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Van de redactie 
 

 
 
Soms krijgt de redactie wel eens het verwijt dat er in 
de Ultreia zo weinig voor fietsers staat. We 
antwoorden dan meestal dat veel nieuws zowel voor 
wandelaars als fietsers interessant is.  
Voor deze Ultreia schreef Clemens Sweerman een 
uitgebreid artikel met veel fietsnieuws. Zo 
uitgebreid dat we het tweede deel ervan in de 
Ultreia van april plaatsen. Verder een fietsweek 
waarvoor nog plaatsen vrij zijn en de start van een 
(fiets) buspendel naar diverse startpunten in 
Frankrijk.  
En verder een aantal bijzondere oproepen.  
 
Veel fiets-, wandel en leesplezier 
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Informatie voor fietsers naar Santiago 
 
Raadpleeg voor vertrek steeds de aanvullingen op de websites van onder andere het 
Genootschap. Fietsers kunnen nog met voorlaatste uitgaven op pad gaan, mits zij de 
bijbehorende oude wijzigingen overnemen van europafietsers.nl. Nog oudere drukken van 
de fietsgidsen worden echter afgeraden. 
 

Sint Jacobs fietsroute deel 1 
De laatste gewijzigde druk is van maart 2013 
met nieuwe kaarten en aangepaste 
overnachtingsadressen. Mede door de crisis 
is een aantal adressen en cafés gesloten. 
In deze uitgave zijn enkele routedelen 
gewijzigd naar aanleiding van drukke 
verkeerssituaties en nieuwe fietspaden. 
-  In het Parc Naturel et Régional du 
Vexin (westelijk van Parijs) is de route over 
een afstand van 17 kilometer verlegd over 
rustiger wegen langs het Château Maison du 
Parc in Théméricourt. 
-  Even voor Chartres leidt de route nu 

over een fietspad langs de rivier de Eure tot in het centrum. 
- Kort voor Tours maakt de laatste heuvel plaats voor een fietspad langs de Loire met de 

resten van de historische abdij van Saint-Martin de Marmoutier. 
- De routevariant over Parijs is net voorbij Arpajon vijf kilometer verlegd rond een 

verboden verkeersplein. 
 
Sint Jacobs fietsroute deel 2  
De laatste gewijzigde druk is ook van 2013. 
De meeste veranderingen betreffen overnachtingsadressen en dorpscafés. 

- Even na Poitiers is de route verlegd over het dorpje Gençay met voorzieningen. 
- Tussen Tours en Bordeaux wordt een hogesnelheidslijn (LGV) aangelegd, die de 

fietsroute op meerdere plaatsen doorsnijdt. Dit zijn grote werken met diepe 
uitgravingen waar u echt niet langs kunt. 

Voor de locaties zie bij de aanvullingen. Bij de aangegeven wegomleidingen hangen soms 
berichten op een A4-tje achter plastic met aanwijzingen: let op of die voor wandelaars of 
fietsers zijn bedoeld. 
 
Sint Jacobs fietsroute deel 3  
Ook deze laatste gewijzigde druk verscheen in 2013, met nieuw kaartmateriaal en actuele 
informatie. Enkele routedelen zijn gewijzigd. 
- Het laatste stukje over Touro naar Santiago is ingekort langs een rustiger weggetje. 

Met nog slechts een paar kilometer extra wordt zo de drukke hoofdweg met de 
misvormde Monte de Gozo vermeden. 

- In de route naar Cabo Finisterre is de informatie bij Padrón/Iria Flavia uitgebreid: hier 
ligt uiteindelijk de oorsprong van de Jacobstraditie (Touro is genoemd naar de stieren 
voor de kar met Sint Jacob). 

- Vanuit Cabo Finisterre is nu een nieuwe route terug naar Santiago beschreven.  
Als alternatief eindpunt is Muxía aangeduid, maar het beroemde Mariakerkje is door 
brand verwoest. 

- Op de Cantabrische terugroute is een druk traject vervangen door een spectaculair 
mooi weggetje.  



 
 

Deze terugroute van Santiago naar Pamplona is gebaseerd op de Prehistorische Sterrenbaan 
en latere Romeinse wegen, een voorloper van de camino. Dit is dus niet de kustroute, die voor 
fietsers wordt afgeraden vanwege druk verkeer en de eindeloze reeks bergkammen die in zee 
eindigen. 
 

