
Ultreia 4, juni 2011 

Van de redactie 
 
Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 4. Het origineel is helaas verloren gegaan.  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 

Woord vooraf 
 
 “Het wordt dit keer niet zo’n dikke Ultreia,” zei ik vorige week nog tegen eindredactrice Ellie en 
vormgever Dirk. Misschien ook wel eens rustig voor onze lezers. Op de valreep kwamen er echter 
nog allerlei artikelen binnen uit heel het land. Teken dat de Ultreia leeft. 
Mede dankzij die inzenders, of misschien kan ik beter zeggen, juist door die inzenders, is het dit 
keer weer een afwisselende Ultreia geworden.  
 

En voor de leden die zeggen dat er nooit iets over fietsers 
instaat, dit keer een item dat geheel over (elektrische) fietsen 
gaat. 
 
 
Aan het slot van deze Ultreia een nieuwe rubriek waarin lezers 
(of eigenlijk schrijvers) hun eigen boek onder de aandacht 
kunnen brengen. 
 
Veel leesplezier, mede namens Ellie en Dirk 

 
André Brouwer 
hoofdredacteur Ultreia 
  



Verjaardag met zang en klokgelui 
 
De naamdag van Jacobus de Meerdere, maandag 25 juli, tevens onze officiële 25e verjaardag, 
vieren we in Utrecht met klokkenluiden en het zingen van pelgrimsliederen. 
 
Om 19.15 worden de klokken van de Jacobikerk geluid. Dit gebeurt handmatig door leden van het 
Utrechts Klokkenluiders Gilde. De luiding kan natuurlijk beluisterd worden op het Jacobskerkhof, 
maar er kunnen ongeveer vijftig leden van het genootschap met de luiders mee naar de luidzolder 
om daar de imponerende luiding van dichtbij mee te maken. 
 
Vanaf 19.30 is de Janskerk aan het Janskerkhof open voor koffie. Om 20.00 uur beginnen we met 
het instuderen van enkele oude en nieuwe pelgrimsliederen. Jan Galjé zal hieraan als vanouds 
leiding geven. Zang- en koorervaring is niet vereist, maar we gaan wel vierstemmig zingen. 
Enthousiasme is daarbij belangrijk. De bladmuziek wordt ter plekke uitgereikt. Na een pauze zal 
het aldus gevormde koor de liederen uitvoeren in het koor van de Janskerk.  
 
10.000e lid  
Maar voor het zover is zal voorzitter Joost Bol het 10.000e lid van het genootschap in de bloemen 
zetten. Een bijzonder moment in een bijzonder jaar.  
Na afloop brengen we in het Café Saint Jacques een toast uit op Jacobus en het 25-jarige 
genootschap. 
 
U wordt van harte uitgenodigd onze verjaardag bij te wonen. 
 
Bram van der Wees 

Overige activiteiten 25 juli 
 
Voor zover we hebben kunnen achterhalen worden concrete activiteiten rondom 25 juli gepland in 
de regio Limburg (zie artikel hieronder).  
In de regio Arnhem-Nijmegen zijn in de Jacobskapel in Nijmegen op 24 juli ook alle leden welkom 
die aan de vierdaagse deelnemen.  
Verder zijn er plannen voor een wandeling op 24 juli in de regio Den Bosch met een bezoek aan de 
tentoonstelling in Uden. 
 
Joost Bol 

  



Nieuws uit de regio Limburg 
 
Viering 25 juli 
De Broederschap heet u van harte welkom op maandagavond 25 juli voor de Jacobusviering te 
Roermond. Samenkomst om 18.00 uur in de Kathedraal. 
Opgave: benbrader@hetnet.nl 
 
Nieuwe refugio 
De Broederschap van Sint Jacobus de Meerdere is verheugd met de realisatie vierde officiële 
refugio in de provincie Limburg. Aan de Jacobuspelgrimsweg door Limburg (vanaf Millingen aan 
de Rijn via de 
Duitse plaatsen Kranenburg, Gogh, Kevelaer, Straelen) treft de pelgrim 
bij het naderen van Venlo de refugio Sint Albertushof aan. Gelegen aan de route in het Missiehuis 
St Albertus Magnus, Hakkestraat 26, 5916 PX Venlo, telefoon 077 35 12 107. 
 
Camino der Lage landen 
Op 3 september neemt de Regio Limburg het vervolg van de Camino der Lage Landen over van 
Nijmegen/Arnhen in een gezamenlijke wandeling rondom Groesbeek. Aansluitend is te Grafwegen 
de feestelijke overdracht van de pelgrimsstaf en het pelgrimsboek. 
Zondag 4 september is de eerste wandeletappe van Millingen naar Kranenburg. 
Voor verdere informatie over de 14 dagen pelgrimeren door Limburg: zie de site www.santiago.nl 
en de link regio Limburg. 
 
namens de Broederschap en regio-werkgroep, 
Jan Houben 

Overzicht Camino der lage Landen door Nederland 
 
De Camino der lage Landen wordt gelopen door alle Regio's van het Nederlands Genootschap van 
Sint Jacob in het kader van het 25-jarig bestaan. De start de van de estafette heeft op 7 november 
2010 plaatsgevonden bij de Jacobskapel in Galder nabij Breda en eindigt op 5 november 2011 bij 
het Caminofestival in Utrecht.  
Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen aan deze tochten, het programma is te vinden op de 
website van www.santiago.nl.  
Hierop vindt u ook een overzicht van de reeds gelopen tochten door de regio's. 

