
 

Ultreia 6, oktober 2011 

Van de redactie 
 
Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 6. Het origineel is helaas 
verloren gegaan.  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
 

Van de redactie 
 
U bent gewend dat we de Ultreia afsluiten met het pelgrimsboekenhoekje 
waarin leden hun eigen pennenvruchten onder de aandacht van lezers 
kunnen brengen. 
Dit keer beginnen we de Ultreia met twee boeken die ons Genootschap 
zelf uitgeeft ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum. Ze 
worden beide feestelijk gepresenteerd op onze najaarsbijeenkomst,  
5 november te Utrecht. 
Bram van der Wees verzamelde een indrukwekkende ploeg mensen om 
zich heen om een gids met alle pelgrimswegen in Nederland samen te 
stellen. Naast Joukje Eringa, Han Lasance en Jos Peters waren er nog 
ongeveer 40 routeontwikkelaars, 99 nalopers, 20 fotografen en 10 
schrijvers van achtergrondteksten. 
Joop van der Meulen, schrijver van ons jarenlang succesnummer 
Praktisch pelgrimeren, schreef Het geheim van de schelp, de weg van de 
geest. Een boek dat de spirituele kant van het pelgrimeren belicht stond 
al jarenlang op onze verlanglijst. Het geheim van de schelp voorziet in 
die omissie. Naast een gids voor praktisch pelgrimeren hebben we nu ook 
een gids voor theoretisch pelgrimeren. 
 
André Brouwer 
 
 
 
  



Jacobswegen in Nederland 
 

Op 5 november a.s. presenteert de werkgroep Jacobswegen 
tijdens de najaarsbijeenkomst van ons Genootschap het 
resultaat van twee jaar stug doorwerken: de wandelgids 
Jacobswegen in Nederland, bestaande uit twee deeltjes 
met zestig etappes vanuit alle hoeken van Nederland. 
 
In deel 1 komen de wegen vanuit het westen aan bod. De 
hoofdroute begint in Den Oever en voert via Haarlem, 
Amsterdam, Utrecht en  

’s-Hertogenbosch naar Postel en Roermond. Van Haarlem kan men ook 
langs Den Haag en Vlissingen naar Brugge en Gent. En vanaf Schipluiden 
brengt een interessante omweg de pelgrim langs Dordrecht en Bergen op 
Zoom naar Antwerpen. 
 
Deel 2 omvat de wegen vanuit het noorden en oosten. De hoofdroutes 
beginnen in Hasselt waar ze voortgaan op de al bestaande wegen uit Sint 
Jacobiparochie (het Jabikspaad) en Uithuizen (het Jacobspad 
Groningen-Drenthe). Ze voeren langs Utrecht en Breda naar Antwerpen, 
respectievelijk langs Nijmegen naar ‘s-Hertogenbosch, met een 
aansluiting op de bestaande weg naar Maastricht (het Jacobspad 
Limburg). Tot slot is ook de fraaie aanlooproute van Oldenzaal via 
Enschede naar Doesburg beschreven. 
 
Deze Jacobswegen volgen wegen die de middeleeuwse pelgrim ook zou 
hebben kunnen lopen. Vrijwel alle Jacobskerken en –gasthuizen worden 
aangedaan. De gidsen bevatten een compacte beschrijving van de routes, 
heldere kaartjes en veel, vaak leuk geschreven, achtergrondinformatie. 
Ook als u niet op pad gaat een genot om te lezen. Met pictogrammen is 
aangegeven welke voorzieningen men in de plaatsen onderweg mag 
verwachten. 
De routes zijn goed bruikbaar voor mensen die mooie meerdaagse 
wandelingen willen maken of willen oefenen voor de grote tocht. Maar 
bovenal zijn beide gidsen bijzonder geschikt voor de pelgrim die 
daadwerkelijk op pad gaat naar Santiago de Compostela. 
 
Jacobswegen in Nederland, 2 delen, 13 x 22 cm, 392 pagina’s. De 
winkelprijs wordt € 35,-, de prijs voor leden van het Genootschap wordt 
€ 27,50. Tot 31 januari is de actieprijs € 22,50. Bestel het boek nu al via 
de webwinkel, dan heeft u het medio november in huis. 
 