Langs oude wegen en pelgrimssteden naar 
Compostela deel 1 en 2 
De fietsroute over Vézelay - Rocamadour - 
Moissac. Sinds de laatste druk van 2012 zijn er 
enkele wijzigingen bij overnachtingen. 
 
 In het spoor van El Cid, fietsroute van Burgos 
naar Valencia 
Een nieuwe gids van mei 2013. El Cid is een 
nationale held en de profane tegenhanger van 
de apostel Santiago Matamoros. Deze fraaie 
route takt in Burgos af van Sint Jacob deel 3, is 
900 kilometer lang, heel stil en iets zwaarder. 
 

Startpunt Haarlem 
Het beginpunt van de Sint-Jacobsfietsroute in Haarlem is historisch gezien erg leuk, maar 
vroeger begonnen pelgrims vooral thuis en zochten een verzamelpunt op. Voor een stempel in 
het pelgrimspaspoort en bezichtiging van de vernieuwde kapel een afspraak maken op 
haarlem.santiago@gmail.com. Het is niet de bedoeling met de auto apart naar Haarlem te 
rijden voor een stempel. 
 
Clemens Sweerman 
 

 
 

Pendelbus naar startpunten  
 

Vanaf begin mei start Oad met 
busvervoer naar diverse startpunten van 
de Sint-Jacobsroute naar Santiago de 
Compostela. De bus rijdt van Nederland 
naar het Franse Tours en pendelt vanaf 
deze plaats verder naar Poitiers, 
Bordeaux en Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Pelgrims kunnen zowel in Nederland als 
op één van de andere plaatsen in 
Frankrijk instappen. Fietsen en e-bikes 
worden gratis vervoerd in de 
fietsaanhanger. 
 
Tot nu toe was het alleen mogelijk om 
vanuit Bordeaux of Biarritz de trein te 

nemen via Bayonne om vervolgens met een boemeltreintje in Saint-Jean-Pied-de-Port aan te 
komen. Een vrij gecompliceerde en lange reis met veel oponthoud en wachttijden. Oad biedt 
pelgrims de mogelijkheid om direct naar het populairste beginpunt Saint-Jean-Pied-de-Port 
te reizen. Ook kunnen pelgrims zelf naar Bordeaux vliegen om daar in de pendelbus te 
stappen of alleen met de bus vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port weer naar Nederland te reizen.  
 

mailto:haarlem.santiago@gmail.com


 
 

Start pendelbus 
De pendelbus gaat rijden vanaf zondag 4 mei, omdat de maand mei één van de beste 
maanden is voor de pelgrims en dan ook alle herbergen open zijn (van april tot en met 
september).  
Het vervoer vindt plaats met een comfortabele Royal Class bus die zowel geschikt is voor 
wandelaars als voor fietsers. Fietsen en e-bikes worden zonder toeslag vervoerd met de 
fietsaanhanger die achter de bus meereist. De totale reisduur vanaf Nederland naar Saint-
Jean-Pied-de-Port bedraagt circa 20 uur, waarvan een groot gedeelte ’s nachts wordt gereden.  
 
Voor meer informatie: http://www.oad.nl/pelgrimsroute 
 
Jolanda Nijeboer 
 

 
 

Plaatsen vrij voor fietsweek  
 

Voor de wat jongere, sportieve fietsers die geïnteresseerd zijn in de camino 
naar Santiago de Compostela organiseert Regio Den Haag in de mei- en 
zomervakantie een actieve kennismakings-/fietsweek in Nederland. 
Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij (ook voor mensen uit andere 
regio’s).  
Bent u dus jong (tussen 16 en 40) en hebt u zin om kennis te maken met of 
u wat meer te verdiepen in de uitdagingen van het fietsen als pelgrim, dan 
is deze fietsreis wellicht wat voor u. 
Voor meer informatie en aanmeldingen: www.santiago.nl/denhaag 

 
Leon van den Bergh, famvandenbergh@hotmail.com 
Kitty Colsen, colsenolsthoorn@freeler.nl 
Erik Arts, e.arts@planet.nl  
 

 
 

