
 

 

 

         Ultreia 38, september 2014  
 

In deze Ultreia 
 

 
- Van de redactie 

- Wielrennen en Camino Francés 

- Restauratie orgel Santiago 

- Najaarsbijeenkomst Roermond 

- Tip van de maand: foto van de 

dag 

- Lezingen Simone Awhina 

- 16e Henri Nouwen Lezing 

- Verslag wandeling Schagen 

- Landelijke bijeenkomst 

Pelgrimswegen naar Rome 

- Verzorgd wandelweekeind 

Veluwe 

- Kort interview Anne-Marie 

Reimert 

- Wilt u iets van mijn lezen? 

- Van Oudenbosch naar Fisterre 

- Op een bolletje wol naar Rome 

- Boek Hape Kerkeling verfilmd 

- Website foto’s camino 

- Voor de (over) sportieve pelgrim 

- Colofon 
 

Van de redactie 
 

 

Zondag 14 september jl. eindigde de Vuelta bij 

uitzondering niet in Madrid. De slotdag werd gevormd 

door een individuele tijdrit waarvan de eindstreep vlak 

voor de kathedraal van Santiago lag. Dit ter 

gelegenheid van het feit dat het 800 jaar geleden is dat 

Sint Franciscus Santiago zou hebben bezocht.  

 

Erg snel gingen de renners niet want een fikse regenbui 

maakte de straten van Santiago spiegelglad. Sommigen 

zagen er een teken van onze apostel in. Aankomen bij 

de kathedraal is volgens hen geen wedstrijd maar juist 

onthaasten.  

 

Hoe dan ook, weer een nieuwe Ultreia met dit keer veel 

sport, maar ook nieuws ter overdenking. 

 

Veel leesplezier 

 
André Brouwer 

hoofdredacteur 

 

 

 

 

 
Foto: Alberto Contador als pelgrim 

 



 

 

Wielrennen en Camino Francés 

 

Het wielrennen op onze pelgrimswegen is nog niet gedaan. Van 21 - 28 september vindt het W.K. 

wielrennen plaats in Ponferrada. Wielerliefhebbers discussiëren al weken over de vraag of het nu een 

parcours voor sprinters is of niet. Pelgrims zijn het al wel met elkaar eens: het zou er weleens druk 

kunnen worden. 

Als u van plan was er in die periode te overnachten, is het wellicht raadzaam een andere plek te kiezen. 

Bijvoorbeeld El Acebo (in de afdaling van de Cruz de Ferro) of Molinaseca (het slot van deze 

zinderende afzink).   

  

In Cacabelos is een bijzondere albergue (tweepersoons cabines langs de muur van de binnenplaats van 

de kerk). Maar dan moet u na Ponferrada nog 15 km lopen (of fietsen). 

  

André Brouwer 

 

Restauratie orgel kathedraal Santiago 
Na alle wielergeweld een bericht dat wellicht 

iets dichter bij de pelgrim staat. Nadat er 

jaren niets aan instandhouding gedaan is, 

zijn specialisten van het Italiaanse huis 

Mascioni begonnen met de restauratie van 

het orgel in de kathedraal. 

Dit was hard nodig, volgens het kapittel.  

 

Het orgel werd in 1704 gebouwd door 

Manuel de la Viña. De laatste restauratie 

dateert van 1977, toen het door de Mascionis 

in hun werkplaats te Varese werd herbouwd.   

 

Voor 60.000 euro moet het straks weer als 

nieuw klinken. 

 

André Brouwer 

Bron: La Voz de Galicia  

 

 

 

 



 

 

Landelijke Najaarsbijeenkomst Roermond  
Pelgrimeren door Limburg is op zaterdag 8 november het thema van de Landelijke 

Najaarsbijeenkomst te Roermond.  

Er is een bijzonder gevarieerd programma met film, stadswandeling, lezingen, infomarkt, schilderijen, 

verhalen, gedichten, de broederschap Sint-Jacobus de Meerdere en het bouwen van een Sint-

Jacobuskapel. 