Bram van der Wees 



Het geheim van de schelp, de weg van de geest  
 
Het geheim van de schelp, de weg van de geest heeft als 
ondertitel: een spirituele reisgids voor de pelgrim. Het 
wordt uitgegeven als ‘dwarsligger’. Dat betekent: een boek 
in een zeer handzaam formaat dat gemakkelijk in een rug- 

of kontzak past, direct onder handbereik. 
De in Het geheim van de schelp gebundelde spreuken, gedachten en 
gedichten, sommige lichtvoetig, andere met enigszins zwaardere tred, 
zijn te beschouwen als geestelijk voer voor onderweg. Ze zijn bedoeld om 
over na te denken, de pelgrim te inspireren en hem zo behulpzaam te zijn 
bij het realiseren van zijn eigen weg. 
 
De presentatie van Het geheim van de schelp tijdens de 
najaarsbijeenkomst op 5 november a.s. zal extra allure krijgen als mijn 
dochter, Anouk van Teeseling, samen met haar begeleider Sjoerd van 
Dijken (piano), met enkele pelgrimsliederen dit moment vocale glans zal 
geven. De melodie van de in het boekje opgenomen liederen zijn binnen 
afzienbare tijd te horen/te downloaden via www.santiago.nl, waar ze 
door hen beiden ten gehore gebracht worden. Aldus kan elke pelgrim in 
spe zich de melodie van de liederen eigen maken. 
 
De verkoopprijs voor leden is € 15,50. Tot 31 december 2011 is de 
speciale actieprijs € 12,50. 
 
 
De overwegingen van Joop 
 
2011, het jaar waarin het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 25 jaar 
bestaat, het jaar ook waarin het bestuur van de vereniging er alles aan 
heeft gedaan dit jubileum uitbundig te vieren. 
Veel vrijwilligers hebben zich ingespannen het jaar een feestelijke tint te 
geven en daarnaast aan de buitenwereld te laten zien dat het 
Genootschap bestaat, beter gezegd: in alle opzichten leeft. 
In meerdere bestuursvergaderingen van de indertijd nog jonge 
vereniging, ik spreek over 10 á 15 jaar geleden, vroegen wij ons af of wij 
als Genootschap meer naar buiten zouden moeten treden en het 
antwoord was steevast: nee. Immers, de tijd zou ons wel leren hoe de 
vereniging zich met het toen al sterk groeiend ledenaantal zou 
ontwikkelen. De tijd heeft het ons inderdaad geleerd en menigeen zal 
zich met enige verbazing afvragen hoe het mogelijk is geweest dat deze 
groei blijvend bleek te zijn en daarnaast ook hoe de vereniging zich in ons 
land zo duidelijk op de kaart heeft gezet. 

http://www.santiago.nl/


 
Sprekend over Spiritualiteit, een regelmatig terugkerend onderwerp in 
het Genootschap, vroegen Tijs Dorenbosch, oud voorzitter, en 
ondergetekende zich enkele jaren geleden af of het een goede zaak zou 
zijn vanuit de vereniging een boekje uit te geven waarin de spiritualiteit 
van het pelgrimeren belicht zou worden. Na ampele overwegingen, 
wetend dat het geen gemakkelijke opgave zou zijn, ben ik hiertoe 
overgegaan en ben ik eerlijk gezegd nogal blij dat het boekje zeer 
binnenkort het levenslicht zal zien. Daarnaast voel ik me erg vereerd dat 
ik het op 5 november a.s. tijdens de ledenvergadering aan de voorzitter 
van ons Genootschap mag aanbieden. 
 
Joop van der Meulen  



Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 
 

 
 
Dank voor uw bijdrage voor de jubileumtentoonstelling. Met deze 
bijdrage zijn belangrijke bruiklenen vanuit Antwerpen en Duitsland naar 
Utrecht gekomen. De kunstwerken betreffen onder meer de gastvrijheid 
die pelgrims ontvangen. 
 

