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Van de redactie 
 
 

 
 
Binnenkort is het weer 25 juli, de naamdag van 
onze apostel. Verleden jaar moesten de 
feestelijkheden in Santiago worden afgelast wegens 
een dramatische treinramp. Hopelijk kan men er 
dit jaar weer een feest van maken, al zal de 
herinnering aan 24 juli 2013 nooit verdwijnen.    
Lezeres Ket van Blokland stuurde ons deze link van 
het vuurwerk van een jaar eerder in Santiago, door 
moderne multimediale technieken een hedendaags 
mirakel.  
 
En ook deze Ultreia staat weer vol mirakelen, van 
camino’s per huifkar of per trein, tot een swingend 
priesterjubileum in Kenia.  
 
Veel leesplezier 
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/embed/uWi44jKQUjc


 
 

Boekpresentatie Mireille Madou, 25 juli Janskerk Utrecht 
 
Vrijdag 25 juli - de naamdag van onze apostel - presenteert erelid en medeoprichtster van ons 
genootschap, Mireille Madou, haar nieuwe boek Santiago: de apostel en zijn mirakelen. Dit 
alles in een feestelijk programma met een causerie van Mireille omlijst door zang van ons 
koor El Orfeón Jacobeo.  
 
Velen van ons kennen het mirakel van De gehangene zoals dat nog steeds herdacht wordt 

door middel van de haan en de hen in de 
kathedraal van Santo Domingo de la 
Calzada. Maar in de beroemde Codex 
Calixtinus (1139 – 1140) staat nog een kleine 
veertig mirakelen van Sint Jacob. 
Voor het eerst zijn deze nu integraal in het 
Nederlands vertaald. Mireille blijft dicht bij 
de oorspronkelijke tekst en besluit elk 
mirakel met een commentaar. Het boek is 
rijk voorzien van fraaie illustraties. 
 
Volgens een van de ‘strafmirakelen’ loopt het 
slecht met je af, wanneer je de naamdag van 
onze apostel als een gewone werkdag 
beschouwt. En aangezien we dat risico niet 
willen lopen, hebben we er een extra 
feestelijk programma van gemaakt.  
 
 

Het programma van minuut tot minuut 
19.30 uur Janskerk open voor koffie en thee, Janskerkhof, Utrecht 
20.15 uur El Orfeón Jacobeo met de Mis van Casali en Dum Pater Familias 
20.35 uur Lezing Mireille Madou over de mirakelen van Jacobus 
21.00 uur El Orfeón Jacobeo met Jakobus treuer Freund des Herrn 
21.05 uur Aanbieden eerste exemplaar 
21.10 uur El Orfeón Jacobeo met pelgrimsliederen en een klaterend Ultreia! 
21.30 uur Café Saint-Jacques: no vino no peregrino (maar er is ook bier en fris)  
  
Tijdens het Café Saint-Jacques is er gelegenheid het boek aan te schaffen tegen een 
mirakelprijs van € 19,95 (winkelprijs € 24,95). En ook uw consumpties hoeft u niet zelf  af te 
rekenen.  
 

Actiekorting Santiago: de apostel en zijn mirakelen 
 
Kunt u niet naar de boekpresentatie in Utrecht komen?  
Speciaal voor leden van ons genootschap heeft uitgeverij Wbooks een kortingsactie. Via 
bijgaande link kunt u het boek bestellen voor  € 19,95 in plaats van € 24,95.  
Als u naar de ‘kassa’ gaat, vindt u midden op de pagina een veld voor de kortingscode. Vul 
hier de actiecode NGSJ14 in en de 5 euro wordt in mindering gebracht. Let wel: deze korting 
loopt van 15 juli tot en met 15 augustus 2014. Wees er dus – net als de haan en de hen – als de 
kippen bij. Het boek wordt u gratis (na 25 juli) toegestuurd. 
 
