
 

Ultreia 5, augustus 2011 

Van de redactie 
 
Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 5. Het origineel is helaas verloren gegaan.  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 

Een magische grens 
 
Dit is al weer de vijfde Ultreia. Niet echt wat je noemt een magische grens, maar toch. Ons 
vijfentwintigjarig bestaan komt al meer in die richting. Maar pas echt een magische grens 
doorbrak Nicolien toen ze zich in ons informatiecentrum in Vessem liet inschrijven. Ze bleek ons 
10.000e lid. Het genootschap is verheugd dat Nicolien die magische grens een gezicht wil geven. 
 

25 juli, de officiële verjaardag van ons genootschap (op 25 juli 
1986 zijn we officieel opgericht) tevens naamdag van onze 
apostel, werd Nicolien in de Janskerk in Utrecht in het 
zonnetje gezet. Onze voorzitter overhandigde haar een boeket 
bloemen en het boek Onderweg naar Santiago, geschreven 
door ons erelid Mireille Madou en het boek Spiritueel 
pelgrimeren van ons lid van het eerste uur, Inge van der 
Zanden. 
 
Voorzitter Joost Bol dankte in zijn korte toespraak alle 
vrijwilligers en medewerkers die deze grote groei mogelijk 

hebben gemaakt. We zijn begonnen met 186 leden in 1986. Het ledenaantal ontwikkelde zich als 
volgt: 
 
1990     700 
1995  1.300 
2000  3.000 
2005  5.300 
2010  8.950 
 
Nicolien vertrekt eind augustus vanaf l'Esprit du Chemin, de herberg van onze leden Huberta en 
Arno in Saint-Jean-Pied-de-Port, om vanaf daar lopend naar Santiago te gaan. Ze heeft beloofd 
ons via de Jacobsstaf en Ultreia van haar belevenissen op de hoogte te houden. 
 
André Brouwer, 25 juli 2011 
 

  



Kunstmarkt op najaarsbijeenkomst 
 
Op 5 november vindt de najaarsbijeenkomst plaats op diverse locaties in het centrum van Utrecht. 
Het belooft weer een mooi en gevarieerd programma te worden waarover u binnenkort in de 
Jacobsstaf meer kunt lezen. We kunnen al wel verklappen dat er een feestelijke intocht is van de 
laatste etappe van de Camino der Lage Landen, een presentatie van twee door ons genootschap 
uitgegeven boeken en de première van het toneelstuk La Farce door de regio Den Haag met 
medewerking van ons koor El Orféon Jacobeo.  
 
In de Nicolaikerk willen we van 10.15 tot 13.30 uur een grote informatie- en kunstmarkt openen 
met meer dan vijftig kramen. Op de informatiemarkt kunt u antwoord krijgen op al uw vragen. Op 
de kunstmarkt kunt u kennis nemen van wat zoal door onze leden aan handwerk, foto’s, 
schilderijen en meer is gecreëerd.  
 
Wilt u zelf aan de kunstmarkt deelnemen, meld u dan aan bij Sonja Brouwer (e-mail: s.brouwer-
mees@santiago.nl), zodat voor u een plaatsje wordt gereserveerd op deze markt. 
 
Sonja Brouwer 
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Camino der Lage Landen in regio Arnhem - Nijmegen 
 
Beste Pelgrims, 
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om mee te doen aan de laatste drie etappes van de Camino 
der Lage Landen in onze regio Arnhem-Nijmegen. Wij wandelen van 1 tot en met 3 september van 
Wijchen naar Grafwegen. In Grafwegen zal de estafettestok/Bourdon + Gouden Boek worden 
overhandigd aan onze Limburgse pelgrimsvrienden. 
 
Als altijd: let op de weerberichten en zorg voor passende kleding (het kan onderweg hier en daar 
modderig zijn). Denk ook aan eigen proviand etcetera. 
De voorgaande wandeldagen, begin mei, waren zeer geslaagd. Ik denk dat ook deze dagen voor 
pelgrims weer de moeite waard zijn. Van harte welkom!  
 
Voor meer informatie:  
Frans Kosters, tel. 0481-375201/06-40145618 
Marc Koch, tel. 026-4954467 of  
Joop Kamphuis, tel. 026-4954001 
 
Met vriendelijke groet  
Frans, Marc en Joop 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Donderdag 1 september: 
van Wijchen naar Grave, via Ravenstein, ca 17 km. Vertrek: NS-station Wijchen ca 9.35 uur (na 
aankomst van NS-Sprinter van 9.23 uur uit Nijmegen). Kort na de start drinken wij koffie in 
Wijchen. Via het Streekpad Nijmegen wandelen wij naar Ravenstein. Bezoek aan Josephkapel en 
koffie in de Stadsherberg. Daarna verder via het Streekpad naar Grave. In Velp, kort voor Grave, 
bezoeken wij het oude Emmausklooster. 
In Grave sluiten wij af in een café. Daarna met de bus terug naar Nijmegen. 
 
