerk, Professor Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht. 
Bezichtiging is mogelijk elke zondag na de dienst en op de zaterdagen 29 juni, 6 en 13 
juli, van 15.00 tot 17.00 uur.  
  

Jos Peters  

  

  
  

Wandelweekend Pelgrimeren voor beginners  
  

Wil jij graag op pelgrimstocht naar Santiago, maar heb je 
geen idee hoe je dat moet aanpakken? Voor mensen met 
een droom, maar zonder ervaring in het wandelen met 
een rugzak en tent, organiseert Pelgrimwijzer Pieter-Bas 
samen met 'wandelcoach voor perfectionisten' Ellen een 
praktisch wandelweekend. Het weekend staat vooral in 
het teken van de praktijk van het DOEN. Wat neem je 
mee? Wanneer ga je? Hoe ga je lopen? Hoe organiseer je 
het onderweg? Daarnaast is er ook aandacht voor 
bezinningsvragen. Op verschillende momenten staan we 
stil bij wat jou beweegt om op reis te gaan, welke keuzes 
je maakt en welke wens je in vervulling wilt laten gaan 
met jouw reis. Ellen maakt hierbij op verfrissende wijze 
gebruik van de rijke symboliek en metaforen die de 

natuur en de pelgrimstocht bieden.  
Deelnemers krijgen dit boek cadeau  

  

Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2013 lopen we over het Trekvogelpad van 
Hoenderloo, door het Nationaal Park de Hoge Veluwe, via Otterlo naar Ede. Een 
prachtige route vol rust, ruimte en geschiedenis. Wil je meer weten? Kijk op 
pelgrimwijzer  
  

Pieter-Bas de Jong  

  

http://www.pelgrimwijzer.nl/wandelweekend-pelgrimeren-voor-beginners/
http://www.pelgrimwijzer.nl/wandelweekend-pelgrimeren-voor-beginners/


  

Wandelen op de feestdag van Jacobus  
  

Onder de naam Camino in de Kempen wordt op donderdag 25 juli aanstaande door 
de vrijwilligers van pelgrimshoeve Kafarnaüm, de Jacobushoeve en het Nederlands 
Genootschap van Sint Jacob (afdeling Zuidoost) een wandeltocht georganiseerd. Ook 
in 2006 t/m 2012 werd deze wandeling in de mooie natuur tussen Vessem, Wintelre 
en Hoogeloon gehouden. Naast herinneringen aan de Spaanse Camino zullen ook 
plaatselijke bezienswaardigheden en cultuurhistorie een rol spelen tijdens de 
wandeling. Onderweg wordt voor een kop koffie, thee en een lunchpakket gezorgd en 
op het eindpunt, de Jacobushoeve, wacht nog een verrassing. Het eindpunt van de 
wandeling ligt dichtbij het vertrekpunt.   
  

  

  

De wandelaars kunnen kiezen tussen 
een tocht van acht en zestien km. 
Tussen 9.00 en 10.40 uur gaan vanaf  
Pelgrimshoeve Kafarnaüm  
(Servatiusstraat 11, 5512 AJ) de 
deelnemers groepsgewijs van start. Er 
wordt gelopen in groepen van 10 á 15 
personen onder leiding van een 
Santiagoveteraan of -veterane.  

  

  
Broeder Fons spreekt een aantal wandelaars toe  

  

Inschrijven voor de tocht kan op de Jacobushoeve, Pelgrimshoeve Kafarnaüm of op 
de website van de Jacobushoeve. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Contante 
betaling vindt plaats op 25 juli voor het vertrek bij de Pelgrimshoeve. Inschrijven 
voor 15 juli.   
Wij hopen u te verwelkomen.   
  

Namens de voorbereidingsgroep, Marijke Pouw-Teirlinck   

  

  
  

  

http://www.jacobushoeve.nl/camino%20in%20de%20kempen.htm
http://www.jacobushoeve.nl/camino%20in%20de%20kempen.htm


Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement  
  

Vanwege de grote groei van onze vereniging en de veranderende tijd vond het bestuur 
het een goed idee om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen aan 
de nieuwe omstandigheden. De vorige statutenwijziging dateerde uit 2002.   
  