André Brouwer 
 

 

http://wbooks.com/santiago.html
http://www.wbooks.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/s/a/santiago_3d_base_image.png


 
 

 

De klok zien luiden 
 

Wilt u wel eens zien waar de klepel hangt? Op 25 juli om 
19.15 uur worden de klokken van de Jacobikerk handmatig 
geluid door de luiders van het Utrechts Klokkenluiders 
Gilde. Wie mee wil naar de luidzolder (maximaal 50 
personen) dient uiterlijk om 19.00 uur bij de Jacobikerk te 
zijn, Sint Jacobsstraat, Utrecht. Loopafstand van het station 
5-10 minuten. 

 
Daarna wandeling van 10 minuten naar de Janskerk, waar 
om 20.00 uur Mireille Madou haar nieuwe boek presenteert, 
omlijst door zang van El Orfeón Jacobeo. 
Toegang is gratis, aanmelden niet nodig. 
 
 
Bram van der Wees 

 
 

 
 

Duizendste bezoeker in Huiskamer van de Lage Landen 
 
Klokslag 11.00 uur op de 27e juni meldde de 40-jarige Hester Jansen uit Den Haag zich in 
de Huiskamer als duizendste bezoeker van 2014. Ze was op 24 mei lopend gestart in  
Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 
 

Op 2 mei is de Huiskamer van de Lage Landen 
van start gegaan. Tot en met 6 juli hebben 1172 
pelgrims de Huiskamer bezocht.  
De duizendste bezoeker konden we al een 
maand eerder dan verleden jaar verwelkomen.  
 
De plaats van de Huiskamer is dit jaar ook 
bijzonder, in het gebouw van het 
pelgrimsbureau, Rúa do Vilar 1 in Santiago. 
Voor sommige pelgrims is het even zoeken, 
maar het overgrote deel van de pelgrims weet 
moeiteloos de weg te vinden. De Huiskamer is 
inmiddels een begrip in Santiago waar we trots 
op mogen zijn.  

Geopend elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Chris Strijbos 
 
 

 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=foX9kKkI7jPFLM&tbnid=nLNnuW_SLBG5yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1970-1980/81793&ei=72jCU6zFC8OuOanbgKgO&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNGzIVZU_WjpF3khXZoZQGQrg4kbHw&ust=1405336123546577


 
 

Anne-Marie Reimert op de cover van Onkruid 
 

 
 
 
 
In het tijdschrift Onkruid dat deze maand in de schappen 
ligt, vertelt ons lid Anne-Marie Reimert over haar 
pelgrimstocht die ze samen met haar hond Juta naar Rome 
ondernam. 
Tevens een kort artikel over pelgrimeren voor beginners.  
  
Voor meer informatie over Anne-Marie en de workshops 
die ze geeft: www.ikfloreer.nu 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pelgrimsactiviteiten Benedictushof Egmond 
 
Was het thema vorig jaar Santiago, dit 
jaar maken we het iets breder en 
interactiever: Pelgrimeren. We 
organiseren een fotowedstrijd, met als 
resultaat een expositie door uzelf mede 
vormgegeven. 
 
Wilt u medepelgrims ontmoeten? Of 
hebt u vragen over het pelgrimeren? Om 
de week vindt in de Benedictushof het 
Pelgrimscafé plaats.  
 
 

 
Activiteiten en cursussen 
Simone Awhina neemt u anderhalf uur lang mee op pelgrimstocht in het Protestantse kerkje 
naast de Abdij. U bent even die pelgrim op het bankje in de zon! 
Of u vindt de stilte tijdens een wandeling met Anky Floris, communicatietrainer, schrijfster 
en kunstenares.  
Verder kunt u een workshop Floreren door pelgrimeren volgen bij Anne-Marie Reimert (zie 
ook artikel hierboven), of Zingen vanuit je bestemming, met ‘stembevrijder’ Erna Res. 
 