Vrijdag 2 september: 
van Grave naar Malden, via Linden, ca 15 km. Vertrek busstation Grave ca 10.00 uur, reizen met 
NS om 9.23 uur van Nijmegen naar Nijmegen-Dukenburg, daar (Brabantse Poort) om 9.34 uur, 
verder met Novio-bus 83 (Uden) naar busstation Grave. 
In Grave beginnen wij met een kort bezoek aan de Sint Elisabethkerk, daarna koffie bij het 
Poortwachtershuis. Vervolgens wandelen wij langs de Maas en de zandwinplassen naar Linden. 
Lunchpauze in ‘Herberghe de Pannecoecke’. Daarna bezoek aan het kerkje van Linden, ontvangst 
door pastoor Piet Vermeeren (een aantal van ons is daar eerder geweest). 
Dan verder via Heumen naar Malden, afsluiting in café ‘De Muse’ (Belgisch bier!). Met de bus 
terug naar Nijmegen. 
 
Zaterdag 3 september: 
van Malden naar Grafwegen, ca 13 km. Vertrek busstation Nijmegen om 9.28 uur (Veolia, lijn 83 
naar Venlo), naar bushalte Grootveldschelaan in Malden (aankomst 9.45 uur). 
In Nijmegen vanaf 9.00 uur koffie in de horeca op perron 1! 
In Malden wandelen wij het eerste deel via het Streekpad naar het Jachtslot Mookerheide voor een 
koffiepauze. Daarna via een eigen route naar café Merlijn in Grafwegen (lunchpauze). Hier de 
officiële overdracht aan de Limburgers (die waarschijnlijk al meelopen vanaf Malden). 
Desgewenst kan vervolgens met de Limburgers meegewandeld worden naar Kranenburg (daarna 
bus naar Nijmegen) of na een korte wandeling terug naar een bushalte (Kerkplein) in 
Groesbeek/Breedeweg, van waar wij terugreizen naar Nijmegen. 
 
Aanmelden via e-mail bij: 
f.kosters@upcmail.nl  
m.koch16@chello.nl  
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j.kamphuis22@chello.nl  
 
Vanwege de werkzaamheden aan het spoor in Arnhem kunnen treintijden afwijken van wat je 
gewend bent. Raadpleeg daarom vooraf de NS-reisplanner. 

Wandel-fietstocht te Baarle-Nassau 
 
Op zaterdag 27 augustus organiseert de regio Breda-Tilburg een wandel-fietstocht. 
 
Aanmelden per e-mail tot en met 25 augustus bij 
regio.breda-tilburg@santiago.nl  
Rian en Annie Voesenek, plaatselijke organisatoren. Telefonisch te bereiken: 06-49674710. 
 
Programma: 
 
9.30uur:  
samenkomst in Café-Restaurant De Lindeboom, Stationsstraat 11, Baarle-Nassau met gratis 2 x 
koffie/thee en uitreiken VVV-materiaal. 
10.00 uur:  
start wandeltocht (ongeveer 8 km) met korte pauze onderweg o.l.v. Jan Roelen. 
10.00 uur:  
start fietstocht (ongeveer 30 km) met een korte pauze onderweg o.l.v. Harrie Krijnen en Frank van 
Boxtel. Voor route zie bijgevoegde e-mail voor fietsers. 
12.00 – 13.00 uur:  
samen lunchen in De Lindeboom, lunchpakket meebrengen (soep/koffie/thee á € 1,80 voor eigen 
rekening). 
13.00 uur:  
vertrek te voet/per fiets naar Kaarsenmuseum opzij van de Belgische  
Sint Remigiuskerk, Molenstraat 2, Baarle-Hertog. Entree is voor rekening van genootschap, 
evenals kosten van de gids. Vanaf Stationsstraat/Molenstraat opzij van de Belgische kerk is het 
ongeveer 5 minuten wandelen. 
13.15 /14.15 uur:  
aanvang bezichtiging Kaarsenmuseum o.l.v. een gids. 
14.15 uur:  
start wandeltocht (ongeveer 8 km) met een korte pauze o.l.v. Jan Roelen. 
14.15 uur:  
start fietstocht (ongeveer 30 km) met een korte pauze o.l.v. Harrie Krijnen en Frank van Boxtel. 
Voor route zie bijgevoegde e-mail voor fietsers. 
15.15 uur:  
samenkomst van wandelaars en fietsers in Café-Restaurant De Lindeboom (bij goed weer op het 
terras). 
15.15-16.30 uur:  
afsluiting/naborrel Café St. Jacques in De Lindeboom. 
 