Impressie voorjaarsbijeenkomst Gouda 
 
Je zou het niet zeggen als je door de kerk 
liep, maar meer dan 750 mensen bezochten 
op 15 maart de voorjaarsbijeenkomst in 
Gouda. Maar de Sint Janskerk is dan ook de 
grootste kerk van Nederland. 
De regio Rotterdam had een gevarieerd 
programma samengesteld. Lezingen over 
kunst langs de Camino, Erasmus. Een 
audiotour langs de fraaie gebrandschilderde 
ramen,  een toneelvoorstelling. Workshops 
over wandelen, verhalen vertellen en het 
maken van schetsen onderweg. Jos van 
Kersbergen vertelde over zijn tocht van 
Gouda via Santiago naar Rome. Dick de Boer 

hield een lezing over zijn boek Emo’s reis. Clemens Sweerman vertelde over zijn nieuwe 
fietsroute van Burgos naar Valencia in de sporen van El Cid.  

http://www.oad.nl/pelgrimsroute
https://www.santiago.nl/denhaag
mailto:Famvandenbergh@hotmail.com
mailto:colsenolsthoorn@freeler.nl
mailto:e.arts@planet.nl


 
 

Arnout Hauben deed voor een gehoor van ongeveer 200 mensen op enthousiast Vlaamse 
wijze verslag over zijn tocht met de camera naar Santiago. Hij liet zien hoe je in je eentje – 
zonder cameraploeg- toch indrukwekkende interviews kunt maken.   
Aan het eind van de dag kregen ongeveer 180 pelgrims die dit jaar vertrekken van voorzitter  
Joost Bol een eerste stempel in hun paspoort. Daarna maakten zij een rondgang door de kerk 
begeleid door ons koor El Orfeón.  
De volgende landelijke bijeenkomst is op 8 november te Roermond. 
 
André Brouwer 
 

 
 

L'Esprit du Chemin trekt verder  
 

In de laatste Jacobsstaf (101) hebben wij u verteld over 
het plan om onze herberg in Saint-Jean-Pied-de-Port te 
gaan verkopen en om een nieuwe herberg te beginnen 
in het gehucht Le Chemin, 25km lopen en fietsen vanaf 
Vézelay. 
 
Als deze Ultreia in uw postbus verschijnt zijn wij alweer 
onderweg naar het Zuiden. Met een flinke lading 
spullen voor de nieuwe herberg èn met voorraden voor 
de herberg in Saint-Jean. Een dubbele lading, vervoerd 
met dubbele gevoelens: uitzien naar het nieuwe en zorg 
voor het «oude». Zullen we dat goed kunnen 
overdragen? Wanneer? En wanneer kunnen we samen 
verder in Le Chemin?   
 

We hebben veel reacties gekregen op het artikel in de Jacobsstaf. Dat versterkt ons 
vertrouwen in een goed vervolg en geeft ons de nodige energie. Verder zijn er mensen die ons 
geld willen lenen of schenken, die mee willen klussen in de nieuwe herberg, of die spullen 
willen doneren. Super! 
 
Heeft u het artikel nog niet gelezen? Of heeft u het nieuwe Le Chemin-deel van onze website 
nog niet bezocht? Dan nodigen wij u graag uit om dat alsnog te doen en om ons -als dat maar 
even kan-  verder op weg te helpen! Bij voorbaat hartelijk dank! 
Lees verder op onze nieuwspagina over Le Chemin.  
 
Hopelijk tot ziens, als pelgrim in Saint-Jean-Pied-de-Port of als pelgrim of klusser in Le 
Chemin! 
 
Huberta Wiertsema en Arno Cuppen 
 

   

http://www.espritduchemin.org/nl/actueel


 
 

De pelgrimsweg van Vézelay (2) 
 

 
 
In de vorige Ultreia informeerden wij u over de situatie rond deze pelgrimsweg. Ook 
kondigden wij aan dat wij -ruim vóór het pelgrimsseizoen 2015- een nieuwe, Nederlandstalige 
gids zullen uitgeven. Daarop vooruitlopend zorgen wij - vóór 30 maart a.s.- voor actuele, 
Nederlandstalige informatie voor de pelgrims die dit jaar op pad gaan. Deze informatie is 
straks te vinden op de websites van 
www.santiago.nl   
www.santiagoroutes.nl 
www.espritduchemin.org 
De uitvoering van deze plannen verloopt gelukkig heel voorspoedig. De route is al bijna 
helemaal opnieuw digitaal in kaart gebracht, er is een ontwerp voor de kaartjes die straks in 
het gidsje worden opgenomen, er is een actuele lijst van overnachtingsadressen, en de eerste 
stukken van Franstalige routebeschrijvingen zijn naar het Nederlands vertaald. 
Ook aan de Franse kant wordt er stevig aan deze pelgrimsweg getimmerd. Er ligt een plan om 
een pelgrimshuis te gaan opzetten in Vézelay, de websites van de (meeste) regionale 
Jacobsgenootschappen zijn volop in ontwikkeling, en einde dit jaar zal een «Miam miam 
dodo» (= eten en slapen) voor deze route worden uitgegeven. Diegenen die de pelgrimsweg 
van Le Puy-en-Velay liepen kennen ongetwijfeld de gidsjes uit deze, in Frankrijk zeer 
populaire, reeks. 
 