Voor informatie, data, prijzen en aanmelden: zie de agenda op de website van de 
Benedictushof. 
 
Renata Stijl 

 

http://www.ikfloreer.nu/
http://www.abdijvanegmond.nl/benedictushof-cursussen/


 
 

 

Expositie en activiteiten Sint Jacobiparochie 
 

Van 5 juli tot en met 13 september is er 
in de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie 
de expositie  
Pelgrim, in gedachten onderweg.  
Elke zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 
geopend. De toegang is gratis en 
bezoekers worden ontvangen door 
gastpelgrims. 
 
De expositie bestaat uit drie onderdelen: 
Het eerste onderdeel is een labyrint, 
waar de pelgrimstocht wordt uitgebeeld 
aan de hand van symbolische thema's. 
 
Als tweede onderdeel worden de 

51 prachtige stempels van het Jabikspaad tentoongesteld,  ontworpen door heraldicus Jelle 
Terluin. 
 
Tot slot is er een serie prachtige foto's van Dick en Sidon Wesselius te zien, die zij in 1994 
hebben gemaakt van hun pelgrimstocht van Sint-Jacobiparochie naar Santiago. 
 
Activiteiten op zaterdag 
Rond de expositie is een programma van activiteiten opgesteld, zoals discussiebijeenkomsten, 
waarbij ervaringen van pelgrims aan de orde komen. Verder draaien er films en zijn er 
muziekoptredens. Tevens zijn er vanuit De Groate Kerk wandelingen uitgezet van 8 tot 16 km, 
onder meer langs de Waddenzeedijk. 
Voor meer informatie: www.jabikspaad.nl en www.groatekerk.nl 
 
Hans de Jong 
 

 
 

Pelgrimsweekend Oosterhout  
 
Regio Breda-Tilburg organiseert 20 en 21 september een pelgrimsweekend. Twee dagen bij 
elkaar in de sfeer van de camino, de weg naar Santiago de Compostela, het samen onderweg 
zijn. Dit jaar staat de wandeling ook open voor niet-leden.  
En ….. het wordt iets heel moois. We wandelen per dag zo’n 20 tot 25 kilometer in de 
prachtige omgeving van Oosterhout. Op de grens van zand en klei, door polders en bossen, 
langs de kerkdorpen Oosteind, Dorst en Den Hout.  
 
Liever willen we het programma geheim houden, maar toch een tipje van de sluier. Zaterdag 
verzamelen de pelgrims zich in de idyllische tuin van Floralia. We drinken er koffie en 
Ronald van Bronswijk, de pastoor van de Catharinaparochie, wenst ons een goede reis. In de 
kerk van Oosteind -waar we ook de lunch gebruiken- heeft de Heemkundekring speciaal voor 
deze gelegenheid een fototentoonstelling van de Kindheidsoptochten uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw ingericht. We overnachten eenvoudig, in een omgeving die past bij de 
herbergen die we tegenkomen op de weg naar Santiago de Compostela. We gebruiken hier 
samen de maaltijd en er is een avondprogramma.  

http://www.jabikspaad.nl/
http://www.groatekerk.nl/


 
 

De volgende dag gaan we op bedevaart naar Den Hout. We komen daar aan, als de processie 
begint. Op Den Hout wordt Sint Cornelius (Sinte Kennellis) vereerd, beschermheilige van al 
het gehoornde vee en tegen vallende ziekte (handig als u wandelt!). 
 