Meer informatie (en het aanmeldingsformulier!) vindt u in de Jacobsstaf die rond 24 september 

verschijnt en op onze website.   

Jan Houben 

Muzikale lezingen Simone Awhina 
Voor veel leden van ons genootschap is 

Simone inmiddels een goede bekende 

geworden. Ze trad al op veel van onze 

bijeenkomsten op met haar muzikale 

pelgrimsreis naar Santiago.  

 

Als twijfel en wanhoop het leven van 

zangeres Simone Awhina beginnen te 

overheersen, besluit ze impulsief de 

pelgrimsroute naar Santiago de Compostela 

te lopen. Hartje zomer, ruim 800 km, 

helemaal alleen. Simone komt zichzelf 

tegen en beleeft haar heftige en 

avontuurlijke leven opnieuw. 

Tijdens deze lezing neemt Simone u mee op haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Haar 

ervaringen en inzichten zijn herkenbaar voor velen. Simone nodigt u uit om zelf op reis te gaan, een 

reis naar binnen.  

Voor degenen die Simone nog niet kennen (of geen genoeg van haar kunnen krijgen). Op de volgende 

plaatsen kunt u haar (weer) beluisteren.  

18 september Samaya Conferentie Centrum  Werkhoven Aanvang: 20.00 uur 

11 oktober GGW Center  Borsbeek, België Aanvang: 20.00 uur 

5 november Appel en Ei Deventer Aanvang: 19.30 uur 

Voor meer informatie www.simoneawhina.com  

 

 André Brouwer 

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/
http://www.simoneawhina.com/


 

 

 

Tip van de maand: Foto van de dag 
Uw Camino is achter de rug. U bent 

teruggekeerd met een compostela,  

verhalen, gespreksstof voor jaren en 

geheugenkaartjes vol foto's. U wilt 

uw ervaringen natuurlijk delen met 

de thuisblijvers aan wie u het echte 

pelgrimsgevoel helaas niet kunt 

overdragen, "Dat moet je hebben 

meegemaakt". 

Deel nu uw beste foto's met de 

bezoekers van de website en 

misschien wordt uw foto wel Foto van de dag. 

- Log in op https://www.santiago.nl  

- Klik op De weg naar buiten 

- Klik op de tekst Routes door... het land waar u de foto genomen hebt. 

- Door inzoomen (klik links op de kaart op het plusje) en slepen (beweeg de muis met ingedrukte 

linkerknop op de plaats waar u wilt inzoomen naar het midden van het scherm) maakt u de plaats 

zichtbaar waar u de foto genomen hebt.  

- Klik onderaan de kaart op fotolocaties 

- U ziet nu tal van cameraatjes op de kaart verschijnen. Klik op de camera die het dichtst bij de 

locatie van uw foto ligt. Onder de kaart verschijnt nu de tekst: 

Stuur uw eigen foto in voor deze locatie. 

- Klik op deze tekst. 

- In het volgende scherm klikt u op de knop 

Bladeren....  
- U zoekt nu op uw eigen PC de foto die u wilt 

plaatsen.  

- Selecteer deze door dubbelklikken. De naam 

staat nu achter Bladeren. 

- Voeg eventueel nog een pakkende tekst bij de 

foto in. 

- Klik op de fotokenmerken die passen bij uw 

foto. 

- Klik nu op de knop Indienen. Na enige tijd 

verdwijnt het venster en verschijnt de tekst Uw 

foto is ontvangen en opgeslagen. 

- Nu heeft u de kans dat uw foto door de 

fotoredactie wordt gekozen tot Foto van de dag. 

 

Op vergelijkbare wijze kunt u uw foto's uploaden op De weg naar Binnen. Heeft u een bijzonder 

filmpje kijk dan op De weg gegaan. 