Wij hebben inmiddels goede contacten met het regionale jacobsgenootschap dat het eerste 
deel van deze pelgrimsweg beheert: l'Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la 
Voie de Vézelay. Zij publiceren onze Nederlandse vertalingen op hun website Wij verwachten 
dat binnen enkele weken de beschrijving van het stuk Vézelay – Crozant (zowel via Bourges 
(285km) als via Nevers (320 km)) daar helemaal in het Nederlands is te vinden. 
 
Kortom: de pelgrimsweg van Vézelay is weer volop in beweging. Of, zoals de Fransen dat 
zeggen: «ça bouge». Evengoed is uw help nog van harte welkom: 
- heeft u de weg van Vézelay in 2013 gelopen en heeft u tips voor de pelgrims die na u komen? 
- spreekt u voldoende Frans en wilt u een handje helpen bij de vertalingen van Frans naar 
Nederlands? Mail dan s.v.p naar  info@espritduchemin.org   Bij voorbaat dank! 
 
Wobien Doyer, Klaas Mors, Han Lasance en Arno Cuppen 
 

 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia%2031.pdf
http://www.santiagoroutes.nl/
http://www.espritduchemin.org/
http://www.vezelay-compostelle.eu/traces.php?p=m2c
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Santiago/Ultreia/info@espritduchemin.org


 
 

Oproep contactpersonen jacobalia 
 
De werkgroep Geschiedenis & Cultuur en de regiocontactpersonen hebben afgesproken het 
thema geschiedenis en cultuur de komende jaren in de regio’s ‘op de agenda’ te zetten. Een 
belangrijke activiteit is het in kaart brengen van jacobalia. Inmiddels is er een klein groepje 
van enthousiaste ‘contactpersonen geschiedenis & cultuur’ (c-g&c) gevormd. We zoeken meer 
mensen die het leuk vinden om zich met geschiedenis en cultuur, en de jacobalia in het 
bijzonder, bezig te houden. 
Op zaterdag 5 april is er in Utrecht van 10.30 tot 14.00 uur een eerste bijeenkomst. Frank 
Inklaar, docent geschiedenis aan de Open Universiteit, zal een inleiding verzorgen over ‘tips 
en tops’ voor het inrichten van uw zoekproces. Er is gelegenheid voor het uitwisselen van 
ervaringen. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot de jacobalia, landelijk en 
regionaal, toegelicht. Een hand-out met ‘tips en tops’ en een regionale overzichtslijst van de 
jacobalia zullen beschikbaar zijn. 
Voor meer informatie en aanmelden: h.holtmaat@wxs.nl 
 
Herman Holtmaat, namens de werkgroep Geschiedenis & Cultuur 
 

 
 

Hospitaleren…………dat kan ook in Vessem 
 

De Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem is een 
sfeervolle boerderij met een prachtige tuin. We 
zijn nog steeds op zoek naar gastheren/-
vrouwen, die het mogelijk maken de hoeve het 
hele jaar door open te stellen. Samen kunnen 
we er voor zorgen dat de hoeve behouden blijft 
als een unieke plaats voor pelgrims. Er lopen 
verschillende pelgrimswegen door Vessem. 
 
Als gastheer/-vrouw woont u een hele week op 
deze prachtige locatie. U ontvangt diverse 
gasten. Dit kunnen pelgrims te voet of op de 
fiets zijn die komen overnachten, maar ook 

mensen die zich voorbereiden op hun tocht in een pelgrimsweekend. Verder kunnen het 
groepen basisschoolleerlingen zijn die meedoen aan Pelgrimeren voor de jeugd en groepen 
brugklassers die tijdens hun tweedaagse tocht komen overnachten. Ook groepen volwassenen 
die een dagprogramma afwerken of vrijwilligers die een klus doen, kunnen tot de gasten 
behoren.  
 