 
Dirk Klop 
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Camino Primitivo: gaan over stille wegen 
 

De Camino Primitivo is een schitterende wandeltocht vanuit 
Oviedo door de bergen van Asturië en Galicië naar Lugo, en 
vandaar via Santiago naar Fisterra. De infrastructuur 
(albergues) is prima en de weg (veelal wandelpaden) is 
uitstekend aangegeven. (Let er wel op dat in Asturië het hart 
van de schelp de goede richting wijst, terwijl in Galicië juist de 
ribben van de schelp dat doen.) Bij dagetappes van 25 tot 30 
kilometer ben je na twee weken in Santiago en binnen drie 
weken bij het einde van de aarde.  
 

Jeroen Gooskens 
Een korte sfeertekening 
De eerste dagen vielen me zwaar, ik had natuurlijk weer veel te veel meegenomen (meer dan 10 
kilo) en moest daarvoor de tol betalen. Eigen schuld, dikke bult. Zo om en nabij Salas zakte ik 
bijkans door mijn hoeven. Maar goed, alles went en geleidelijk ging mijn lijf beter meewerken. En 
alle bloemen bloeiden om mij er weer bovenop te helpen. De overtocht vanuit Borres langs de 
Hospitales was zonder meer een schitterend hoogtepunt, al was het wel even slikken toen na dertig 
kilometer eenzaamheid de bar in Lago compleet cerrado en verlaten bleek en in het hele gehucht 
geen levende ziel of druppel drinkwater te vinden was. Maar vier kilometer verderop maakte het 
café in Berducero dat meer dan goed, met een twee drie schuimende cerveza's en een complete 
maaltijd op de koop toe! 
 
Te druk met computer 
De variant vanuit Lugo langs Sobrado was uit wandeloogpunt prachtig (geen schelpen hier, wel 
gele pijlen), met ergens nowhere Santa Eulalia de Bóveda als een waar Keltisch hoogtepunt. Het 
trappistenklooster in Sobrado lag daar schilderachtig mooi te wezen, maar de gastenpater had het 
helaas te druk met zijn computer om echt gastvrij te zijn. Geen geestelijk voedsel dus. Überhaupt 
lijkt me dat de grote makke van de camino verderop: grote aantallen scheppen een andere sfeer, 
voor spirituele impulsen kun je beter over stille wegen gaan. Die verdrukking begint pas na 
Sobrado een stempel te zetten, vooral verderop bij Arzua (op de Camino Francès) maar ook tussen 
Santiago en Cabo Fisterra. Nog net geen vierdaagse die laatste week. 
 
Barca - Madrid 
We kwamen begin Goede Week in Santiago aan en konden dus volop genieten. Al moest de start 
van de 'procesion de la misericordia'  wachten op het einde van de voetbalwedstrijd tussen Barca 
en Madrid, die ter verhoging van de feestvreugde na een gelijkspel verlengd werd. Zodoende was 
het dik na half twaalf dat Jezus aan het kruis werd genageld en op de strenge maat van de 
trommels rondgedragen. Menige puntmuts had toen al een flink glas op en pas tegen tweeën kwam 
iedereen aan bij de kathedraal. De volgende morgen in alle vroegte wij weer op pad naar het verre 
westen. Heel toepasselijk was goede vrijdag,  een dag vol 'lluvia y lacrimas', pas tegen Pasen in de 
buurt van de oceaan hield de bui op. Maar de verrijzenis in Muxia was prachtig, zo ook de 
wandeling via Lires naar Cabo Fisterra. Hier zijn geen woorden voor, dit is het einde. 
 
Camino Primitivo, zonder meer een aanrader dus. April en mei zijn topmaanden vol bloemen, 
maar ook andere tijden zullen zonder twijfel hun charme hebben. Denk wel aan de lichtheid van 
het bestaan, dus bij bergetappes niet meer dan 10% van je lichaamsgewicht als bagage 
meesjouwen. En dat inclusief water, fruit en andere versnaperingen! En uiteraard goede 
regenkleding, want Asturië en Galicië zijn niet voor niets 'het groene Spanje'. 
Ultreïa y suseïa! 
 
 
  



Bestuursleden gezocht 
 
Wegens de aanhoudende groei van ons genootschap en het vertrek op termijn van enkele huidige 
bestuursleden is dringende uitbreiding en versterking van ons bestuur gewenst. We zoeken 
daarom nieuwe bestuursleden.  
 
André Brouwer 
 
Wat houdt de taak in? 
Allereerst het actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert maandelijks 
(in principe de eerste zaterdag van de maand) in ons huis te Utrecht. Daarnaast heeft 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.  
 
Wat bieden wij? 
U kunt actief meedenken en vormgeven aan het werk van ons mooie genootschap. U wordt lid van 
een klein maar actief, enthousiast en ambitieus bestuur.  
 
Functie-eisen 

- affiniteit met pelgrimeren en de doelen van ons genootschap 
- onafhankelijke en open geest 
- communicatief ingesteld 
- vermogen om zaken in perspectief te plaatsen  
- hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden 
- in voorkomende gevallen bereid de handen uit de mouwen te steken 
- voldoende tijd 
- bestuurlijke ervaring is niet per se noodzakelijk, maar wel een pre 

 
In ons bestuur zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Zij worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd 
te solliciteren. 
 
Aanvang lidmaatschap 
Bestuursleden worden formeel benoemd door de algemene ledenvergadering. Indien de keuze van 
het bestuur op u valt, zullen we u voordragen als kandidaat tijdens de algemene ledenvergadering 
van 5 november 2011 te Utrecht.   
 