Bereikbaarheid Café-Restaurant De Lindeboom met openbaar vervoer: lijn 132 Veolia-bus vanuit 
Breda of Tilburg. Uitstappen Sint Jansstraat tegenover Bejaardenhuis Thebe/Janshove. Dan is het 
3 minuten lopen naar De Lindeboom. 
Auto’s kunnen parkeren op de Loswal, parallel gelegen aan de Stationsstraat of op de Parallelweg, 
gelegen in het verlengde van de Stationsstraat. 
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Jaarverslag 2010 
 
Een opmaat voor het jubileum. Zo is het jaar 2010 te karakteriseren, aldus het jaarverslag 2010 
door de secretaris van ons genootschap. Volgens de statuten had dit in de voorjaarsvergadering 
vastgesteld moeten worden, maar omdat er na de opmaat een heel concert volgde, is het daar niet 
van gekomen. 
Het conceptjaarverslag staat inmiddels op de website. In de najaarsvergadering wordt het officieel 
vastgesteld. 
 
Lees hier het complete conceptjaarverslag 2010 
 
André Brouwer, secretaris 

Elektrische fiets en Compostela 
 
In de vorige Ultreia hebt u kunnen lezen dat mevrouw Maus 
Sturmer zich stoorde aan het feit dat mensen die met een fiets met 
elektrische trapondersteuning Santiago bereiken, geen Compostela 
zouden krijgen. Ze begon een media-offensief en ik mocht live in 
de uitzending van omroep Max aankondigen dat we een brief 
hierover zouden schrijven naar het Pelgrimsbureau in Santiago. 
 
Maus Sturmer en haar partner hebben laten weten dat zij in 
Santiago hun Compostela hebben gekregen en zij danken het 

genootschap voor de inspanningen. 
 
Reacties van lezers 
Op het bericht in de Ultreia kwamen diverse reacties van lezers binnen waarbij het opvallend was 
dat die allemaal dezelfde strekking hadden. Men waardeerde het doorzettingsvermogen van 
mevrouw Sturmer, maar men vond toch ook dat de camino vooral een innerlijke beleving is 
waarvan het succes niet afhankelijk is van het al dan niet ontvangen van een document na afloop. 
 
Daar de mening van Stef Casier de strekking van de diverse reacties aardig weergeeft, nemen we 
die met zijn toestemming op in deze Ultreia. 
 
André Brouwer 
 
 
De reactie van Stef Casier: 
 
Geachte redactie, 
 
Het artikel en uw inspanningen naar of voor mevrouw Maus Sturmer hebben me een wat 
ambivalent gevoel gegeven. Enerzijds heb ik begrip en sympathie voor de verzuchtingen van 
mensen om "Santiago" te kunnen doen, anderzijds zie ik ook langzamerhand een soort inflatie 
optreden rondom het Santiagopelgrimeren. De pelgrim zelf lijkt steeds meer de 
voorwaarden/definitie van het pelgrimeren te (willen) dicteren, waarbij de vraag is wat dan de 
waarde is of de inhoud van de erkenning (Compostela). Men loopt de tocht of fietst in de loop van 
een aantal jaren, men loopt niet vanaf huis maar vanaf de Pyreneeën of vanaf 300 km van 
Santiago (om maar, gezien de regels, een Compostela te kunnen bemachtigen?), men laat de 
bagage in een bus of motor transporteren, etcetera. Modernisering binnen aloude tradities lijkt 
ook wat minder positieve neveneffecten te hebben, hoewel, en dat is ook ambivalentie, ieder ook 
weer zijn ervaringen moet/mag regisseren op de eigen wijze. Ieder heeft het volste recht iets in te 
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vullen op de eigen wijze. De vraag blijft of dit dan automatisch tot "erkenning" of "rechten" moet 
leiden. 
Het genootschap had in ieder geval moeite gedaan om overnachten in refugio's mogelijk te 
maken, dus de voorwaarden gecreëerd om de tocht met "gelijke kansen"en 
"ervaringsmogelijkheden" te kunnen aangaan. Uiteindelijk gaat het toch, lijkt mij, om de 
innerlijke ervaringen van de tocht en zijn de uiterlijke "bewijzen"of "erkenningen"secundair, 
want ze belanden in de kast. De stempelkaart was voor mij dierbaarder dan een Compostela 
omdat die ook de route als het ware uittekende en ook iets artistieks kon hebben. Maar ook de 
stempelkaart belandt in de kast, de herinneringen niet. 
 