Vindt u het leuk om mensen te ontvangen en hen een aangenaam verblijf op de hoeve te 
bieden, dan is dit een kans om het team van gastheren/-vrouwen te versterken. In zo’n week 
is er zeker ook tijd om de omgeving per fiets of te voet te verkennen. De gastheren/-vrouwen 
vormen tijdens het verblijf een koppel. Dat kan uiteraard een echtpaar zijn, maar ook zussen, 
broers, vrienden, vriendinnen, enzovoorts. Ook alleenstaanden kunnen reageren, want met 
twee alleenstaanden kunnen we ook een koppel vormen. Het is wel handig als u of uw partner 
ervaring heeft met pelgrimeren. 
 
Hebt u belangstelling, vraag dan meer informatie via: 
secretariaatgastheerschap@upcmail.nl  
  

mailto:h.holtmaat@wxs.nl
mailto:secretariaatgastheerschap@upcmail.nl


 
 

U kunt ook een afspraak maken om zelf een kijkje te nemen.  Verder vindt u informatie op de 
vernieuwde website (in ontwikkeling): www.pelgrimshoevekafarnaum.nl 
 
Dus…..hospitaleren doet u in Vessem. 
 
Frans Berkers, namens de werkgroep Gastheerschap 
 

 
 

Oproep: foto ervoor en erna 
 

Voor een langlopend fotografisch project 
maak ik portretten van pelgrims voor ze 
op pelgrimage gaan en na terugkomst 
om te onderzoeken of een pelgrimage tot 
(zichtbare) veranderingen in iemands 
leven en uiterlijk leidt. Ik ben op zoek 
naar pelgrims die ik wil  fotograferen. 
Wellicht zijn er leden van uw 
Genootschap die aan dit project willen 
meewerken. Niet alleen worden ze dan 
onderdeel van een kunstproject, maar ze 
houden er ook nog eens twee mooie 
(gratis) portretten aan over. De 
investering in tijd van hun kant bedraagt 
ongeveer één tot anderhalf  uur voor 
vertrek en na terugkomst. 
 
 
 
 

Voor voorbeelden van mijn werk en stijl kunt u kijken op mijn website. Geïnteresseerden 
kunnen rechtstreeks contact met mij opnemen via douwe.vandevoort@gmail.com. 
 
Douwe van de Voort 
 

 
 

Pelgrims voor TV-opname gezocht 
 
We gaan weer op pad voor Kruispunt TV, van 7 april t/m 11 april 2014. Kijken welke 
levensverhalen de camino naar Santiago de Compostela dit jaar voor ons in petto heeft. 
Dit keer gaan we naast de Route Francés ook een stukje van de noordelijke route filmen 
tussen Bilbao en Santander, de Ruta del Norte. 
Wie kent wandelaars die in die week op de camino te vinden zijn en/of de Ruta del Norte 
lopen? Ik wil graag met ze in contact komen  
kruispuntTV@omroeprkk.nl of 035-6713613. 
 
Ines ten Berge 
 

 
 
 

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
http://www.douwevandevoort.nl/
mailto:douwe.vandevoort@gmail.com
mailto:kruispuntTV@omroeprkk.nl
tel:035-6713613


 
 

Levende objecten gezocht 
 
Tijdens de jubileumtentoonstelling Pelgrims onderweg naar Santiago de Compostela in 
Museum Catharijneconvent in Utrecht waren veel van onze leden actief als ‘gastpelgrim’. Het 
museum zoekt opnieuw ervaringsdeskundigen.  

 
In het najaar van 2014 wordt de 
tentoonstelling Naastenliefde geopend. De 
expositie brengt met objecten en 
persoonlijke verhalen de geschiedenis van 
de naastenliefde in Nederland in beeld, 
van de middeleeuwen tot nu. 
De bezoeker maakt kennis met de 
geschiedenis van de zorg voor de armen, 
de zieken, de kinderen, de ouden van 
dagen en de doden. Persoonlijke 
getuigenissen van historische weldoeners, 
zorgverleners en hulpbehoevenden krijgen 
een prominente plaats en brengen de vaak 

eeuwenoude objecten met hun achterliggende verhalen tot leven. 
Om de persoonlijke verhalen nog dichterbij te brengen, kan de bezoeker in gesprek komen 
met ervaringsdeskundigen met een bijzonder of inspirerend verhaal.  
 