Wij willen ook graag wetenschappelijk onderzoek stimuleren, 
ontmoetingsplaatsen langs de route realiseren, pelgrims met een 
beperking ondersteunen en jongeren bij het pelgrimeren betrekken. 
Helpt u ons mee?  
Het rekeningnummer van de Stichting is 5981493. 
  
Diedrick Janse 
secretaris Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 
 

 

El Orfeón Jacobeo treedt op 
 
Het genootschapskoor verschijnt de komende weken regelmatig in het 
openbaar. Zo trad El Orfeón op 14 oktober jl. op bij de opening van de 
tentoonstelling Pelgrims op weg naar Santiago de Compostela in 
museum het Catharijneconvent. 
Als u niet op de opening was, heeft u dat dus gemist, maar u krijgt nog 
meer kansen. Op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur, zingen we samen 
met het koor van de Sint Josephkerk in Zeist in een viering die geheel in 
het teken van pelgrimeren staat (zie ook elders in deze Ultreia). 
En op zaterdag 5 november zorgt het koor voor het muzikale element in 
het toneelstuk La Farce, dat ’s middags om 16.00 uur wordt uitgevoerd 
tijdens de najaarsbijeenkomst van ons Genootschap te Utrecht. 
 
Wie overweegt om mee te zingen en ons eerst eens wil horen, grijpt hier 
zijn kans.  
 
Meer informatie: bram@vanderwees.com 
 

Bram van der Wees 



De Camino der Lage Landen nadert Utrecht 
 
De Camino der Lage Landen nadert de regio Utrecht-Zuid/Rivierenland. 
Deze estafettewandeling door Nederland begon in november 2010 in 
Galder en heeft inmiddels bijna alle regio's aangedaan. Meer dan duizend 
genootschapsleden liepen al een of meer etappes mee. Op zaterdag 15 
oktober namen wij de estafettestaf over van regio 's-Hertogenbosch. 
In onze regio zijn de onderstaande wandelingen voorbereid. De 
afstanden variëren van 17 tot 22 km. Heb je zin om een of meer dagen 
mee te lopen? Pak dan je rugzakje, zet je wandelschoenen klaar en kijk in 
onderstaand programma 
 
Zaterdag 15 oktober: Heusden - Zaltbommel; 's middags overdracht van 
de estafette met camino-festival en een muzikaal optreden van Simone 
Awhina. 
 
Zondag 16 oktober: Zaltbommel – Geldermalsen. 
Donderdag 20 oktober: Geldermalsen - Wijk bij Duurstede. 
Zaterdag 22 oktober: Wijk bij Duurstede – Rhenen. 
Dinsdag 25 oktober: Rhenen – Leersum. 
Woensdag 26 oktober: Leersum – Maarn. 
Vrijdag 28 oktober: Maarn - Austerlitz, met groepsovernachting, 
maaltijd, overdracht aan regio Midden-Nederland en pelgrimsvertier. 
 
Uitgebreide informatie met routebeschrijving via www.santiago.nl 
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig maar aanmelden (met data 
waarop u meedoet) is prettig voor de organisatie. Mail aan: 
bram@vanderwees.com 
 
Voor de overnachting van vrijdag 28 op zaterdag 29 oktober hebben wij 
in Austerlitz een prachtig groepsverblijf gehuurd. Dit fungeert die nacht 
als onze eigen pelgrimsherberg. Hier dragen we de staf over aan regio 
Midden-Nederland. We zetten ons aan een gezamenlijke 
pelgrimsmaaltijd en brengen de avond door met muziek, spel en 
pelgrimsverhalen. De kosten bedragen € 25,-, inclusief maaltijd en 
consumpties. Inschrijven bij bram@vanderwees.com 
De volgende dag lopen we naar Zeist waar in de Sint Josephkerk een 
maaltijd en een pelgrimsviering (met zang van ons koor El Orfeón 
Jacobeo) op ons wachten. 
 