In plaats van het beschuldigende "kerkelijke instanties werken tegen" zou je ook kunnen zeggen 
dat de verantwoordelijke kerkelijke instantie zijn best doet om de basiswaarden die men aan het 
pelgrimeren heeft gekoppeld (verinnerlijking, ontmoeting, offers, doorzetten, acculturatie, 
tegenslag overwinnen, verbroedering, eenvoud, etcetera) zoveel mogelijk te bewaren en te 
symboliseren in het verstrekken van een Compostela. 
Scherp en cynisch doorgetrokken, als het gaat om eigen kracht, moet ook een automobilist 
inspanning doen om er te komen: schakelen, op de pedalen trappen, etcetera. Ik wil alleen 
aangeven dat het ook bij onze tijd lijkt te passen om alles naar eigen belang op te rekken en dat 
"iets niet kunnen" of "iets niet krijgen" blijkbaar soms wordt beleefd als een oorlogsverklaring of 
een afwijzing. Nogmaals, niemand is in staat de ervaring van de tocht af te pakken. Die kun je 
alleen aan jezelf geven en dan is het de vraag wat je tekort komt als het "bewijs" er niet is. 
Uiteindelijk lijkt het "bewijs" vooral bedoeld voor anderen, net zoals je zonder geboortebewijs in 
de kast ook plots niet zou bestaan, geen eigen vol leven meer zou kunnen leiden. 
In dit verband heb ik een aardige anekdote uit mijn twee pelgrimages naar Santiago. 
Vlak bij Cruz de Ferro ontmoetten wij een Duits echtpaar bij een camper pauzerend, waarvan de 
man met bagage op de fiets fietste (ondanks de camper!) en de vrouw -gezien haar beperkingen- 
op afstand begeleidde via "pauzeontmoetingen". Haar ervaring was totaal anders dan die van 
haar man, toch waren ze erg met elkaar en met de tocht verbonden. Hier bleek een stuk 
acceptatie van de handicap met de dito beperkingen eraan verbonden. Ook dit is een door 
mevrouw gekozen wijze om een tocht te maken, ook deze ervaring kan niet afgenomen worden, 
maar een Compostela past daar niet bij.  
  
Ik wil niet treden in de verantwoordelijkheid van Santiago als het gaat om Compostela’s en het 
lijkt me vervelend en prikkelend als iets blijkt van willekeur c.q. ongelijke behandeling, maar het 
lijkt me ook goed dat er een instantie is die remmend werkt op "hype-achtige zaken of 
commercialisering".  
Ik zou het erg jammer vinden als het maken van de tocht naar Santiago tezeer een aan inflatie 
onderhevige onderneming zou worden, want dan krijg ik ook associaties met de "diploma's" die 
door InHolland zijn verstrekt. 
  
Ik wens iedereen alle goeds en vooral veel positieve ervaringen.  
 
Stef Casier  
 
 
 
  



Pelgrimstocht tijdens schoolkamp 
 
Van dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 1 juli is klas 6 (groep 8) van juf Yvette van de Bernard 
Lievegoedschool, de vrije school in Maastricht, op kamp geweest. Daarna gaan de leerlingen hun 
laatste week in op de onderbouw van deze school. Hierna zullen ze met z’n allen naar het 
voortgezet onderwijs gaan. De eerste twee dagen van het kamp maakten ze een pelgrimstocht van 
in totaal 25 kilometer van Gulpen naar Oud-Lemiers, waarbij ze al wandelend in contact kwamen 
met de natuur, cultuur, spiritualiteit/religie en sociale aspecten. Naar aanleiding van mijn vraag 
heeft zich een aantal kinderen opgegeven om een stukje te schrijven over deze pelgrimsdagen. 
Deze stukjes zijn beoordeeld door de hoofdredacteur van de Ultreia en onderstaand stukje is als 
beste/leukste beoordeeld. Ik mag van hem aan de gelukkige een prijsje aanbieden. 
 
 Gaston Huijsmans 
 
Het verhaal van winnaar Jujube Zéguérs: 
 
Al wandelend door de natuur starten we ons kamp. 
Stok in de hand, 
rugzak met jacobsschelp op de rug, 
nu zijn we echte pelgrims... 
 