Daarom zijn we op zoek naar ‘levende objecten’ oftewel mensen die zich inzetten als 
vrijwilliger of mantelzorger of mensen die aan de andere kant van de zorg staan/hebben 
gestaan, zoals ex-dak- en thuislozen, vluchtelingen en ex-psychiatrisch patiënten, die 
bezoekers kunnen inspireren en confronteren. 
Voor meer informatie zie de website 
 
Lijkt het u iets om als ervaringsdeskundige mee te doen aan dit bijzondere 
tentoonstellingsproject? Of hebt u een vraag over deze oproep? Stuur dan een e-mail naar 
m.wickham@catharijneconvent.nl 
 
Marieke Wickham 
 

 
 

Pelgrims wandelweekend Twente 
 
Van 4 t/m 6 april 2014 organiseert De samenwerking vanuit Ben...Onderweg - De Gele pijl - 
Lopend Stilstaan een pelgrims wandelweekend. Vanuit het natuurvriendenhuis Krikkenhaar 
te Bornerbroek maken we in de lente mooie pelgrimstochten. 
 
Omgeving van Natuurvriendenhuis Krikkenhaar 
Tussen de coulissen van houtwallen en essen in het Twentse landschap ligt Krikkenhaar. Dit 
glooiende gebied met kerkdorpen, watermolens en havezaten wordt doorsneden door beken. 
Hier vindt u de landgoederen Twickel, met een kasteel en fraaie tuinen, en Weldam bij 
Diepenheim. Het boerenlandschap heeft een eeuwenoude traditie. Het is goed wandelen door 
Twente, bijvoorbeeld langs de Erven- & Sagenroute. Bij Delden vindt u markante zouthuisjes. 

http://www.catharijneverhalen.nl/5785/nl/levende-objecten-gezocht
mailto:m.wickham@catharijneconvent.nl


 
 

De wandelaars komen aan hun trekken, bijvoorbeeld 
langs het Twentepad en het Overijsselpad. In het 
Hollands Schwarzwald (bij Rijssen) en op de 
Sallandse Heuvelrug vindt u bossen op glooiende 
heuvels. 
 
Dit pelgrims wandelweekend zal worden begeleid door 
de pelgrims Wieteke de Vos, John van der Sluis en Ben 
Noorloos. 
 
 

 
Praktische informatie 
Locatie: Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, Krikkenhaar 11, 7627 PA Bornerbroek. 
Data: vrijdagmiddag 4 april 16.00uur - zondagmiddag 6 april 16.00 uur. 
Prijs: € 80,- per persoon, inclusief alle maaltijden. 
Maximaal: 10 deelnemers. 
 
Aanmelden en betalen vóór 18 maart 2014. 
Opgave en informatie: www.benonderweg.nl  of mail naar Ben@benonderweg.nl 
 
Ben Noorloos en John van der Sluis 
 

 
 

Verslag Startersbijeenkomst Regio Den Haag 
 
Op zaterdag 1 maart 2014 hield de Regio Den Haag voor de derde keer een zogenaamde 
‘Startersbijeenkomst’. Ruim veertig leden maakten van de uitnodiging gebruik om als loper of 
fietser geïnformeerd te worden over uiteenlopende zaken. Tijdens de ontvangst werd een 
videopresentatie gehouden over verschillende pelgrimsroutes die Caroline Henneman had 
gelopen. 
 
Om 14.00 uur heette Gea Mulder iedereen welkom en stelden de aanwezigen zich voor. 
Daarna hielden Leon van den Bergh voor de fietsers en Jos Spekman voor de lopers een 
uitgebreid verhaal over wat je allemaal nodig hebt en zoal kunt tegenkomen. De informatie 
werd ondersteund door een Powerpointpresentatie. 
Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen waren: Wat hebt u nodig?, 
pelgrimsroutes in Frankrijk en Spanje, refugios onderweg en bijzondere plekken op de 
Camino Francés. 
 
Tijdens de presentatie was er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan 
dan ook dankbaar gebruik werd gemaakt. De middag werd afgesloten met het bekende Café 
Saint-Jacques. 
In het najaar volgt nog een zogenoemde ‘Terugkomdag’. 
 
Er blijkt veel behoefte te zijn aan een bijeenkomst voor starters. Ook van andere regio's waren 
vertegenwoordigers aanwezig. Wellicht een stimulans voor deze regio’s ook eens een 
startersdag te organiseren.  
 