Vacature penningmeester 
We hebben één speciale vacature. Onze penningmeester treedt volgens rooster in 2013 af en is dan 
niet meer herkiesbaar. Wij zijn op zoek naar een opvolger. De bedoeling is dat hij of zij vanaf 2012 
als bestuurslid vast meeloopt met onze penningmeester. 
De penningmeester beheert de financiële middelen en voert namens het bestuur het financiële 
beleid uit. Hij wordt hierbij ondersteund door een betaalde kracht.  
De vrouw of man die wij zoeken is financieel en fiscaal onderlegd en heeft ervaring 
met begrotingen, jaarrekeningen en projecten.  
 
Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter genootschap, Joost Bol, tel. 076 56 40 324, of 
06 41 30 29 02, e-mail: voorzitter@santiago.nl 
Voor informatie over de functie van penningmeester, Bas Brouwer, tel. 036 54 99 244, of 06 51 83 
30 86, e-mail: penningmeester@santiago.nl 
 
Reacties 

mailto:voorzitter@santiago.nl


Uw reactie zien wij graag als brief voorzien van een kort cv voor 25 juli tegemoet. U kunt deze 
sturen naar onze secretaris, André Brouwer,  
e-mail: secretaris@santiago.nl 
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Postuum Compostela 
        

 
Op 11 april jl. overleed te Pamplona ons lid Joop Schouten uit 
Uitgeest tijdens zijn voettocht naar Santiago. In de 
middeleeuwen werd de pelgrimstocht van iemand die tijdens 
die reis overleed als volbracht beschouwd. Vanuit deze 
gedachte heeft ons genootschap – na overleg met de familie – 
een postuum Compostela bij het pelgrimsbureau in Santiago 
aangevraagd. Het is de tweede keer in 
de geschiedenis van het genootschap dat 
we dit gedaan hebben. Verleden jaar 
hebben we dit gedaan voor ons lid, 
wijlen Ad van Gool. 

 
Onlangs hebben Adrie Dik (namens regio Noord-Holland benoorden ’t IJ) en 
ik (namens het bestuur) de Compostela aan zoon Robert en schoondochter 
Hestia overhandigd. Dit werd zeer gewaardeerd. 
 
Bijzonder is dat Joop drie dagen voor zijn overlijden in de herberg van 
Huberta en Arno in Saint-Jean-Pied-de-Port gefilmd is door een team van 
KRO’s kruispunt. Hij doet hier openhartig verslag van zijn motieven om de 
camino te lopen. 
 
De uitzendingen die geheel gewijd zijn aan de camino en waarin Joop Schouten zijn verhaal doet, 
zijn te zien op zondag 2 en 9 oktober, ongeveer 23.00 uur op Nederland 2. 
 
André Brouwer 

In memoriam Johannes Schouten 

 
Pelgrim uit Holland die na de Camino de Santiago begonnen te zijn, overleed gedurende zijn 
pelgrimstocht in Pamplona, nog voordat hij het graf van de Apostel Santiago kon bereiken wat zijn 
wens was. 
 
Aldus vragen wij na zijn overlijden, door tussenkomst van de machtige Apostel Santiago, een 
aanbeveling aan de Heer, opdat zijn pelgrimage dient tot een plaats in de hemel, en zo wij hopen, 
hij deel kan uitmaken van het aantal uitverkorenen. Tegelijkertijd vragen wij de troost van het 
geloof te verlenen aan zijn familie en vrienden. 
 
Uitgegeven te Santiago, 16 mei 2011 
 
Jenaro Cebrián Franco 
Gedelegeerd kanunnik voor de pelgrimage  

  



Nieuw logo 
 
Ons zilveren jubileum leek het bestuur een mooie aanleiding het logo te 
moderniseren. De pelgrim staat nu op een schelp en op zijn tas komt dezelfde 
schelp terug. Voorts is hij iets gekanteld om aan te geven dat hij in beweging is. 
Een bijeffect is dat de punt van de hoed mooi gecentreerd is. Voor het reguliere 
gebruik staat de tekst 25 jaar er niet onder. 
 

Wanneer we het logo in unikleur gebruiken, wordt het een blauwe schelp met de pelgrim dan in 
wit uitgespaard. Dit zal vooral bij het gebruik van stempels aan de orde zijn. 
 
In de bestuursvergadering van 4 juni jl. is het logo officieel vastgesteld. 
 
Het oorspronkelijk logo is destijds ontworpen door Ruud Conens. Helaas is Ruud vorig jaar 
overleden. We hebben bij het aanpassen van het logo contact gehouden met de partner van Ruud, 
Annet van Wiechen, tevens erelid van ons genootschap. Bedoeling was het oorspronkelijke 
ontwerp met respect te integreren in ons nieuwe beeldmerk. 
Annet liet in een reactie weten dat zij blij is dat het ontwerp van Ruud de basis is gebleven. 
 
André Brouwer 

  



Pelgrimeren voor de jeugd 
 
Het bijzondere van het vertellen over de jeugd in relatie tot 
pelgrimeren is dat het vele mensen raakt. We zien dat er veel 
mis is in de huidige maatschappij en de jeugd heeft 
uiteindelijk de toekomst in handen. Als we geconfronteerd 
worden met het bericht dat 12.000 jeugdigen in de leeftijd van 
13-16 jaar verslaafd zijn aan spelen op spelcomputers (55 uren 
of meer per week), dan stemt ons dat niet vrolijk. En dan 
praten we nog niet over de gigantische groep die 15 tot 55 uur 
aan het ‘gamen’ is.  
 