Na een zorgvuldig proces zijn in de afgelopen algemene 
ledenvergadering van maart de vernieuwing van de 
statuten en het huishoudelijke reglement goedgekeurd.  
Op 22 mei 2013 is de akte van de statuten bij notaris 
Tiggelman in Breda gepasseerd en getekend door 
voorzitter Joost Bol en secretaris André Brouwer.  
  

  

  

  

  

  

  
Notaris Tiggelman tekent de akte  

  

Op onze website kunt u de statuten en het Huishoudelijk Reglement lezen.  
  
André Brouwer  

  

  
  
Nieuwe prior in Roncesvalles  
  

Jaun Carlos Elizalde is benoemd tot 
nieuwe prior in Roncesvalles. Juan 
Carlos Elizande Espinal werd 
geboren 25 juni 1960 in Mezquíriz. 
Hij werd gewijd op 3 oktober 1987 in 
Roncesvalles. Hij studeerde filosofie 
aan de universiteit van Navarra en 
spirituele theologie aan de 
universiteit van Comillas. Elizalde 
vervangt Jesus Idolate Gil die na vijf 
jaar statutair aftrad.   

  

Voor ons genootschap is het klooster hoog in de Pyreneeën van belang omdat onze 
hospitaleros daar al vele jaren de opvang van de pelgrims verzorgen.   
  

Toine van Moorsel  

  

  
  

  

http://www.santiago.nl/pdf_files/statutenwijziging%2022052013.pdf
http://www.santiago.nl/pdf_files/statutenwijziging%2022052013.pdf
http://www.santiago.nl/pdf_files/NGSJ-HHR-201303.pdf
http://www.santiago.nl/pdf_files/NGSJ-HHR-201303.pdf


Camino op Facebook  
  

  
  

Ria van Vogelpoel en ik zijn de volgende fanpage gestart op Facebook:  
https://www.facebook.com/SintJacobsWeg  

en wij hebben samen deze Facebook-groep geopend in de hoop dat meer mensen er 
‘lid’ van worden: https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/  
  

Er zullen vast mensen zijn die anderen van tevoren willen polsen over ervaringen en 
over gezamenlijke wandeltochten vooraf. Een Facebook-groep is daarvoor een 
uitstekende mogelijkheid. Een fanpage op Facebook heeft het grote voordeel dat de 
Jacobsweg bekend raakt onder mensen die daarmee anders niet zo gauw in 
aanraking zouden zijn gekomen.  
Als Facebook-vrienden de fanpage ‘liken’, zien hun andere Facebook-vrienden dat 
ook en zo gaat het balletje rollen. Als een olievlek gaat de informatie dan rond op.   
  

Ineke Takken 

  
  

Over de Jacobsweg in ezeltempo  
  

Een ezelwandeling over de pelgrimsroute naar Santiago. Van de oudste stad van 
Nederland naar de kleinste pelgrimsplaats in Duitsland.   

  

Zaterdag 22 juni is er een dagwandeling over de eeuwenoude 
Jacobsweg van  Nijmegen (N) naar Kranenburg (D). 
Begeleiding door twee ezels en een menselijke gids. Genieten 
van de oudste stad van Nederland, het rivierenlandschap en 
de ijstijdheuvels en bossen rond de Duivelsberg. Spannende 
verhalen over ezels, landschap en geschiedenis.  
Praktische informatie  

Start 9:00 Jacobskapel Nijmegen. Eind: St Peter & Paul 
Kirche Kranenburg. Lengte 18 km.  25 euro p.p (voor leden 
van ons genootschap 10 euro. Opgeven voor 19 juni via 
deezelboer@yahoo.com  
  

Frank Noppert  

  

https://www.facebook.com/SintJacobsWeg
https://www.facebook.com/SintJacobsWeg
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/


  

Jacobsstaf 98 al ontvangen?  
  
Voortaan wordt ons verenigingsblad Jacobsstaf 
verzonden via een goedkopere postverspreider dan 
voorheen. Het prijsverschil is aanzienlijk en in het kader 
van verantwoord omgaan met geld van ons genootschap  
zijn we daarom overgestapt.  
Maar goedkoop moet geen duurkoop zijn. Wij zijn 
daarom benieuwd naar de kwaliteit van de 
dienstverlening.   
  