 

Succes, 

 

Uw webmaster, Han Pronker 

 

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/user/login
https://www.santiago.nl/weg-naar-binnen
https://www.santiago.nl/weg-gegaan


 

 

Hotel Pardon – 16e Henri Nouwen Lezing te Utrecht 
 

 

Vergeving staat centraal in de 16e Henri Nouwen Lezing op 15 november 2014 in de Janskerk te 

Utrecht. 

 

Op 21 september 1996 overleed priester Henri Nouwen, een begenadigd auteur en spreker over Gods 

liefde. De Henri Nouwen Stichting wil zijn gedachtenis in stand houden en startte 16 jaar geleden met 

de organisatie van de Henri Nouwen Lezing. Jaarlijks spreekt een bevlogen christen over de manier 

waarop hij/zij het geloof in de praktijk brengt. 

 

Dit jaar wordt de lezing gehouden door Jan de 

Cock. Hij bezocht als backpacker wereldwijd 

gevangenissen op zoek naar het leven achter de 

tralies dat hij wekenlang met de gevangenen 

deelde. Over zijn ervaringen schreef hij het 

boek Hotel Prison en stichtte in 2006 Within-

without-walls. De strijd tegen psychisch en 

fysiek martelen, mensonwaardige straffen en 

de doodstraf, en het streven naar dialoog tussen 

dader en slachtoffer, menselijker 

gevangenisbeleid en slachtofferbijstand zijn de 

doelstellingen van deze vereniging. Tegenover 

de aanzwellende en destructieve roep om 

vergelding en wraak, stelt De Cock compassie 

ten aanzien van eenieder centraal, alsook de 

helende kracht van vergeving.  

 

Dit thema behandelt hij in zijn nieuwe boek Hotel Pardon en tijdens de Henri Nouwen Lezing. De 

avond wordt muzikaal op accordeon en viool omlijst door het Van Amsterdam duo. Toegang is gratis 

en na afloop wordt een collecte gehouden.  

Gaarne reserveren   via e-mail  nouwen@nouwen.org of op het adres van de Stichting – Avenue 

Concordia 117 – 3062 LG Rotterdam. 

 

Plaats:   Janskerk, Janskerkhof, Utrecht 

Aanvang: 19.30 uur 

 

Voor meer informatie: www.nouwen.org  

 

Werkgroep Spiritualiteit 

Verslag wandeling 26 juli in en rond Schagen 
 

74 enthousiaste wandelaars van de regio Noord-Holland benoorden het IJ wandelden op 

zaterdag 26 juli in en om Schagen onder leiding van gids, Hans van Kampen, die her en der iets van de 

geschiedenis van Schagen vertelde.  

 

Het verslag is te lezen op de regiopagina van de website van het Genootschap.  

 

Carla Möring 

 

 

 

 

mailto:nouwen@nouwen.org
http://www.nouwen.org/
https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/noord_holland/Wandeling%20St%20Jacob%20Schagen.pdf


 

 

Landelijke bijeenkomst Pelgrimswegen naar Rome 

 
Op 1 november 2014 vindt de jaarlijkse  leden- en ontmoetingsdag plaats van de Vereniging 

Pelgrimswegen naar Rome, ook dit keer weer in het College de Heemlanden, De Slinger 48, 3995 DE 

in Houten, vlak achter het NS-station.  

We beginnen de dag om 09.30 uur met de algemene ledenvergadering. Deze vergadering duurt tot 

10.45 uur.  

Voor wie? 
Uiteraard is deze dag voor leden bestemd, maar ook voor niet-leden die interesse hebben in 

pelgrimswegen, biedt het programma voldoende interessante onderdelen. Het thema van de dag is de 

weg van de pelgrim, zowel in materiële als immateriële zin. Dus niet alleen informatie over hóe je het 

als pelgrim doet, maar ook wát het met je doet.  

 

Wat te  verwachten? 
- Een plenaire lezing door Sebastiaan de Fooz  over zijn ervaringen tijdens tochten naar :  Jeruzalem, 

Santiago de Compostela en Rome. Sebastiaan vertelt op een boeiende, enthousiaste wijze over de 

drie wereldgodsdiensten (christendom, jodendom en islam) waarmee hij al lopende te maken kreeg. 