Inschrijven 
Wilt u er bij zijn? Schrijft u zich dan snel in! Het aantal deelnemers voor de 
pelgrimswandeling is beperkt.  
Inschrijven kan op het volgende e-mailadres: regio.breda-tilburg@santiago.nl.  
De kosten zijn € 25,- (€ 30,- voor niet-leden). Wij zorgen voor de lunches, het avondeten op 
zaterdag, een bed voor de nacht (zelf uw slaapzak meebrengen!) en het ontbijt 
zondagmorgen. Meer details ontvangt u na inschrijving. 
Het bedrag kunt u storten op het rekeningnummer van het Genootschap van Sint Jacob,  
NL06RABO0102597332 ten name van: NL'S GEN VAN SINT JACOB UTRECHT, onder 
vermelding van Regio Breda-Tilburg. 
Als uw betaling binnen is, dan is de deelname verzekerd, tenzij de limiet bereikt is. In dat 
geval zetten we uw aanmelding op de reservelijst. Uiteraard krijgt u uw geld terug als 
deelname niet mogelijk blijkt. Buen Camino en tot op het pelgrimsweekend! 
 
Toine Martens 

 
 

E Ultreia: concert Schola Cantorum Oosterhout 
 
Schola Cantorum Oosterhout zingt uit de 
Codex Calixtinus. Op weg naar Santiago 
de Compostela trekt het koor door de 
kerk, e ultreia! Het koor wordt begeleid 
door doedelzak en trom. Een pelgrim 
trekt met hen mee en leest uit de Codex 
en uit zijn dagboek. Beelden 
ondersteunen het verhaal. 
 
 

In 1140 verschijnt de Codex Calixtinus. Amery Picaud, een priester uit Parthenay, heeft hierin 
alles verzameld wat tot dan bekend was over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. 
De codex, genoemd naar paus Calixtus II om het werk het nodige gewicht te geven, beslaat 
vijf boeken, waarvan één de bekende Gids voor de Pelgrim. Je zou kunnen zeggen dat de 
Codex Calixtinus het eerste toeristische promotieboek is in de geschiedenis met geen ander 
doel dan de weg naar Santiago de Compostela te bejubelen en te promoten. Marketing van 
het eerste uur! 
Het eerste boek van de codex en de appendix na het vijfde boek bevatten ook muziek. In het 
eerste vinden we vooral de Gregoriaanse liturgie gewijd aan de heilige Jacobus, zoals die in 
het pelgrimsoord zelf werd gezongen. In de appendix staan vroeg-meerstemmige composities. 
Een ervan is het uitbundige ‘Dum pater familias’, een pelgrimslied voor onderweg. E Ultreia 
(… en maar verder) wordt erin gezongen, de naam van het concert!  
 
E Ultreia! door Schola Cantorum Oosterhout 
Vrijdag 26 september om 20.30 uur 
Sint-Corneliuskerk, Houtse Heuvel 10 in Den Hout 
Bijdrage: € 5,- 
 
Walther Halters 

 

mailto:regio.breda-tilburg@santiago.nl


 
 

 

Oproep: pelgrimeren met adolescenten 
 
Sociologe Kathleen Jenkins schrijft een boek over mensen die samen met hun kind of 
kinderen (18 – 25 jaar) de camino liepen. Ze sprak in onze Huiskamer in Santiago enkele 
mensen, maar ze zou graag met nog meer Nederlandse pelgrims spreken. 
Hieronder haar oproep.  
 
Dear Fellow Pilgrims, my name is Kathleen Jenkins and I am a Professor of Sociology at 
The College of William and Mary in Virginia in the United States. I am writing a book about 
parents and their emerging adult (18-25 year old) children who walk Camino routes 
together. I have volunteered at the Pilgrims’ Office in Santiago for several summers and 
have talked with many pilgrims who have found the time to walk various routes together as 
parent and adult child. 
 
 I have talked with Dutch pilgrims and I would love to have a larger representation of more 
stories of families from the Netherlands. If you have walked any of the Camino routes in the 
last couple of years with your adult child - or parent – (or are in the planning stages) and 
would be willing to tell me your story, you can contact me at kejenk@wm.edu.  
Interviews would be in English via phone or Skype. I will not use any names or other 
identifying information in my book. Thank you for your consideration of my request. 
 