We komen bij klooster Wittem aan. 
Hier krijgen we een rondleiding en kijken onze ogen uit. 
Vooral de Bieb vind ik mooi. 
Nu nog even een kijkje in de grafkelder en eetzaal en dan staan we weer buiten. 
 
We zijn bij een mooi lunchplekje gekomen. 
We eten ons brood en spelen in een riviertje. 
Daarna moeten we een berg over in de buurt van Eijs. 
Al lopend op de berg zien we de wijngaard van juffie Gerrie. 
Het is erg warm en we moeten zuinig zijn met ons water. 
Gelukkig krijgen we een ijsje als we de berg hebben gehaald. 
Het ijsje smaakt goed. 
Als we een beetje zijn uitgerust gaan we weer op pad. 
Gaston maakt af en toe groepjes waarin we een onderwerp krijgen om over te praten, 
bijvoorbeeld de toekomst, idolen e.d. 
En dan zijn we bij het klooster. 
We moeten even wachten op de bagage en spelen lekker in de tuin. 
 
's Avonds eten we lekker in de refter (eetzaal). We krijgen pasta met rode gehaktsaus, 
komkommersalade en yoghurt toe. 
We zien een korte film over pelgrimeren naar Santiago de Compostela en voor wie wil is er nog 
een tweede film. 
Dan moeten we naar bed. 
Juffie komt nog even voorlezen en dan gaat het licht uit. 
 
De volgende ochtend krijgen we een lekker ontbijt en maken we lunchpakketjes. 
Rijkelijk gevuld beginnen we onze tweede tocht. 
Het weer is omgeslagen. De lucht is grijs. 
Van Gaston moeten we een steen zoeken. 
Later schrijven we hier een wens voor onszelf op. 
Inmiddels is het aan het miezeren en doen we onze regenpakken aan. 
We merken dat dit natte weer ons kracht geeft en dat het wandelen veel makkelijker gaat. 
Op een mooie plek stoppen we en vertelt iedereen over het woord op zijn steen. 
De tweede helft van de verhaaltjes doen we in een kring in het bos. 
In dat bos is een pad en dat leidt naar klooster Mamalis. 



Gaston laat ons twee zalen zien. Zodra we binnengaan, moeten we stil zijn. 
Bijzonder gevoel... 
In onze plunjezak zit een kaarsje. Dit steken we aan, terwijl we het opdragen aan een dierbaar 
iemand. 
Meer als de halve klas staat te huilen (ook ik). Heel speciaal, want niet iedereen stelt zich altijd 
kwetsbaar op. 
Het lijkt alsof we door het buitenlicht niet meer durven te huilen. 
 
We doen nog een kleine lunchpauze en gaan dan weer op pad. 
We lopen het laatste stuk op een echte pelgrimsroute (De Jacobsroute). 
Iedereen loopt flink door en we eindigen uiteindelijk bij het kerkje in Lemiers. 
Hier krijgen we ons pelgrimscertificaat en rusten we wat uit. 
Vol trots eindigen we hier onze tocht. 
 
Jujube Zéguérs 

Pelgrimsgezin in tijdschrift 
 
Tijdens de najaarsbijeenkomst vorig jaar in Schoorl vertelden Tim (11) en Ivi (9) Huijsmans uit 
Meerssen hoe zij samen met hun ouders Gaston en Luciënne de camino hadden beleefd. 
 
Van Gaston ontvingen wij het volgende bericht. 
 
Hallo, ik vind het leuk om te melden dat er nu ook een uitgebreid artikel is gepubliceerd buiten de 
pelgrimswereld. Het staat in het zomernummer van De Seizoener en is verspreid onder ruim 
zesduizend leerlingen op dertig vrije scholen in Nederland.  
 
Het artikel is te downloaden via: 
http://www.mijnbestand.nl/Uitnodiging-IUDS8FHHCGUA.docx 
 
Met hartelijke groet,  
Gaston Huijsmans 
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Pelgrimspoëzie gevraagd 
 
Het Vlaams Genootschap is voornemens in 2012 een bundel uit te brengen met pelgrimsgedichten. 
Ik heb op me genomen voor de Nederlandse aanvoer te zorgen. 
Gedichten zijn tot 1 november ter selectie welkom op mijn e-mailadres: dorenbox@wxs.nl 
  
Tijs Dorenbosch 

Hospitaleren in het Zuiden van Duitsland? 
 