Maken deze godsdiensten ons echt verschillende mensen, vraag hij zich af? 

- Tijdens de middagpauze met lunch is er tevens gelegenheid om ophet marktplein, Piazza Pellegrini, 

informatie te krijgen van diverse standhouders. Ook krijgt u informatie van pelgrims in routecafé 

Via Via.  Zowel op de Piazza als in het routecafé kunt u de hele dag terecht met uw vragen.  

- U kunt ’s middags deelnemen aan een aantal workshops, waarbij voor elk wat wils. Bijv. een 

workshop met als thema ’pelgrimeren als innerlijke reis’, en een workshop met informatie over de 

route naar Rome, uitrusting en handige tips. 

- Hebt u zin om te wandelen? Dat kan: er is een mooie route uitgezet in groen Houten.  

 

Kosten 
Leden betalen 5 euro en niet-leden 10 euro voor de gehele dag inclusief lunch. U kunt zich tot 1 

november opgeven via het digitale aanmeldingsformulier op de website.  

 

John Frenk 

 

 

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=541


 

 

 

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.  

 

 26 t/m 28 september 2014 en 21 t/m 23 november 2014 

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 eenpersoonskamer) of  € 140 (verblijf in 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  

 

 

Kort interview Anne-Marie Reimert  
 

 

Anne-Marie Reimert liep met haar hond Juta van 

Nijmegen naar Rome. Op internet staat de trailer voor 

een documentaire van KRO/RKK met daarin een kort 

interview over wat pelgrimeren met haar doet. 

 

 

 

André Brouwer 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.concertindekas.nl/
mailto:snoep.karin@gmail.com
mailto:info@sultanstrail.com
http://eucharistieviering.rkk.nl/groeten-uit-de-friezenkerk/groeten_uit_de_friezenkerk_-_pelgrimage_anne-marie


 

 

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 

 

 

Van Oudenbosch naar Santiago de Compostela, 

Fisterra en Muxía in 6 etappes: van 2009 t/m 2014 
 

 

 

Een droom is uitgekomen. Elk jaar 400 km gewandeld om 

te eindigen in het mooie Muxia. 

 

De eerste vier jaar met mijn tent door België en Frankrijk 

langs de Voie de Tours. Van Saint-Jean-Pied-de-Port 

herbergen en pensions.  

 

Genoten van de prachtige natuur en bijzondere 

ontmoetingen, maar ook afzien in de regen. 

“Het is volbracht, de herinnering levend!” 

 

De prijs van het verslag is € 7,50 + portokosten. 

De netto-opbrengst is voor het goede doel:  

Het Straatkinderenproject Karunalaya, Chennai in India. 

www.karunalaya.nl 

 

”De Camino is een weg vol vreugde!” 

 

Het verslag is te bestellen via e-mail: henkenmaria@caiway.nl of per post:   

Henk Melissen 

Velletriweg 13 

4731 DP Oudenbosch 

 

Pelgrim Henk Melissen 

 

 

 

 

mailto:henkenmaria@caiway.nl


 

 

Santiago de Compostela bereikt – wat nu? 
  

 

Wie thuiskomt na een pelgrimstocht naar Santiago zit vol 

verhalen  en indrukken. Graag zou je nog heel lang die 

unieke ervaringen en belevenissen willen vasthouden. 

Maar de nuchtere Hollandse werkelijkheid drukt je weer 

met je neus in het leven van alledag. 

Toch begint het na een tijdje weer te knagen. Hoe graag 

zou je niet nog zo’n ervaring meemaken. Dan komt het 

moment om nieuwe plannen te maken. De behoefte aan 

een nieuwe uitdaging begint zich langzamerhand af te 

tekenen. Nog eens naar Santiago, maar dan vanuit een 

andere windrichting? Of naar Rome, die andere grote 

bedevaartsplaats? 