Gaston Huijsmans 

 
Roermond-Doetinchem-Uden-Maaseik 
De afgelopen periode zijn we langs bovenstaande plaatsen getrokken, ditmaal niet per voet, maar 
met de auto. In Roermond en Maaseik hebben Tim, Ivi en ik een driekwartier durende presentatie 
gehouden: deels over de werkgroep pelgrimeren voor de jeugd en deels over onze gezinstocht. In 
Roermond waren we te gast tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de regio Limburg en in Maaseik 
werd er overnacht door de pelgrims die drie dagen onderweg waren van Houthem-Sint Gerlach 
naar Roermond, georganiseerd door het broederschap Sint Jacobus. 
Ook waren we te gast in Doetinchem bij de regio Oost-Nederland, waar onder andere de 
overdracht plaatsvond van de staf en het boek naar de regio Arnhem/Nijmegen in het kader van de 
Camino der Lage Landen. Hier waren informatiestands ingericht, waar we eveneens verteld 
hebben over de werkgroep pelgrimeren voor de jeugd. 
 
Tentoonstelling 
In Uden waren we op uitnodiging van het museum voor religieuze kunst, waar de opening 
plaatsvond van de tentoonstelling ‘Een weg van sterren, Pelgrimage & Santiago’. We hebben als 
gezin mee mogen werken aan de documentaire die er wordt gedraaid, waarbij vijf portretten zijn 
gemaakt van pelgrims. De tentoonstelling is aanbevelenswaardig. Er hangen prachtige foto’s, er 
zijn allerlei Jacobusgerelateerde attributen te zien en men kan door middel van het lopen door het 
museum of op de loopbanden via stappentellers bepalen welke afstand men heeft afgelegd. De 
tentoonstelling duurt tot 9 oktober. 
 
Oproep leerkrachten 
Ondanks dat het natuuraanbod lang niet meer zo uitgebreid is als voorheen, is er in de hele wereld 
nog prachtige natuur aanwezig. En het mooie is, we krijgen het gratis. Wat zou het geweldig zijn 
als de ouders en grootouders hun kinderen en kleinkinderen leren wat er allemaal te zien is in de 
natuur. Ik heb begrepen dat er tussen onze leden 800 leerkrachten zitten. Ook zij kunnen allemaal 
een steentje bijdragen om de jeugd ermee in aanraking te brengen. Trek er af en toe eens op uit.  
Met pelgrimeren ben je sportief en kom je niet alleen in aanraking met natuur, maar ook met 
cultuur en kun je je ook openstellen voor spiritualiteit, religie en vele andere (sociale) aspecten. 
 
Werkgroep op website 
Zoals velen inmiddels weten is 21 januari jl. de werkgroep pelgrimeren voor de jeugd opgericht. 
Veel mensen hebben zich de afgelopen periode reeds gemeld om hier meer over te weten. Indien u 
vragen en/of opmerkingen voor de werkgroep heeft, dan kunt u een mail sturen naar 
jeugd@santiago.nl.  
Indien u naar de pagina van de werkgroep op www.santiago.nl wilt gaan, dan kunt u dubbelklikken 
op het fotootje van pelgrimeren voor de jeugd. 
 
Oproep vrijwilligers  
Gezien de vele aanvragen die we sinds de oprichting ontvangen, willen we regionale 
vrijwilligersnetwerken opzetten. De hoofdactiviteit is het begeleiden van een pelgrimsdag voor 
scholen. Als u zich daartoe geroepen voelt, stuur ons dan een bericht naar bovenstaand mailadres. 
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Elektrische fiets en Compostela 
 
 

De beschaving schrijdt voort en in de eeuwenlange 
geschiedenis van de camino is inmiddels een nieuw 
fenomeen opgedoken, de elektrische fiets. Of, beter 
gezegd, de fiets met elektrische trapondersteuning. 
De vraag is of je met zo’n vervoermiddel ook een 
Compostela kunt verkrijgen. 
Hierover deden wisselende verhalen de ronde. Soms 
was het geen probleem, maar soms deed het 
pelgrimsbureau in Santiago er moeilijk over. Het 
woord elektrisch niet noemen, en het bij fiets houden, 
was het praktische advies van onze informatiecentra. 
 
Media offensief 

Maus Sturmer uit Landgraaf nam daar echter geen genoegen mee. Ze stoorde zich aan het feit dat 
kerkelijke instanties mensen die slecht ter been zijn zo behandelen. Maus begon een offensief en 
benaderde kerkelijke instanties en zocht haar toevlucht tot de media. ‘Boos om willekeur Santiago’ 
kopte dagblad De Limburger. Ook ons genootschap werd om commentaar gevraagd. Zo werd ik 
uitgenodigd om live commentaar te geven in de televisie-uitzending van Tijd voor MAX. 
 
André Brouwer 
 
Live in de uitzending 
Nu kun je zeggen dat het uitgeven van de Compostela een zaak is van het pelgrimsbureau in 
Santiago waar wij geen invloed op hebben. En formeel is dat ook zo, maar dat is wel een 
technocratische benadering waar televisiekijkers geen warm gevoel bij krijgen. Het bestuur besloot 
daarom een brief te schrijven aan het pelgrimsbureau dat mensen op een fiets met elektrische 
ondersteuning nog steeds ‘eigen kracht’ moesten leveren, een van de criteria voor het verkrijgen 
van de Compostela. Bovendien is het alleen maar toe te juichen als mensen ondanks fysieke 
problemen of ver gevorderde leeftijd Santiago bereiken. Ik mocht dit live in de uitzending 
meedelen aan Maus Sturmer die hier zichtbaar door was verrast. 
 