Jos Spekman 
 

 

http://www.benonderweg.nl/
mailto:Ben@benonderweg.nl


 
 

Facebook verbindt mensen 
 
Petra Teeninga-Reitsma is nu op pelgrimstocht te voet van het ‘Begin van de Wereld’ (bij de 
Waddenzee) naar het ‘Einde van de Wereld’ (Finisterre). 
Zij had slecht bereik met haar smartphone en stelde (4 maart 2014) de vraag op de besloten 
Facebookgroep Sint Jacobs Route of iemand een slaapplek wist voor haar in Rocroi. Na wat 
brainstormsessies kwam iemand met het bericht dat er per 1 maart jl. een gerenoveerd 
pelgrimsonderkomen is gerealiseerd in Rocroi. 
Laat in de middag heeft Petra de VVV te Rocroi op de valreep bereikt, waar zij de sleutel kreeg 
van de pelgrimsherberg. Zij is daarmee de allereerste pelgrim die daarvan gebruik maakt. 
Zie het bericht over de gite 
 
Haar verslag van die dag:  
Dit verhaal is een tastbaar iets van hoe zo'n Facebookgroep de camino kan faciliteren. 
Snelle communicatie en ... Facebook verbindt mensen. 
Zie: 
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute 
Tegelijkertijd is de fanpage Sint Jacobsweg opgericht, dat als een soort van openbaar 
promotieblaadje fungeert. 
Zie: https://www.facebook.com/SintJacobsWeg 
 
Ineke Takken 
 

 
 

Wilt u iets van mij lezen? 
 

 
Lezers die zelf ook schrijven, kunnen in deze rubriek hun boek onder 
de aandacht van de leden van ons Genootschap brengen (het is dus 
geen recensie van de redactie van Ultreia). 
 
Wij stellen het op prijs, indien u een exemplaar van uw boek aan onze 
bibliotheek schenkt. Gaarne uw boek naar: 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
t.av. Bibliotheek  
Janskerkhof 28a 
3512 BN UTRECHT 
 
 
 

 
 

  

http://www.randonneurs-pelerins.com/joomla1.7/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=685
http://petrareitsma.waarbenjij.nu/reisverslag/4678598/dag-45-oignies-rocroi-20-km
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute
https://www.facebook.com/SintJacobsWeg


 
 

 
Pad over de Horizon: reisdagboek van een pelgrim op weg naar 
Santiago de Compostela / Joke van Erp 

 
Op 5 maart 2012 ben ik vanuit Rosmalen 
vertrokken, op weg naar Santiago de 
Compostela met als eindpunt Finisterre 
en Muxía. Alleen als vrouw van 56 lentes, 
te voet, in 162 dagen, met 15 kg op mijn 
rug. Mijn hele tocht had een afstand van 
ruim 3200 km.  
In mijn boek wil ik de lezer meenemen 
en mijn Camino graag delen in, 
momenten van vreugde en verdriet, 
momenten van het alleen zijn. De 
gevaren met de ervaring dat niet 
iedereen goed van zin is. De vele en 
verschillende onderkomens waar ik de 
nacht heb doorgebracht . De 

vriendschappen voor het leven die zijn ontstaan.  
 
In mijn boek staan veel tips, dagafstanden, routes en overnachtingadressen met 
telefoonnummer incl. prijs in, wat waarde kan hebben voor de toekomstige pelgrim. 
Ook voor de pelgrim die de tocht al gelopen heeft, zal mijn boek veel herkenningen en 
herinneringen oproepen. 
Deze tocht wilde ik volbrengen voor een goed doel. Ik vond het heel moeilijk om een keuze te 
maken. 
 
Het was een half jaar voor mijn grote tocht, dat mijn moeder erg ziek werd en kanker bleek te 
hebben. Haar levensverwachting was nog enkele weken. Haar laatste 11 dagen lag ze in 
Hospice ‘De Duinsche Hoeve’.  Moeder heeft het daar fantastisch gehad.  
Daar ben ik alle vrijwilligers en personeel van Hospice ‘De Duinsche Hoeve’ zeer dankbaar 
voor. Toen wist ik waarvoor ik mijn tocht ging maken.  
 