Regio Utrecht-Zuid / Rivierenland 
Bram van der Wees, Jos Notenboom, Tonny Vet en Jan van Os 
 

http://www.santiago.nl/
mailto:bram@vanderwees.com
mailto:bram@vanderwees.com


Camino der Lage Landen vanuit Austerlitz 

 
Op zaterdag 29 oktober wordt de pelgrimsstaf door de regio Utrecht-
Zuid/Rivierenland overgedragen aan de regio Midden-Nederland. 
Start: Jeugd Buitenverblijf (JBV) de Mier te Austerlitz om 10.15 uur. JBV 
de Mier is vanaf station Driebergen-Zeist te bereiken met 
Connexxion bus 83 richting Woudenberg (de bus van 9.25 uur is het 
meest geschikt), uitstappen bij KNVB Sportcentrum, tien minuten lopen. 
Deze dag lopen we met een omweggetje naar Rozenstraat 20 te Zeist. De 
dagafstand bedraagt ca 15 km. 
Voor 10 euro kunt u in het parochiecentrum van de Emmausparochie 
genieten van een stevige stamppotmaaltijd. 
 
Pelgrimsmis 
Om 19.00 uur is in de Sint Josephkerk te Zeist een pelgrimsmis. Het ons 
welbekende koor El Orfeón Jacobeo zal deze viering muzikaal opluisteren 
samen met het Themakoor van de parochie. Voor en na de viering zullen 
zij ook een aantal pelgrimsliederen zingen. 
Na afloop van de viering is er nog gelegenheid voor het drinken van een 
glaasje en het uitwisselen van pelgrimsgedachten. Tevens kunt u 
informatie inwinnen over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 
en kunt u genieten van de presentatie van een fotoreportage van een 
tocht vanuit Oviedo naar Santiago. 
 
In verband met de catering is aanmelden via het emailadres  
regio.midden-nederland@santiago.nl noodzakelijk met vermelding van: 
- CLL 29-10-2011 
- uw naam 
- of u gebruik maakt van de maaltijd à € 10,- (al dan niet vegetarisch) 
- of u aanwezig zult zijn bij de Eucharistieviering om 19.00 uur  

(mag ook zonder dat u die dag meegewandeld hebt). 
 

Fons Boink 
  

mailto:regio.midden-nederland@santiago.nl


Kunstlezing over Santiago de Compostela in Neerijnen 
 
In Ultreia nummer 5 stond deze lezing aangekondigd voor eind 
november. De organisatoren hebben deze echter vervroegd naar dinsdag 
8 november van 10.30 - 12.15 uur. 
 
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/


Fiets inpakken in Spaanse bus 

 
Een fiets meenemen in de bus was in Spanje nooit een probleem. Op de 
grote doorgaande routes kon hij onverpakt en vaak gratis mee. 
Dit jaar bleek dat in ieder geval ALSA de voorwaarden heeft 
aangescherpt: voorwiel moet eruit en de fiets moet verpakt worden. Tip: 
koop in de supermercado vuilniszakken (groot formaat) en/of een paar 
meter burbujas (= bobbeltjesfolie). Met wat plakband om de fiets heen 
prutsen: geen mens die er op let. Je kunt ook een hoes meenemen. Voor 
de fiets moet nu wel apart betaald worden. 
 
Leo Jacobs 
 
 

Busje komt zo (maar stopt niet) 
 

En nu we het toch over 
busvervoer hebben. In Ultreia 
5 maakten we melding van de 
busdienst die in de 
zomermaanden speciaal voor 
pelgrims tussen Pamplona en 
Saint-Jean-Pied-de-Port reed 
via Roncesvalles. Helaas reed 
de bus wel via Roncesvalles, 
maar stopte daar niet, zoals 
sommige braaf wachtende 
pelgrims tot hun verbijstering 
moesten ervaren.  

Onze werkgroep Herbergen heeft navraag gedaan, maar er blijkt een zelfs 
voor plaatselijk ingewijden onduidelijk concurrentiebeding aan ten 
grondslag te liggen. 
Excuses voor iedereen die de bus aan zich voorbij zag gaan, maar wij 
hadden de informatie uit een gezaghebbende Spaanse nieuwsbrief. 
 
Eén lezer vroeg ons nog of pelgrims wel geacht worden met de bus te 
gaan, maar dat is weer een ander verhaal. 
 