Positief antwoord 
En als je iets belooft, moet je het ook doen, dus in de pen geklommen. Nu moet ik eerlijk zeggen 
dat ik er niet veel van verwachtte. Ik was dan ook verrast door het positieve antwoord van Jenaro 
Cebrián Franco, gedelegeerd kanunnik voor de pelgrimage. Er is over de vraag vergaderd en men 
heeft besloten mensen die gebruik maken van een fiets met elektrische trapondersteuning en een 
fysieke handicap hebben, ook een Compostela te verlenen. Ver gevorderde leeftijd alleen is niet 
voldoende, want zo schrijft de kanunnik: ‘er komen hier wel pelgrims van in de negentig’. De 
overige criteria als religieuze motieven blijven overigens van kracht. 
 
Geen recht 
Maar zo merkt de kanunnik fijntjes op: het verkrijgen van de Compostela is een erkenning, geen 
recht. Een opinie waar ons bestuur zich graag bij aansluit. 
 
Reacties 
Maus Sturmer, nu met haar partner op weg naar Compostela, is door middel van een sms op de 
hoogte gesteld van het goede nieuws. Zij dankte het genootschap hartelijk voor alle inspanningen. 
 
Ook de redactie van Tijd voor MAX heb ik laten weten dat hun uitzending een positief succes had. 
Ik kreeg de volgende e-mail terug. 
       
  



Beste Lezer,  
Op 21 april was de laatste aflevering van Tijd voor MAX van dit televisieseizoen. De redactie is 
afwezig tot circa half augustus. Uw mailbericht wordt dus voor die tijd niet gelezen.  
   
Enfin, ons genootschap is in ieder geval positief in de media geweest. 

Informatiecentrum Sint Jacobiparochie 
 
Op 9 april is het nieuwe informatiecentrum in de Groatekerk van Sint Jacobiparochie feestelijk 
geopend. In de vorige Ultreia heeft u een verslag hiervan kunnen lezen. Inmiddels hebben als veel 
mensen de weg naar het informatiecentrum gevonden.  
 
Door de renovatie van de kerk en het voorportaal is er een prachtig informatiecentrum 
gerealiseerd met een ontvangst op de begane grond. Als u de jakobsladder bestijgt komt u op de 
eerste etage bij het Jabikspaad waar u informatie kunt krijgen over het begin van de route naar 
Santiago de Compostela; het Jabikspaad.  
Als u de trap vervolgt naar boven komt u op de tweede etage waar informatie wordt gegeven door 
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob om wandelaars en fietsers op weg te helpen bij hun 
pelgrimstocht.  
Pelgrims kunnen hier een schelp achterlaten voorzien van naam en vertrekdatum zodat anderen 
kunnen zien wie er onderweg zijn. Na voltooien van de tocht kan de schelp worden voorzien van de  
aankomstdatum en worden opgehangen in het centrum. 
Via de andere trap kunt u weer afdalen, het stiltecentrum bezoeken en tot slot op weg gaan naar 
Santiago de Compostela.  
Ook al bent u niet direct van plan op pelgrimstocht te gaan dan is het toch de moeite waard om het 
centrum te bezoeken en een kijkje te nemen in het informatiecentrum en te praten met betrokken 
vrijwilligers. Het informatiecentrum is geopend op de tweede en vierde zaterdag van de maand van 
11.00 tot 15.00 uur 
 
Dirk Klop 

Tienjarig bestaan Nos Repos 
 
De pelgrimsopvang Nos Repos te Augy sur Aubois langs de GR 654 viert het tienjarig bestaan in 
het weekend van 2 en 3 juli. Tien jaar van ontmoetingen, van goede gesprekken, van verzorging 
naar lijf en geest, tien jaar van internationale verbroedering en verzustering, tien jaar van samen 
delen en samen leven. Het feestprogramma begint om 12.00uur met een H.Mis uit dankbaarheid. 
We vervolgen met een aperitief in het restaurant tegenover de kerk en zitten aan aan het diner om 
14.00uur. Wie zich tijdens het diner nog een beetje wil inspannen kan een spelletje jeu de boules 
spelen. 
Rond 16.00uur vertrekken we naar de Refuge om daar aankomende pelgrims te verwelkomen. De 
feestelijkheden worden dan daar voortgezet met een uitreiking van een dvd met foto's over het 
tienjarig gebeuren. Zondag verplaatsen we ons naar het kasteel van Grossouvre, waar ook een 
pelgrimsopvang is, om van een rondleiding te genieten en een apero. 
 
Aanmelding 
Er hebben zich reeds velen gemeld om te komen. Wil je ook van de partij zijn neem dan contact op 
met René Heinrichs via reneheinrichs@hotmail.com Dan kunnen we tijdig zorgen voor voldoende 
fourage en slaapgelegenheid, in de refuge of in de gemeentezaal. 
De kosten voor diner, feestavond, slapen 2 nachten en eten zijn 40 euro. 
Als er geld overblijft voor het onderhoud van de refuge is dat mooi meegenomen, toch? 
 
René Heinrichs 
   

mailto:reneheinrichs@hotmail.com


Pelgrimsweekends in Vessem 
 
Vanuit de pelgrimshoeve in Vessem zijn de nieuwe data voor de bekende pelgrimsweekends weer 
vastgesteld. Ook zijn er reünieweekends, speciaal gericht op mensen die onderweg zijn geweest.   
 