Kathleen Jenkins 
 

 
 

Teek care 
 

In de maand juni heb ik een stuk van de camino gelopen, 
vanaf Genève tot Cineac. Een ongelofelijk prachtige 
wandeling en bijzonder om zoveel mensen onderweg tegen 
te komen, waardoor het 's avonds ook gezellig samen eten 
was. 

 
Wat me opviel is dat er nergens gewaarschuwd wordt voor 
teken, terwijl iedereen door hoog gras loopt en onder bomen 
door gaat. Niemand loopt met lange broek in de sokken of 
armen bedekt als het warm weer is. Het leek erop of 
niemand zijn lichaam controleert op teken. 
Nu heb ik de ziekte van lyme gehad, dus ik weet welke 
maatregelen ik moet nemen. Ik heb een tekentang en 

ontsmettingsmiddel bij me en ik controleer iedere avond altijd mijn lichaam bij het douchen. 
Over een aantal maanden zal ik mijn bloed weer op lyme laten controleren. 
 
Zieke teken kunnen een heel vervelende ziekte overbrengen. Het lijkt mij goed pelgrims hier 
op te wijzen. De Franse overheid doet het in ieder geval niet. 
Voor meer informatie o.a. www.lymevereniging.nl 
 
Addie de Wolf 
 
 
 

 

mailto:kejenk@wm.edu
http://www.lymevereniging.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wesdijk.nl/img/cms/teek-groot.gif&imgrefurl=http://www.wesdijk.nl/dieren/content/34-alles-over-teken&h=334&w=345&tbnid=naNv0ngwuLwz_M:&zoom=1&docid=mI_mMArfensPGM&ei=27_CU_iqFIWrPJSJgMAO&tbm=isch&ved=0CGgQMygvMC8&iact=rc&uact=3&dur=508&page=2&start=31&ndsp=47


 
 

Lustrum TeVoet  
 
Dit jaar bestaat TeVoet, vereniging voor 
wandelaars, 20 jaar. U bent van harte 
welkom op ons verjaardagsfeest. Het 
motto van TeVoet is: ‘onverhard 
wandelen van dorp tot dorp’. In 
Nederland is dat een droom, waaraan 
TeVoet-vrijwilligers samen met andere 
organisaties hard werken en regelmatig 
succes boeken. Zoals in 2012 het 
tegenhouden van de fietspadisering van 
de spoordijk bij Vinkeveen (zie foto). 
 
Om dat te vieren gaan we natuurlijk 
wandelen. We organiseren in de 
weekenden van september en oktober 

door heel Nederland speciale wandelingen, zoveel mogelijk over onverharde paden. Graag 
nodigen wij iedereen uit om met ons te wandelen door bossen, polders en uiterwaarden, langs 
en over de grens met buurlanden, door landgoederen en (moes)tuinen.  
 
Meer informatie over de lustrumwandelingen op www.tevoet.nl 
 
Renée van der Haar, lustrumcommissie TeVoet 
 

 
 

Priesterjubileum Hans Burgman in Kenia 
 
Onlangs vond Bram van der Wees op internet een filmpje van het zestigjarig priester-
jubileum van Hans Burgman in Kenia. Velen kennen hem door zijn boek Losgelopen 
woorden.  
In 2010 begingen we een pijnlijke flater toen we uit een retour gekomen Jacobsstaf de 
conclusie trokken dat Hans was overleden. We publiceerden toen een mooi In Memoriam in 
ons tijdschrift. Toen Hans later gevraagd werd of hij het zelf ook mooi vond, was zijn gevatte 
antwoord: Ik kan er mee leven.  
 
Zoals uit bijgaand filmpje blijkt, is Hans nog springlevend. Of zoals Bram het verwoordde:  
Hadden wij Nederlanders ook maar zoveel spirit! 
 