Jacobsstaf 98 hoort op dinsdag 11 juni bezorgd te zijn. 
Indien u het blad nog niet heeft ontvangen, laat het dan 
weten aan redactie@santiago.nl. Dan wordt het nummer 
u zo snel mogelijk nagezonden.  
  

Bram van der Wees hoofdredacteur 
Jacobsstaf  

  

  
    

Najaarsprogramma Atelier Mathot Gouda  
  
Op de donderdagavond start de Goudse beeldend 
kunstenaar en kunstgeschiedenisdocente Carina Mathot 
een lezingencyclus over de kunst langs de Camino, de 
beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in 
Spanje. Het programma bestaat uit acht lezingen van twee 
uur op de donderdagavond en een excursie.  
  

Thema ‘De Ruta de la Plata en de Kunst'  

Maandagavond 23 september 2013. Met het thema 'De  
Ruta de la Plata en de Kunst' naar Santiago de 
Compostela, maken we een kunstreis langs de oude 

pelgrimsweg door Spanje van het zuidelijke Sevilla, dwars  
door Spanje naar het noorden, naar Santiago de Compostela. Een pelgrimstocht van 
kunst, cultuur, legenden en verhalen. Variërend van: De geschiedenis van de Moorse 
periode, de Conquista en de Reconquista. De architectuur en kunst van Granada en 
Cordoba. De verstrengelingen van de Romaanse stijl met de Mozarabische stijl en de 
Renaissance met de Mudégarenstijl en het Plataresque (naar decoraties van de 
zilversmeden).  
  
Workshop Schetsen Onderweg  

Schetsen onderweg, als pelgrim, fietser of wandelaar.   
Dagprogramma, zaterdag 2 november 2013, start 10.00 tot en met 17.00 uur. De 
Middeleeuwse en Renaissance-kunstenaars legden hun reiservaringen al vast in 
fijne schetsjes. Met als hoogtepunt de tekenkunst in de Renaissance, waar we de 
reis van bijvoorbeeld Dürer door Europa kunnen volgen naar aanleiding van zijn 
schetsen.   



  

Carina Mathot is gespecialiseerd in oude tekentechnieken, geïnspireerd op die van de 
Oude Meesters uit ‘IL Libro dell ‘Arte’ van Ceninno Ceninni uit de 14e eeuw. Zij heeft 
haar reiservaringen van de Camino naar Santiago de Compostela en de Ruta de la 
Plata naar Santiago vastgelegd in schetsen in pastels en pastelpotloden.   
  

Voor meer informatie en inschrijving: www.ateliermathot.com  
  

Carine Mathot  

  

  
  

Jong geleerd is oud gedaan  
  

  

Afgelopen  weekend kregen wij tijdens ons verblijf 
als ‘Pilgereltern’ - een mooi Duits woord voor 
hospitaleros - in het Pilgerzentrum in Scheidegg (in 
Beieren bij de Bodensee) bezoek van een 
schoolklas die in het jaar voor hun eindexamen als 
project voor het vak levensbeschouwing een 
tweedaagse pelgrimstocht liepen. Twee dagen 
wandelen aan de voet van de Alpen met een 
overnachting in het Pilgerzentrum. Met onze acht 

stapelbedden in twee ruimtes konden jongens en meisjes mooi apart. Als 
voorbereiding hadden alle leerlingen een kleine presentatie voorbereid over 
bijzondere personen en onderweg tijdens de rustpauzes werd er dan over verteld.  De 
tocht was begonnen met een overdenking in een kerkje en ook ‘s morgens voor het 
vertrek hier uit Scheidegg werd in de gereformeerde kerk naast het Pilgerzentrum het 
labyrint op de kerkvloer gelopen en vertelde de lerares over de identieke Paaskaarsen 
in de katholieke en protestante kerken hier in Scheidegg, symbolen van de oecumene 

hier ter plaatse.  
‘s Avonds bij het kampvuur buiten heb ik hen mogen vertellen 
over de pelgrimage naar Santiago en heb ik hen kennis laten 
maken met het gebruik om een steentje van thuis mee te 
nemen naar het Cruz de Ferro om daar in overdrachtelijke zin 
de kleine of grote zorgen achter te laten. Ze mochten hun 
naam op een kiezelstenen uit de lokale beek zetten en op een 
bijzondere plek in de tuin achter laten.   
  