Aan de Münchener Jakobsweg ligt het idyllische plaatsje Scheidegg waar de Evangelische 
gemeente in haar fraaie parochiehuis een prachtige pelgrimsherberg heeft ingericht. Twee 
vrijwilligsters doen de primaire opvang, maar zijn voor de continuïteit van de herberg afhankelijk 
van de beschikbaarheid van hospitalero's van elders. 
De afgelopen twee jaar zijn Nederlandse hospitalero's reeds herhaalde keren in Scheidegg geweest. 
Met 300 passerende pelgrims is het zeker in het voor- of naseizoen niet druk, maar voor de 
pelgrim die er wel komt is de warmte van een persoonlijke ontvangst beslist een parel aan zijn 
ketting van bijzondere herinneringen.  
 
En de hospitalero's (men heeft er een eigen slaapkamertje) kunnen, naast het beschikbaar zijn in 
de late namiddag en avond, overdag prachtige wandelingen maken in de Beierse Allgäu of langs 
het Bodenmeer. Maar ook uitstapjes naar Oostenrijk, Zwitserland of Liechtenstein zijn mogelijk. 
Een rustige vakantie en het hospitaleren vallen zo mooi samen en daar is natuurlijk niets mis mee. 
Het is wel aan te bevelen als er een zekere basiskennis van het Duits aanwezig is. 
 
Belangstelling om nog dit najaar of in 2012 aan de voet van de Alpen te hospitaleren? Stuur dan 
een mailtje naar: 
Frau Sigrun Eggers via eggerssi@web.de  
Als Duits schrijven lastig voor u is, mag het ook in het Engels. 
 
Joost Bol 
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Hospitaleren in Nederland? 
 
Wanneer we aan het hospitaleren in een pelgrimsherberg denken, gaan de gedachten al snel naar 
de Camino in Spanje of naar de pelgrimsherberg in Roncesvalles, waar leden van ons genootschap 
reeds vele jaren als hospitalero's actief zijn. 
 
Maar wist u dat u ook in Nederland als hospitalero actief kunt zijn? Aan het Nederlandse deel van 
de Via Monastica door België in ons eigen Brabantse Vessem biedt de pelgrimshoeve Kafarnaüm 
gastvrijheid en onderdak aan passerende pelgrims. Nadat Broeder Fons het dit jaar wat rustiger 
aan is gaan doen, werd zijn gastheerschap overgenomen door een groep vrijwilligers onder leiding 
van Jac Naus. Om gedurende het hele jaar open te staan voor passerende pelgrims, zijn er naast de 
vrijwilligers ter plaatse ook hospitalero's van elders nodig. 
 
Het is er dan wel niet zo druk als in Roncesvalles, waar het hospitaleroschap een stevige dagtaak is, 
maar het persoonlijke gastheerschap en contact met de pelgrims is beslist even waardevol. 
 
Belangstelling om nog dit najaar of in 2012 een ontspannen verblijf in de Brabantse Kempen te 
combineren met het gastheerschap op de pelgrimshoeve Kafarnaüm? Neem dan contact op met: 
Lidwine Klunder, e-mail: klunder@upcmail.nl 
 
Joost Bol 

Jubileumfeest Nos Repos een succes 
 
Het jubileumfeest op 2 en 3 juli jl. Tien jaar Nos Repos, in de pelgrimsopvang Nos Repos te Augy 
sur Aubois te Frankrijk (gelegen langs de route Gr 654 deel 2) was een geweldig succes. Vijftig  
personen uit Spanje, Frankrijk, België en Nederland waren naar de herberg gekomen. Per fiets, te 
voet, met de auto, met de camper, met de caravan. De herberg was gezellig vol. Vele Nederlandse 
en Belgische hospitalero's gaven acte de présence. Ook liet de Franse uitgever van mooie en goede 
uitgaven van pelgrimsrouten door Frankrijk en Spanje, Francois Lepere, zich zien. Een uitbundig 
schijnende zon, een mooie Eucharistie, een cadeau voor een organisatie die zich bezig houdt met 
zorgen voor de sociaal zwakke mens die ondersteuning kan gebruiken in zijn directe omgeving met 
hulpmiddelen, een overheerlijk diner en een prachtige stemming deden het feest slagen. De actie 
die gehouden werd om gelden in te zamelen voor het bouwen van een schoorsteen en installeren 
van een kachel in de refuge lijkt te gaan slagen. Nog enige honderden euro’s  en het project kan van 
start. 
 
René Heinrichs 
 
  



Kunstlezing over Santiago de Compostela in Neerijnen 
 
Op woensdag 23 november is er van 10.30 - 12.15 uur een lezing in het Gelderse Neerijnen. 
 