André Brouwer 
 

 
 
  

http://www.tevoet.nl/
http://vimeo.com/71999924


 
 

 

Vacature bestuur Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 
 

 
De Stichting zoekt uitbreiding voor haar bestuur. Wij hebben een 
vacature voor iemand die thuis is in de wereld van 
 
 marketing en communicatie  
 
en die, bij voorkeur, actief is of is geweest in de sector van  de goede 
doelen en die ons met zijn of haar ervaring kan helpen bij het nog beter 

op de kaart zetten van de Stichting en haar doelstellingen en activiteiten. 
De tijdsinvestering is beperkt. 
 
Voor meer informatie: www.pelgrimsvrienden.nl 
of 
 
Diedrick Jansen, secretaris info@pelgrimsvrienden.nl  
  

 
 

De tocht van 1 pk  
 
Een van de projecten die een financiële bijdrage van de Stichting Pelgrimsvrienden ontvangt 
is De tocht van 1 pk.  
 

25 juli vertrekt Marco Tjassing van Uithuizen (begin van de 
Groningse Jacobsroute) per huifkar naar Santiago. Marco heeft 
door een foutief uitgevoerde openhartoperatie last van ernstige 
fysieke beperkingen.  
De complete route wordt gefilmd met een boordcamera en de 
beelden worden integraal op internet (YouTube, Google+, 
Facebook) gezet. De beelden laten zich het best vergelijken met 
een oud tv-programma van RTV-Noord, 'de Bijrijder', destijds 
met afstand het meest bekeken programma van deze regionale 
omroep. Een groot verschil tussen beide registraties is dat de 
beelden gemiddeld tien keer langzamer voorbijtrekken, 
waardoor de kijker veel meer tijd krijgt om de bijzondere 
beelden en locaties tot zich te nemen. In die zin is het ‘onthaast 

tv' in optima forma en zal er voor velen een meditatieve werking vanuit gaan.  
  
Ook mensen die door fysieke of andere omstandigheden niet (meer) in staat zijn de tocht zelf 
te maken, krijgen zo de mogelijkheid deze alsnog te (her)beleven. De beelden worden blijvend 
online gezet, zodat eenieder wereldwijd de etappes kan bekijken.  
 
Voor meer informatie:  
www.detochtvan1pk.nl  
www.facebook.com/detochtvan1pk 
 
 
 

 
 

http://www.pelgrimsvrienden.nl/
mailto:info@pelgrimsvrienden.nl
http://www.detochtvan1pk.nl/
http://www.facebook.com/detochtvan1pk


 
 

Verzorgd wandelweekeinde Veluwe 
 
Ben je van plan een pelgrimstocht te maken, naar Santiago de Compostela, Rome of 
Jeruzalem te lopen of (een deel van) de Sultanstrail te voet af te leggen? Wil je meer 
informatie, andere (ervaren) wandelaars ontmoeten, oefenen in lange afstanden lopen? Of 
heb je al eens zo’n lange afstandsroute gelopen en wil je graag je ervaringen delen met 
geïnteresseerde wandelaars? Meld je dan aan voor een – verzorgd – wandelweekend op een 
unieke locatie op de Veluwe.  
  
Programma 
Vrijdag: aankomst vanaf 17 uur – diner – naar keuze: avondprogramma / ontspanning 
Zaterdag: ontbijt – dagwandeling* (lunch mee) – diner – naar keuze: avondprogramma / 
ontspanning 
Zondag: ontbijt – dagwandeling* (lunch mee) – afsluiting ca 15/16 uur  
*   = ca. 20/25 km 
  
Prijzen inclusief: 
Prijs voor 2 overnachtingen (een-, tweepersoonkamers), 2 x ontbijt/lunch/diner (incl. 
koffie/thee,excl. overige dranken):   € 155 (verblijf in een eenpersoonskamer) of  € 140 
(verblijf in een tweepersoonskamer) p.p. 
  