Toen ik de andere dag ging kijken was er denk ik niemand die 
het niet gedaan had.  
De lerares vertelde mij later dat een van de jongere zei dat ie 

nu met veel meer rust zou beginnen aan de komende  
proefwerkweken.    
Gemoedsrust, ook die kun je vinden op de grote en kleine caminos.  
  

Joost Bol  

  

  

http://www.ateliermathot.com/
http://www.ateliermathot.com/


  

Wilt u iets van mij lezen?  
  

  

  

  

Wij stellen het op prijs indien u een exemplaar van uw 
boek aan onze bibliotheek schenkt. Gaarne uw boek 
naar:  
Nederlands Genootschap van Sint 
Jacob t.av. Bibliotheek  Janskerkhof 
28a  

3512 BN  UTRECHT  

  

  

  

  

  

  
  

Dwalen op de Via Roma, leren dat het altijd goed komt / Albert Beekes   
  

Europese ICT professional Ramond de Vrede schrijft als het ware zijn journaal over 
zijn pelgrimstocht van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela die hij 
te voet aflegt. Een tocht van bijna 800 km waar hij zichzelf en anderen beter leert 
kennen.  

  

Ramond de Vrede vertrekt 6 juli 2011 vanuit 

Maastricht met de trein naar Saint-Jean-Pied-de-Port 

in Frankrijk. Op 7 juli 2011 gaat hij dan zijn grootste 

wandeling ooit maken. Ongeveer 800 kilometer van 

Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela.   

Pelgrimeren. Het tot jezelf komen. Inzicht krijgen wat 
je wilt in het leven en ook vooral wat niet. Het 
moderne pelgrimeren biedt het allemaal. Zijn 
dagboeknotities heeft hij gebruikt om de tocht te 
kunnen herbeleven en met jullie te kunnen delen.  Als 
computerdeskundige heb je vaak te maken met logica, 
maar is alles op de Camino de Santiago wel met logica 
te verklaren?   
Ramond verlegt zijn grenzen om te kijken wat de 
Camino de Santiago fysiek, mentaal, religieus en 
spiritueel met hem gaat doen. In dit openhartige boek 
laat hij u mee pelgrimeren. Het leven is één grote weg.   
Welke kant gaat u op? Wat wilt u?   

Lees zijn ervaringen op deze speciale eeuwenoude pelgrimsroute.   
  

Europese ICT Professional z'n Camino de Santiago (89 pagina's),  ISBN: 

9789461936417 wordt uitgegeven via Limburger.nl/mijnboek.   

Bestellen kan via de  website   

https://www.google.nl/#safe=off&output=search&sclient=psy-ab&q=9789461936417&fp=9d8418e60084793e
https://www.google.nl/#safe=off&output=search&sclient=psy-ab&q=9789461936417&fp=9d8418e60084793e
http://www.mijnbestseller.nl/magento/9789461936417.html
http://www.mijnbestseller.nl/magento/9789461936417.html
http://www.mijnbestseller.nl/magento/9789461936417.html


Het boek is onder andere te koop bij www.limburger.nl, de Nederlandse en Belgische 
boekhandels en bol.com. Prijs paperback: € 19,95, prijs eBook: € 15,95.  
  

Zie ook: http://camino.ramonddevrede.nl  

  

  
  

Colofon  
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Pelgrim op de Alto San Roque  

  

De volgende Ultreia verschijnt medio juli 2013.  
Wij zien uw kopij graag voor 10 juli tegemoet via ultreia@santiago.nl   
  

  

Aanwijzingen voor de auteur  

Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, vet 
gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het 
vergt 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 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  
  

  

http://camino.ramonddevrede.nl/
http://camino.ramonddevrede.nl/