Data pelgrimsweekend en reünieweekend seizoen 2011 – 2012 
 
2011 
23 en 24 september reünieweekend 
28 en 29 september reünieweekend 
28 en 29 oktober pelgrimsweekend 
25 en 26 november pelgrimsweekend 
 
2012 
27 en 28 januari pelgrimsweekend 
24 en 25 februari pelgrimsweekend 
23 en 24 maart pelgrimsweekend 
 
Het maximum aantal deelnemers is 12 per weekend, gericht op wandelaars en fietsers. Bij teveel 
aanmeldingen worden, indien mogelijk, extra weekends gepland.  
 
Hartelijk welkom in de Pelgrimshoeve Kafarnaüm, de pleisterplaats voor pelgrims in Nederland. 
 
Voor meer informatie: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/pelgrimsweekeinden.htm 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de begeleiders: 
Ben Noorloos, tel.  034 15 56 944, e-mail: ben@benonderweg.nl of 
Gerard Maas, gjbmaas@mailons.nl 
 
Ben Noorloos 

Pelgrimswandelingen 
 
Ben Noorloos biedt als pelgrim een aantal pelgrimswandelingen aan. Zoals de spirituele driehoek 
van Brabant vanuit de pelgrimshoeve eind september van 30 september t/m 3 oktober en in 
november van 11 november t/m 14 november.  
Tevens is er een tocht van ongeveer 5 dagen gepland over de oecumenische pelgrimsweg in 
Duitsland, namelijk van 15 oktober t/m 21 oktober 2011. Deze tocht zal ik zelf begeleiden. 
 
Voor meer informatie: Ben Noorloos tel. 034 15 56 944, e-mail: ben@benonderweg.nl  
www.benonderweg.nl 
 
Ben Noorloos 
  

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/pelgrimsweekeinden.htm
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Gastpelgrims gezocht 
 
Voor de tentoonstelling Pelgrims onderweg naar Santiago de Compostela, van 15 oktober 2011 tot 
26 februari 2012 in Museum Catharijneconvent  te Utrecht zoeken wij gastpelgrims die hun 
persoonlijke ervaringen willen delen met bezoekers. 
Wij zoeken pelgrims die gedurende de looptijd van de tentoonstelling met enige regelmaat enkele 
dagdelen op de tentoonstelling aanwezig willen zijn. 
 
Joost Bol 
 
 
Ook wanneer u verder weg woont, kunt u zich aanmelden. We richten namelijk naast ons huis van 
Sint Jacob een mini-refugio in voor de gastpelgrims die van verder weg komen en bijvoorbeeld 
iedere keer twee dagen aanwezig willen zijn.  
 
Op de binnenplaats van het museum is het zogeheten ‘stratenmakershuisje’ tijdens de 
tentoonstelling onze eigen ruimte. Van hieruit vangt u als gastpelgrim uw werkzaamheden aan en 
sluit deze af. Tevens laat u daar bezoekers kennismaken met het werk van ons Genootschap. 
 
In een compensatie van de reiskosten wordt voorzien. 
 
Op 13 en 14 september vinden in het Catharijneconvent in samenwerking met de coördinatoren 
van het Genootschap introductiedagen plaats. We willen graag nader kennis met u te maken, u 
wegwijs te maken in het museum, bespreken wat er van u verwacht wordt en welke dagen u 
beschikbaar bent. Er is een workshop verhalen vertellen en er is gelegenheid om uw vragen te 
beantwoorden. Tot slot wordt er een vrijwilligersovereenkomst gesloten zodat u tijdens uw werk 
als gastpelgrim verzekerd bent.  
 
De coördinatoren zullen u voor één van deze dagen uitnodigen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn 
bij de introductie, geen nood er wordt dan naar een andere mogelijkheid gekeken. 
 
Belangstelling? 
Vul het aanmeldingsformulier in op de website en wij gaan samen voor het spreekwoordelijke 
toefje op de tentoonstelling. 
  
  

  



Gastadressen voor Internationale Conferentie gezocht 

 
Van 2 tot en met 4 november aanstaande organiseert ons genootschap ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum een internationale 
conferentie voor besturen van Europese  landelijke of grote regionale 
Jacobsverenigingen. Er is inmiddels belangstelling uit Noorwegen, 
Denemarken, Polen, Tsjechië, Slovenië, Hongarije, Spanje, Frankrijk, 
Duitsland, Luxemburg, België, Ierland en Engeland. Maar ook Amerikanen, 

Canadezen en mogelijk Zuid-Afrikanen lieten weten te willen komen. 

 
Voor sommige deelnemers vormen de verblijfkosten een probleem. We zijn daarom op zoek naar 
gastadressen in de vorm van Pelgrims voor pelgrims in de regio Utrecht. Voor de deelnemers een 
mooie oplossing, voor u een mooie gelegenheid om informeel contact te hebben met een 
buitenlandse pelgrim. 
 
Joost Bol 
 
 
Inhoudelijk richt het programma zich allereerst op de wederzijdse 
kennismaking, want het is de eerste keer dat zo een groot aantal 
verenigingen bij elkaar komen. Na een blik op de historische wegen wordt met elkaar gesproken 
over de vele nieuwe 'oude' wegen die vanuit alle hoeken van Europa naar de Camino voeren. Na 
een analyse van de vele factoren die samen zorgen voor de geweldige aantrekkingskracht van de 
pelgrimage naar Santiago zal tot slot ook de spirituele kant aan bod 
komen. En natuurlijk zal een bezoek aan de dan al anderhalve maand 
lopende tentoonstelling over de Camino en de pelgrimage naar Santiago 
niet ontbreken. 
 