André Brouwer 
 
 
 



Veencamino op zaterdag 22 oktober 
 
We willen je van harte uitnodigen voor een wandelroute (mogelijk 
gecombineerd met een fietstocht, onder voorbehoud) in het voormalige 
Gronings-Drents veen- en turfgebied tussen Nuis en Zevenhuizen.  
We verzamelen bij de Coendersborg, Oudeweg 15a, 9364 PP te Nuis om 
9.30 uur. Hopelijk kunnen we daar met een kopje koffie of thee 
beginnen.  
De route (±15 km) gaat door het gebied van vaarten en wijken die 
ontstaan zijn als gevolg van de turfwinning, voert langs het Iwema 
Steenhuis met de stinsentuin bij Niebert en komt via Jonkersvaart weer 
terug in Nuis. Geplande terugkomst in Nuis is rond 14.00 uur.  
We kunnen dan in de Coendersborg nog nazitten met een kopje koffie of 
thee en het achter de borg gevestigde landbouwmuseum ‘’t Rieuw’ 
bezoeken. We proberen nog bij de Coendersborg een warme soep voor de 
lunch te regelen (van koffie en thee zijn we daar ’s middags verzekerd), 
maar neem in elk geval een lunchpakket en drinken voor onderweg mee. 
 
Opgave voor deze veencamino van 22 oktober (graag uiterlijk 5 dagen 
van tevoren) kan gedaan worden door 
een e-mail te sturen naar jam.middeldorp@planet.nl, onder vermelding 
van ‘wandelaar of fietser’of 
een telefoontje te plegen naar Jaap Middeldorp, tel.: 050 36 41 980  
 
Openbaar vervoer reisinformatie naar Nuis:  
9:07 uur: station Groningen, bus 88 Qbuzz richting Marum, aankomst 
Nuis Coenderslaan 9.48 uur, daarna 4 minuten lopen naar de 
Coendersborg.  
NB: Kom je met de bus naar Nuis, laat het ons even weten, in verband 
met de vertrektijd vanaf de Coendersborg. 
 
Openbaar vervoer reisinformatie vanuit Nuis:  
16:08 uur: Nuis Coenderslaan, bus 88 Qbuzz richting Groningen, 
aankomst station 16.52 uur. 
 
Jaap Middeldorp en Ineke de Jonge 
 

 
 

  

mailto:jam.middeldorp@planet.nl


Vervolg elektrische fiets en Compostela 
 
In de vorige Ultreia’s heeft u kunnen lezen hoe Maus Sturmer met succes 
streed voor het toekennen van een Compostela aan mensen die met een 
elektrische fiets Santiago bereiken. Op het bericht 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. We plaatsten de reactie 
van Stef Casier als voorbeeld. Hieronder het antwoord van Maus 
Sturmer. 
 
Redactie  
 
Graag wil ik toch reageren op de brief van de heer Stef Casier. Wat me 
opvalt bij hem en ook uit reacties van anderen is alsof voor mij de 
Compostela het belangrijkste was, maar iedereen had mij kunnen horen 
vertellen bij Max dat dit voor mij niet het belangrijkste was, maar de 
spirituele ervaring die ik op wilde doen, die je tot een ander, vaak beter 
mens maken.  
Waar het mij om ging was het onrecht dat mensen, die de grote 
inspanningen en de ervaringen van de fietstocht hadden opgedaan, 
daarna de teleurstelling kregen dat ze niet erkend werden. Evenals 
mensen met rolstoelen etc. Ieder mens, ook met een handicap heeft het 
recht deze tocht te mogen maken, die spirituele ervaringen op te doen en 
als toevoeging de Compostela te mogen ontvangen. Die Compostela 
doet niets af aan de prachtige ervaringen die je onderweg opdoet, het is 
alleen een extra toevoeging. En waarom mag die dan niet een beetje 
belangrijk zijn? Heeft een van de wandelaars of fietsers ooit gezegd, 'ik 
wil hem niet'? Ieder mens ziet het als een toevoeging van zijn 
ervaringen en als beloning voor de zware inspanning die is verleend.  
  