Ook rondom Neerijnen zijn veel sporen van oude pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela. 
Bijvoorbeeld het Jacobigasthuis in Waardenburg uit de veertiende eeuw. En nog ieder jaar staan er 
in de lokale pers verhalen van moderne pelgrims naar dezelfde plaats in Noord Spanje. Waarom 
ging men en wat las men op de gevels van kerken en kloosters die men onderweg tegenkwam en 
waar men onderdak voor de nacht vond? Velen van ons zullen tijdens vakanties in Frankrijk oog in 
oog hebben gestaan met beeldhouwwerken op en in Romaanse kerken in plaatsen als Tours, 
Vezelay, Arles, en Moissac. Het bijzondere van deze Romaanse kerkbouw is onderwerp van een 
lezing door onze streekgenoot Robbie Dell´Aira, kunsthistoricus en docent aan diverse 
kunstopleidingen.  
 
Entree € 12,50. Graag van tevoren voldoen op bankrekening 
328 063 029 ten name van Stichting Stroomhuis, onder vermelding van uw naam en het thema 
‘Compostela’. 
 
Plaats van de lezing: Stroomhuis Neerijnen, Van Pallandtweg 1, Neerijnen. 
 
Voor meer informatie: www.stroomhuisneerijnen.nl of  
Hans Baars, e-mail: baars964@planet.nl 
 
Hans Baars 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.stroomhuisneerijnen.nl/


Bijeenkomst van de regio Midden-Nederland 
  
Datum: zaterdag 24 september 2011 
Tijd: aanvang 13.30 uur (zaal open om 13.00 uur) 
Plaats: ontmoetingsruimte H. Kruiskerk, Liendertseweg 48, Amersfoort  
 
Agenda 

 Impressie van de afsluitingsceremonie In Santiago de Compostela van het Heilig 
Jaar 2010 door  Hanny Pouderoyen 

 Recente pelgrimservaringen  

 Camino der Lage Landen in de regio Midden-Nederland 

 Café Sint Jabik 
 
 
Voor meer informatie: Fons Boink, e-mail: boink.ngsj@casema.nl 
 

Fons Boink 

Bus tussen Pamplona en Saint-Jean-Pied-de-Port 
 
Tussen 18 juni en 11 september is er een nieuwe busverbinding speciaal voor pelgrims. 
Busmaatschappij Conda rijdt tussen Pamplona en  
Saint-Jean-Pied-de-Port via Roncesvalles. 
 
Vertrek in Pamplona om 14.00 uur en vertrek in Saint-Jean-Pied-de-Port om 16.00 uur. Kosten: 15 
euro. 
  
André Brouwer 
met dank aan Simone Aarendonk 
 

 
 

  



Pelgrimsweekeinden te Ossendrecht 
 
Onze leden Huub Mooren en René Heinrichs hernemen hun voorbereidingsweekenden voor 
aankomende pelgrims. In november in het weekend van 26 en 27 november en in het weekend van 
10 en 11 december 2011.  
Plaats: De Volksabdij te Ossendrecht. 
Aanvang: Zaterdag 10.30uur. Einde zondagmiddag na de middagmaaltijd.  
 
Inschrijven bij de Volksabij info@devolksabdij.nl.  Hier is ook de informatie te verkrijgen over de 
inschrijvingskosten. Maximaal 12 personen. Het liefste koppels, want ook al gaat er maar een 
feitelijk op weg, de ander maakt ook zijn eigen pelgrimage, thuis of elders. En: vol is vol. 
Inschrijven kan nu al! 
 
Huub Mooren en René Heinrichs 

Vacature hoofdredacteur (m/v) Jacobsstaf 
 
De Jacobsstaf is het kwartaalblad voor en door leden van het Nederlands Genootschap van Sint 
Jacob en vervult een belangrijke rol in de informatievoorziening van het genootschap. Het blad 
wordt door een klein en gemotiveerd team gemaakt en vooorziet in een grote behoefte. 
 
Vanwege het vertrek van Joop van der Schoor per 1 oktober 2011 is de redactie op zoek naar een 
nieuwe inspirerende en enthousiaste hoofdredacteur (m/v).  
 