In de goede tradities van het pelgrimeren trachten wij de kosten voor de 
deelnemers zo laag mogelijk te houden. Geen dure diners, maar een 
typisch Nederlands stamppottenbuffet, een originele rijsttafel en een 
echte Spaanse paella vormen de culinaire hoogtepunten. 
 
Helaas is er in Utrecht geen mooie refugio of een groot klooster waar we 
voordelige overnachtingsmogelijkheden kunnen aanbieden. In de beurs- en congresstad Utrecht 
kost een tweepersoonskamer dan al gauw  125 euro per nacht en dat maakt de deelname aan de 
conferentie dan toch nog prijzig. 
 
De oplossing: Pelgrims voor Pelgrims. Woont u in Utrecht of binnen 
een redelijke afstand en wilt u  congresdeelnemers bij jullie 
thuis ontvangen? Stuur dan een e-mail naar conference@santiago.nl en 
wij nemen contact met jullie op.  Doen ...... 
 
Joost Bol 
  



Aanlooproutes naar Saint-Jean-Pied-de-Port 
 
De eerste pelgrimsdag de Pyreneeën over vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port naar Roncesvalles?  
Er zijn nogal wat pelgrims die zo uit hun werk/dagelijks leven in de trein, het vliegtuig of de auto 
stappen en daarna meteen beginnen aan een van de zwaarste etappes van de Camino Francés, op 
weg naar Santiago de Compostela.  
De vraag is of dat verstandig is. Om die reden heeft pelgrimsherberg L’esprit du chemin in Saint-
Jean-Pied-de-Port een folder met inlooproutes naar Saint-Jean-Pied-de-Port uitgegeven. 
 
Dirk Klop 
 
Zeker na een lange reis en met een vaak nog te volle rugzak, is het een hele klim met pittige 
stukken vóór u de hoogste col over gaat en begint aan een eveneens pittige afdaling naar 
Roncesvalles. Na deze eerste etappe volgt nóg een dag met klimmen en dalen op weg naar 
Pamplona. Daarbij komen alle spieren ruimschoots aan bod, om nog maar te zwijgen van het 
luchthappen en weer bijkomen. 
 
Alternatief 
Laat u door het voorgaande vooral niet weerhouden om deze vaak spectaculaire etappes te lopen. 
Maar…. waarom zou u meteen aan zo’n klimpartij beginnen als er een goed alternatief is door uw 
tocht te beginnen in Saint Palais. U loopt u dan in twee dagen warm, naar Saint-Jean-Pied-de-Port  
door een prachtig stuk Baskenland, met een rijke pelgrimshistorie. Onderweg went u aan uw 
rugzak en als blijkt dat u toch nog te veel spullen hebt meegenomen, kunt u deze in Saint-Jean-
Pied-de-Port terugsturen naar huis. U hoeft ze dan niet mee te slepen over de Pyreneeën. 
 
De treinverbinding vanuit Nederland en België is goed.  
U stapt in Dax uit, in plaats van Bayonne. Vanuit Dax neemt u de bus naar Saint Palais. Er zijn 
goede overnachtingsmogelijkheden in Saint Palais en onderweg, bijvoorbeeld halverwege, in 
Ostabat. 
 
De route is onderweg uitstekend aangegeven. Vanuit Saint Palais volgt u zo’n 5 km de D 302 tot de 
stèle de Gibraltar (zie foto hierboven). Vanaf de stèle volgt u de bekende GR 65, die loopt vanuit 
Genève, via Le Puy, naar Roncesvalles. 
 
Ook als u geen twee extra dagen hebt, zijn er goede alternatieven voor een rustiger start. U kunt 
bijvoorbeeld de nachttrein nemen naar Bayonne, zodat u ‘s morgens in Saint-Jean-Pied-de-Port 
aankomt. U kunt dan ‘s middags naar de herberg Orisson lopen (circa 2,5 uur) en zo de Pyreneeën 
in twee etappes oversteken. 
Of u kiest voor de ‘lage’ route naar Roncesvalles, over Valcarlos (hoogste punt: 1050 meter), in 
plaats van de klassieke, ‘hoge’ route (de Route Napoléon, hoogste punt: 1400 meter). 
Als u kiest voor de ‘hoge’ route, raden we u in elk geval aan om niet de steile afdaling naar 
Roncesvalles te nemen, maar de rustiger afdaling, via de Col de Ibañeta. 

  



Nieuws van de Stichting Pelgrimsvrienden 
 
Nieuw bestuurslid 
In de vorige Ultreia stond een oproep voor nieuwe bestuursleden. Uit de vele reacties bleek dat de 
Ultreia goed wordt gelezen. Ook de kandidaten waren van hoog niveau. 
Na gesprekken met vier van hen heeft het bestuur van de vriendenstichting de keus laten vallen op 
Diedrick Jansen uit Oosterhout.  
Diedrick is ongeveer twee jaar lid van het genootschap en heeft vorig jaar te voet de tocht 
ondernomen van Cahors in Zuid-West Frankrijk naar Santiago. De tocht heeft diepe indruk op 
hem gemaakt en deze ervaring heeft hem uiteindelijk tot het besluit gebracht om over een aantal 
jaren opnieuw te gaan lopen maar dan vanuit Nederland. Hij wil graag zijn expertise beschikbaar 
stellen aan de stichting en daarmee actief blijven voor de brede Santiago-gemeenschap. 
  