Ik wens ieder, of het nu wandelaars of (elektrische)fietsers een 
geweldige spirituele tocht naar Santiago toe. Ik ben blij dat ik de tocht 
op de elektrische fiets kon maken, welk ik nooit per voet of gewone fiets 
had kunnen doen. Het was zwaar genoeg, geloof me en menig keer 
kreeg ik figuurlijk een duwtje in mijn rug van de engelen die met veel 
plezier meegefietst hebben. Als dat niet spiritueel genoeg is weet ik niet 
meer wat dit dan wel is. 
  
Met vriendelijke groet, 
Maus Sturmer 



Uitnodiging evaluatiedagen in Vessem 
 
Op zaterdag 5 en 19 november zijn er informatie- en evaluatiedagen voor 
aankomende en huidige gastheren en gastvrouwen in Pelgrimshoeve 
Kafarnaüm in Vessem 
 
Programma van 10.30 – 14.00 uur, inclusief lunch. 
Reiskosten voor eigen rekening. 
Voor meer informatie: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl 
 
Lidwine Klunder 
 
 

Dag van de stilte 
 
Zondag 30 oktober is uitgeroepen tot nationale dag van de stilte. Ons lid 
Gaston Huijsmans, bekend als vader van een pelgrimsgezin en van zijn 
promotie van pelgrimeren voor de jeugd, vroeg hier aandacht aan te 
besteden. 
Daar stilte veel raakvlakken heeft met pelgrimeren voldoen wij graag aan 
dit verzoek. 
 
Van de website 
In onze dynamische maatschappij is er veel drukte en hebben veel 
mensen het druk. We hebben veel bezigheden en veel 
keuzemogelijkheden. Maar we hebben van tijd tot tijd ook behoefte aan 
even niets. Aan rust en stilte, tijd om te ontspannen en onze ervaringen te 
verwerken. Tijd om te reflecteren op wat we hebben meegemaakt en op 
wat we écht belangrijk vinden in ons leven.  
 
Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt 
mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging. 
 
Voor meer informatie 
www.dagvandestilte.nl 
 
André Brouwer 
 
 
 
  

http://www.dagvandestilte.nl/


Pelgrimsonderdak tussen Rocroi en Reims 
 
Sinds jaren bied ik onderdak aan passerende pelgrims op het traject 
Rocroi-Reims in Frankrijk. Ik ontvang jaarlijks tussen de 100 en 150 
pelgrims en, gezien de reacties in het gastenboek, gaan ze allen tevreden 
weer verder. 
Ik heb het voornemen mij en mijn plek verder open te stellen om 
pelgrims onderdak te verschaffen en me hier meer op toe te gaan leggen. 
Ik heb ook contact met de vereniging uit Reims en Belgïe. 
Aangezien er tussen Rocroi en Reims weinig gepaste accommodaties zijn, 
heb ik het plan opgepakt de pelgrims een arrangement aan te bieden. 
Het idee is dat ze tijdens hun tocht van Rocroi - Reims bij mij op de 
boerderij verblijven en ik voor het transport van en naar de start en 
vertekpunten zorg. 
Veel pelgrims geven mij te kennen problemen te ondervinden in het 
vinden van een geschikte accommodatie, vandaar mijn plan. 
De meesten hebben dagen nodig om Rocroi en Reims te overbruggen, 
mijn boerderij ligt ongeveer halverwege. 
 
Jos Evers 
 
Voor meer informatie: www.ferme-grandchamp.infofrankrijk.nl  
e-mail: ferme.grandchamp@hotmail.com 
tel. + 33 (0) 324 38 65 00 

Toeval 
 
Van een lezer kregen wij spontaan een verhaal opgestuurd. Nu is de 
Ultreia in de eerste plaats een nieuwsbrief, bestemd voor - het woord zegt 
het al - allerhande nieuws. Voor dit verhaal maken wij echter graag een 
uitzondering. Ook om tegemoet te komen aan al die lezers die mopperen 
dat er nooit iets voor fietsers in de Ultreia staat. 
 