 

Er is een boek, dat je direct in de stemming brengt voor 

die laatste optie.‘“Op ’n bolletje wol naar Rome’ is het 

verslag van de voettocht die Arnoud Boerwinkel maakte 

naar de ‘Heilige Stad’. In beeldende taal beschrijft hij het 

hoe en waarom van dat bolletje wol. Maar ook de zware 

confrontaties met zichzelf, de wekenlange regenbuien en 

eenzaamheid in Noord-Frankrijk, de loodzware tocht over 

de Alpen en de brandende hitte op het Noord-Italiaanse asfalt. Dit alles omlijst door bijzondere 

ontmoetingen met gastvrije mensen, met andere lange afstandswandelaars en medepelgrims. En met 

het soms hardvochtige, maar meestal liefdevolle grondpersoneel van de rooms-katholieke kerk. 

 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij Bol.com.  

188 blz., met fullcolour foto’s, paperback - ISBN  978 94 6228 329 9 – Prijs € 19,50 

 

Arnoud Boerwinkel 

  

Boek Hape Kerkeling verfilmd 
 

De bestseller ‘Ich bin dann mal weg’ van de Duitse Hape Kerkeling wordt momenteel 

verfilmd en komt volgend jaar uit. De Duitse entertainer speelt de hoofdrol niet zelf, 

daarvoor vindt hij zichzelf inmiddels te oud. Acteur Devid Striesow neemt die rol op 

zich.  

 

In deze trailer geven acteurs en regisseuse tekst en uitleg. 

 

André Brouwer 

 

  

 

 

 

 

http://www.sz.de/1.2086785


 

 

Website foto’s camino 
 

Afgelopen zomer heb ik de Camino Frances gelopen vanaf Saint Jean Pied de Port naar Santiago de 

Compostela.  

 

Ik ben tevens parttime fotograaf en heb mijn professionele spiegelreflex camera dagelijks op de borst 

gedragen. De vele foto’s die ik gemaakt heb, zijn te bekijken op mijn website en voor eigen gebruik 

gratis te downloaden. 

 

Website: www.greatphotos.eu/camino.  

Dit deel van de website is afgeschermd met het password, buencamino (kleine letters, geen spaties). 

 

De website is gespecialiseerd in foto’s van de Unesco Werelderfgoederen. De route naar Santiago de 

Compostela is (zowel in Frankrijk als in Spanje) werelderfgoed en verdient een mooie plaats op mijn 

website. 

 

Het gratis gedeelte is opgesplitst in twee delen, thematisch (bv kerken, bruggen, pijlen, standbeelden 

e.a.) en op route vanaf Saint Jean Pied de Port naar Santiago de Compostela. 

 

 

Maarten Hoek 

 

 

http://www.greatphotos.eu/camino


 

 

 

Voor de (over) sportieve pelgrim  
 

Zoals gebruikelijk, eindigen we Ultreia weer met een bijzondere manier van pelgrimeren. 

Ineke Takken attendeerde ons op volgend evenement.   

 

 
Pelgrims met teveel aan energie 

kunnen zich inschrijven voor 

L’Ultra trace de Saint Jacques 

Van Le Puy en Vélay naar Saint-

Jean-Pied-de-Port. In 12 etappes 

740 km over de GR65 hollen. Met 

dagelijks een klassement en een 

heus eindklassement. Het lijkt de 

Vuelta wel. 

Of dit nog iets met pelgrimeren te 

maken heeft, moet u zelf maar 

uitmaken.  

 

Ultreia! André Brouwer 

 

 

Colofon 
 

Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen 

Hoofdredactie: André Brouwer 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Vormgeving: André Brouwer, Han Pronker en Henk van Dam 

Verzending: Han Pronker 

 

Volgende Ultreia verschijnt medio oktober 2014. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 oktober 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.   

 
 

 

http://1fohelp.net/ultratrace/index1.html
mailto:ultreia@santiago.nl