Diedrick is 53 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen. Hij werkt sinds ruim twintig jaar bij PNO 
Consultants in Breda. Dit bureau houdt zich bezig met de ontwikkeling en financiering van 
projecten in het bedrijfsleven en in de publieke sector. 
 
Diedrick wordt de nieuwe secretaris van de vriendenstichting. Hij is de opvolger van Adrie Dik die 
om persoonlijke reden haar lidmaatschap van het bestuur van de vriendenstichting heeft 
neergelegd. 
 
Nieuwe website 
Sinds kort is de nieuwe website van de stichting in de lucht. U leest er alles over onze stichting. 
Neem eens een kijkje op  

www.pelgrimsvrienden.nl  

Ronald Gorter, 
voorzitter Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 

Het pelgrimsboekenhoekje 
 
Veel van onze lezers pelgrimeren niet alleen, zij schrijven daarover. Schrijven is nog leuker als je 
werk ook gelezen wordt. We ontvangen regelmatig verzoeken van lezers of zij hun boek via de 
Ultreia onder de aandacht mogen brengen. 
We hebben besloten hier een aparte rubriek voor te openen. U kunt uw boek aanmelden via een e-
mail aan de redactie van Ultreia. Het is leuk als u in een paar regels kunt vertellen waar uw boek 
over gaat en waarom men het zou moeten lezen. 
Opname in deze rubriek wil echter niet zeggen dat de redactie een oordeel heeft over de kwaliteit 
van het boek. 
 
Recensie en bibliotheek  
U kunt ook een exemplaar ter recensie aanbieden aan de redactie van de Jacobsstaf.  
En onze bibliotheek is ook altijd blij met een exemplaar van uw pennenvrucht. Uw boek wordt dan 
opgenomen in de collectie. 
Voor beide zaken is het adres: 
Janskerkhof 28a 
3512 BN Utrecht 
 
André Brouwer 
 
  

http://www.pelgrimsvrienden.nl/


10% zicht, 100% Santiago de Compostela/Robert van der Wolk 
 
In 2009 neemt Robert van der Wolk een belangrijk besluit: zijn grenzen nog verder verleggen. 
Ondanks een zicht van slechts 10% door diabetes en een nieraandoening waarvoor eigenlijk een 
transplantatie nodig is, besluit Robert de 800 kilometer lange pelgrimstocht te lopen naar 
Santiago de Compostela.  
 
Geef nooit op – Robert van der Wolk. Een uitgave van Free Musketeers 
ook te bestellen via Bol.com 
 
Geef nooit op is het verhaal over de pelgrimstocht van Robert van der Wolk. Het is geen gortdroog 
reisverslag dat doet verlangen naar een groot glas koud water. Geef nooit op gaat niet alleen over 
zijn tocht naar Santiago de Compostela, maar ook over zijn tocht in zichzelf, overwinning en 
ontbering.  
 
Robert van der Wolk kreeg op jonge leeftijd de diagnose diabetes. Insuline en een streng dieet 
maakten zijn tienerjaren niet gemakkelijk. Sinds 2002 heeft hij nog maar een zicht van 10% en 
sinds 2010 is hij ook nog eens nierpatiënt. Dit alles weerhoudt hem er niet van zijn grenzen te 
verleggen en te blijven verleggen. Geef nooit op, het verhaal dat hij in dit boek vertelt, is daar een 
inspirerend voorbeeld van. ‘Ik ben een rasoptimist en kijk naar mogelijkheden en kansen, niet naar 
belemmeringen’, zegt Robert zelf.  
 
De voettocht is voor Robert van der Wolk een tocht van overwinning, maar vooraf aan overwinning 
gaat het maken van keuzes. Als Robert tijdens zijn tocht last van zijn voet krijgt, blijkt hij een flinke 
peesontsteking te hebben. Van alle kanten krijgt hij het advies rust te nemen. Hoewel hij deze 
tocht niet in een auto wil doorbrengen, realiseert hij zich dat het ook een overwinning kan zijn een 
keus te maken die beter is voor je gezondheid, dan voor wat je in je kop hebt.  

Spiritueel pelgrimeren, wegwijzer voor de moderne pelgrim/Inge van der 

Zanden 
 
Pelgrimeren houdt meer in dan het volgen van een goed bewegwijzerde route. Het onderweg zijn 
betekent voor veel pelgrims een keerpunt in hun leven. De fysieke uitdaging vormt een zoektocht 
naar het eigen ‘ik’ en naar het ‘samen leven’ in de wereld. Intense natuurbelevingen en spirituele 
gevoelens worden afgewisseld door bezielde gesprekken met andere pelgrims over de zin van het 
bestaan en het ervaren van God in de schepping. Pelgrimeren is voor velen een boeiende reis maar 
vooral een persoonlijk transformatieproces. 
 
Rechtstreeks voor leden van het Genootschap te bestellen van € 22.50 voor € 18,--  per e-mail 

ingevanderzanden@telfort.nl. Het boek wordt dan gefrankeerd toegestuurd. (tot nu toe geen 

slechte ervaring gehad met de betaling). Wel graag uw adresgegevens volledig invullen.  

Colofon 
 
Eindredactie:  Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie:   André Brouwer 
 
De volgende Ultreia verschijnt medio augustus. 
 
Wij zien graag uw kopij tegemoet via utreia@santiago.nl. 

mailto:ingevanderzanden@telfort.nl