Redactie  
 
Op 22 mei van dit jaar (2011) vertrok ik uit Nederland voor mijn 
pelgrimstocht per fiets naar Santiago. De bagage zorgvuldig 
geselecteerd, in vier gele Ortlieb fietstassen gedrukt en een zak met 
onder andere mijn tent.  In Frankrijk gebruikte ik de 
routebeschrijvingen van Sweerman en van Rossum "Langs oude 
wegen". De hele reis is een onvergetelijke ervaring geweest. Eén voorval 
echter vind ik wel zo bijzonder, dat ik daar graag over wil vertellen. 
Vincent Polman, Heveadorp 

http://ferme-grandchamp.infofrankrijk.nl/
mailto:ferme.grandchamp@hotmail.com


 
Het voorval van Vincent 
 
Met uitzondering van 'n lekkage aan het hydraulisch remsysteem in 
Vézelay, heb ik een voorspoedige reis gehad, genietend van alles wat ik 
tegenkom, en van de ontmoetingen met trekkers en pelgrims.  Op 15 juni 
steek ik, na een aantal haarspeldbochten, de rivier de Creuse over en zet 
ik mijn tent op in Crozant (camping municipal). De volgende ochtend, 
fris, op weg richting Bénévent-l'Abbaye. In de routebeschrijving wordt 
het stadje La Souterraine als zeer aantrekkelijk omschreven.  Daar zet ik 
mijn fiets bij de kerk, slot er op en bekijk de kerk. Na een kop koffie op 
een terras ga ik weer naar m'n fiets. Als ik de fiets in het oog krijg zie ik 
iets vreemds: de voortassen zijn weg. Er gaat en schok door me heen: 
"gestolen!". De tassen zijn zeer eenvoudig af te nemen. Na nog wel een 
uur in de omgeving te hebben gezocht zat er niets anders op dan naar de 
Gendarmerie te gaan en aangifte te doen van diefstal. Om in de buurt te 
blijven heb ik die nacht geslapen op de -overigens zeer fraaie - 
plaatselijke camping.  
 
Omdat ter plaatse geen passende voortassen te koop zijn, besluit ik alleen 
het hoogst noodzakelijke van het gestolene te kopen, en dat te proppen in 
de achtertassen en de zak met tent en luchtbed. Dat is bijvoorbeeld een 
regenjas en de oplader van de telefoon. De campingspullen (pannen, 
brander e.d.) daar moet ik maar zonder doen. Zo zet ik de tocht voort. 
Aanvankelijk met een naar gevoel: wie steelt er nu iets van een pelgrim? 
Want dat was te zien aan de Jakobsschelp op de fiets. Na 2 dagen kan ik 
toch weer genieten van alles om me heen. Wat nog ontbreekt: de speciale 
reserve remblokjes. Daarvoor moet ik van de route afwijken en naar Tulle 
gaan. 
 
Als ik op 21 juni Tulle binnen rijd, word ik aangesproken door een 
Nederlands echtpaar met een caravan. "Jij bent toch die pelgrim, met wie 
we in Crozant op de camping een praatje hebben gemaakt?" Ik herken 
hen: Hans en Roline uit Utrecht. "En je bent daar toen toch de voortassen 
van je fiets vergeten?" Ik stamel: "vergeten op de camping, dus niet 
gestolen". Hoe het kan dat ik twee knalgele tassen in het gras laat staan is 
me een raadsel. (Mijn zoon zei: "zeker aangezien voor boterbloemen".) 
Uit een telefoontje met de camping blijkt dat de tassen daar goed 
bewaard zijn. Zeer royaal biedt Hans aan om met de auto de tassen voor 
mij op te halen, als hun aandeel in mijn pelgrimage. Een warm gevoel 
doorstroomt me. Niet alleen door deze vriendelijke geste, maar ook het 
feit dat de tassen blijkbaar niet gestolen zijn. De mensheid is niet zo 
slecht als ik gedacht had.  
 



Heel intrigerend vind ik de vraag: is dit toeval geweest? Er zitten 5 dagen 
tussen het kwijt raken van de tassen en deze terugkrijgen. In die tijd heb 
ik meer dan 200 km gefietst meestal over kleine wegen. Hans en Roline 
rijden een geheel andere route, maar bij Tulle komen onze wegen, precies 
op hetzelfde moment, samen. Ze herkennen mij en houden me 
staande........................ . Is dat toeval?  
 
Op 27 juli rijd ik Santiago de Compostela binnen, vele ervaringen rijker.  
 
 
 