Locatie: Voorthuizerstraat 123, Putten     
Route:  www.concertindekas.nl 
 
Meer informatie & reserveringen:  
 
Karin Snoep, tel. 06 36148011  e-mail:  snoep.karin@gmail.com  
Sedat Çakir, tel. 06 50890696 e-mail: info@sultanstrail.com 
 

 
 

De camino per trein 
 

 
Ook de Spaanse Spoorwegen willen 
blijkbaar een graantje meepikken van 
de populariteit van de Camino. Met de 
luxetrein van Barcelona via Zaragoza 
naar Astorga. Dan een stukje met de 
bus, stukje lopen of fietsen, weer een 
stukje met de trein. Het is weer eens 
wat anders.  
Enfin, als het u wat lijkt, moet u maar 
op de website van RENFE kijken 
(behalve de titel Train & Breakfast 
geheel in het Spaans).  
 
Eens kijken of we voor volgende Ultreia 
een cruise voor u op kunnen sporen.  

 
André Brouwer 
 

 

http://www.concertindekas.nl/
mailto:snoep.karin@gmail.com
mailto:info@sultanstrail.com
http://boletines.renfe.es/Media/AVE/clientes/junio2014/trainbreakfast/TB_Camino_Santiago.pdf


 
 

 

Wilt u iets van mij lezen? 
 

 
Lezers die zelf ook schrijven, kunnen in deze rubriek hun boek onder 
de aandacht van de leden van ons Genootschap brengen (het is dus 
geen recensie van de redactie van Ultreia). 
 
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 
 
 
 

 
 

Geheim van ggOdh & Mensen / Aalt van de Glind 
 
 
Op 20 juli 2005 kreeg ik mijn Compostela. 
Ik was, fietsend tot Logroño en verder 
lopend, veertig dagen onderweg geweest. 
Op 12 maart 2009 kreeg ik mijn 
herseninfarct; ik was zestig jaar onderweg 
op mijn levenspad. Na zeventig dagen 
verpleging en revalidatie ging ik verder als 
manke pelgrim. Met twee stokken kan ik 
weer een kilometer lopen en ik kan weer 
schrijven. Onderweg ging ik steeds meer 
geloven dat ggOdh anders is dan ik denken 
kan. Heet Hij Zichzelf? Lijkt zij op Oma in 
de tuin? Ook dat Mensen meer kunnen dan 

ze doorgaans denken. De ervaringen van 95 pelgrims heb ik verwoord. De meesten uit de 
Bijbel, maar ook uit de andere wereldgodsdiensten en eigen ervaring op de Camino. Uitgever 
Narratio maakte er een mooi boek van. 
 
Voor meer informatie: www.aaltvandeglind07.nl 
 
Aalt van de Glind 
 
 

 
 

  

http://www.aaltvandeglind07.nl/
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Eindredactie:  Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie:  André Brouwer 
Redactieadviseur:  Monique Walrave 
Vormgeving:   André Brouwer en Henk van Dam 
Verzending:   Han Lasance 
 
Volgende Ultreia verschijnt medio augustus 2014. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 augustus tegemoet via ultreia@santiago.nl  
 
Aanwijzingen voor de auteur 
Ultreia wil attenderen op allerlei zaken en streeft daarom naar korte berichten. 
Uw kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals 
inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. Met een foto bij uw artikel zijn we ook 
altijd blij. 
 
Activiteiten van derden 
In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Opname in Ultreia 
betekent echter niet dat het Genootschap garant staat voor de kwaliteit ervan.   
 

 
 

Huiskamer van de Lage Landen 

 
 
Geachte Redactie Ultreia, 
Bijgaand een foto die ik heb genomen in de Huiskamer van de Lage Landen tijdens onze 
activiteiten aldaar. Het is een momentopname van 24 juni j.l. om kwart over drie. 
Welnu, als een foto als deze geen bewijs is dat wij daar in een behoefte voorzien dan weet ik 
het ook niet. 
Groetjes van een inmiddels weer thuis teruggekeerde 
 
Klaas en Trees Mors 
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