Lijkt het u leuk om in een klein team ieder kwartaal weer een mooi blad te maken? Of kent u een 
geschikte kandidaat? Meldt u dan aan bij of neem contact op voor meer informatie met de huidige 
hoofdredacteur Joop van der Schoor, tel. 06 12 14 95 32, e-mail walkersunlimited@gmail.com of 
bij eindredacteur Jasper Koedam, tel 024 3562930, e-mail jasper.koedam@planet.nl 
 
De taken en competenties: 
 
Taken: 
- voorzitten van de redactievergaderingen (minimaal 4x per jaar) 
- verzamelen van de ontvangen kopij en beheer van het archief 
- in overleg met de overige redactieleden beoordelen van de kopij 
- in overleg met de overige redactieleden aandragen van ideeën voor artikelen 
- met enige regelmaat een bijdrage leveren aan de inhoud van de Jacobsstaf 
- contacten onderhouden met overige werkgroepen binnen het genootschap en met (potentiële) 

auteurs 
 
Competenties: 
- journalistieke affiniteit 
- goed kunnen samenwerken 
- leidinggevende, motiverende en inspirerende capaciteiten 
- goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden 
- ervaring met vrijwilligerswerk 
- affiniteit met pelgrimeren en het genootschap 
 
  

mailto:info@devolksabdij.nl
mailto:walkersunlimited@gmail.com
mailto:jasper.koedam@planet.nl


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 

2.891.250 voetstappen tussen Dommelen en Santiago / Wil van de Ven 
  
Wil (61) liep in 2008 in 79 dagen naar Santiago. Een pelgrimstocht die niet over rozen ging, waar 
de dalen diep en de bergen hoog waren. Waar de eenzaamheid een mooie gelegenheid tot reflectie 
bood. Waar de transformatie ontstond van wandelaar naar pelgrim. Waar er gastvrijheid was van 
wildvreemde mensen en saamhorigheid van pelgrims onder elkaar.  
  
Het boek wordt  uitgegeven in eigenbeheer en is bij Wil te verkrijgen voor de prijs van 19,50 Euro, 
waarbij de volledige opbrengst 
geschonken wordt aan de stichting Make a Memory www.makeamemory.nl). 
Wil van de Ven 
Hoefsmidwei 59 
5551 PM Valkenswaard 
040 2016691 
e-mail: wavandeven@onsbrabantnet.nl 

  

http://www.makeamemory.nl/
mailto:wavandeven@onsbrabantnet.nl


Dit is de weg naar Rome/Ruud Bruggeman 
 
Over mijn pelgrimstocht naar Santiago in 1998 heb ik geen boek geschreven. Maar pelgrimeren 
is een verslavende bezigheid, en in 2008 zijn mijn vrouw en ik naar Rome gaan lopen, en 
daarover heb ik wel een boek geschreven, getiteld: ‘Dit is de weg naar Rome’. Ik denk dat 
kennisnemen van boeken over de pelgrimage naar Rome ook voor leden van onze 
Santiagovereniging boeiend kan zijn. Zoals gezegd: zij hebben die ervaring van lopen naar 
Santiago, en dat is verslavend, en dan wil je meer. Rome is daarvoor een prima vervolg! 
 
Ruud Bruggeman 
 
Meer informatie: 
De tocht naar Rome werd een terugblik en vooruitblik in zijn leven, een spirituele zoektocht. 
Tijdens deze pelgrimsreis naar Rome zet hij de tocht naar binnen voort, zonder zijn ogen te sluiten 
voor wat er buiten allemaal gebeurt. Het levert een bijzonder boeiend reisverhaal op, vloeiend 
geschreven, met oog voor de veelkleurige, gekke en ontroerende details van alles wat er onderweg 
langskomt. In cursieve terzijdes maakt hij zijn lezer deelgenoot van de innerlijke obstakels en 
hindernissen die je op zo’n tocht onvermijdelijk tegenkomt, maar vooral ook van bijzondere 
ervaringen en spirituele inzichten die onder zulk lopend pelgrimeren kunnen ontstaan.  
 
Leeuwarden: Elikser, 2010. ISBN: 978-90-8954-250-2 
Het boek is ook te bestellen via www.bol.com 

Reacties op Ultreia 
 
Na elke Ultreia loopt de mailbox van onze redactie weer vol met reacties, meestal tussen de 100 en 
150. Leuk, want dit betekent dat de Ultreia leeft. 
 
Alleen hebben sommige reacties niets of weinig met de Ultreia te maken. Veel mensen geven een 
wijziging van hun e-mail adres door. Prima, maar wilt u dit doen via 
ledenadministratie@santiago.nl  
 
Veel mensen stellen vragen over de routes, refugio’s en dergelijke. Op het e-mailadres 
info@santiago.nl zitten deskundige mensen om al uw vragen te beantwoorden. 

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

http://www.bol.com/
mailto:ledenadministratie@santiago.nl
mailto:info@santiago.nl
mailto:ultreia@santiago.nl