Ik zou het fantastisch vinden als heel veel mensen op een alternatieve manier Hospice ‘De 
Duinsche hoeve’ willen steunen door mijn boek te kopen en haar op deze manier een warm 
hart toe te dragen. 
Op mijn website www.padoverdehorizon.nl vindt u meer informatie over mijn boek. 
 
Het boek kost €17,50. De opbrengst van mijn boek wordt geheel geschonken aan Hospice ‘De 
Duinsche Hoeve’. 
 
Joke van Erp 
 

 
 

Deel 2 Reisverslag Via Podiensis (weblog) / Helmut Brouwer 
 
In de vorige Ultreia schreven we over deel 1 en dat deel 2 over enkele weken zou volgen. 
Pelgrim Helmut heeft woord gehouden, deel 2 is nu ook gereed. 
Deze loopt van Cahors tot Saint-Jean-Pied-de-Port, circa 390 kilometer. 
De totale Via Podiensis is hiermee gereed en telt 735 kilometer. 

http://www.padoverdehorizon.nl/
https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia%2031.pdf


 
 

Als mooiste aanvoerroute in Frankrijk naar Santiago de Compostela wordt de tocht 
beschreven over de hoogvlakten van de Aubrac, langs de dalen van de Lot en over de Causses 
naar Cahors, hierna door het kalklandschap van de Quercy Blanc naar Moissac, de vruchtbare 
Gers en het Franse Baskenland.  
Hoewel gelopen in september, wordt elke dag minimaal één veldbloem beschreven! 
Ook worden historische zaken onder wetenswaardigheden toegelicht. 
Dit is te volgen op: www.pelgrim-helmut.nl/ 
 
Helmut Brouwer 
 

 
 

Gemaakt om te lopen / Arlen Hoebergen 
 
In 2006 liepen Jeannette Leenders en Arlen Hoebergen 
vanaf huis naar Santiago de Compostela. Na twee weken 
waren ze bijna vergeten dat ze de deur achter zich 
dichttrokken en het einde van de tocht was nog eindeloos ver 
weg. Er ontstond een gelukzalig gevoel van onderweg zijn. 
Alleen maar onderweg zijn. Toen de Pyreneeën in zicht 
waren, kwam echter ook het besef dat de pelgrimstocht 
eindig was. Vanaf dat moment gingen ze op zoek naar een 
langere tocht. Gewoon om langer gelukzalig onderweg te zijn. 
Die tocht vonden ze in Chili. Een tocht die niemand eerder 
gelopen had. Chili van noord naar zuid. Ze liepen de Camino 
de Madrid om uiteindelijk, na drie jaar voorbereiding, door 
Chili te trekken. En het kan niet anders dan dat bij het 
bereiken van Santiago de Chili de herinneringen aan het 
andere Santiago terugkwamen. 
 
Hike en Trekking Magazine over het boek: 'Een boeiend 

verhaal over doelen stellen, niet weten waar je aan begint, doorzettingsvermogen en meer 
bereiken dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.' 
 
Voor meer informatie: http://galopen.wordpress.com/ 
 
Arlen Hoebergen 
 

 
 

 

Pelgrimage van Roermond 
naar Santiago de 
Compostela / Ed van der Aa 
 
Vanaf 5 juli 2013 was Ed van der Aa 
(1948) 127 dagen onderweg naar 
Santiago, waarvan hij er 98 nodig had 
om de stad van de apostel te voet te 
bereiken.  
De overige dagen gebruikte hij om de 
vele steden langs de Jacobsroute te 

http://www.pelgrim-helmut.nl/
http://galopen.wordpress.com/


 
 

bezichtigen, het traject Finisterre – Muxia te lopen en voor de terugreis naar huis per bus. 
 
Op basis van zijn dagboekmails, foto’s en gedichten is dit boek samengesteld. Het is de 
weergave van een boeiende voettocht, die vrijwel onmogelijk leek, vooral gezien de afstand 
van (bij benadering) 2450 kilometer, de warmte van juli en augustus, de eenzaamheid, de 
modder, de geslotenheid van het Franse platteland, de vele dwaalwegen, de steekvliegen en 
muggen. Desondanks voltooide hij zijn pelgrimstocht uiteindelijk op 8 november 2013. 
 
ISBN: 9789402113570 
Groot formaat paperback: 193 x 260 mm (iets kleiner dan A-4). 
Aantal bladzijden 234, waarvan 200 in kleur. 
 
Voorlopig is het boek alleen via de auteur verkrijgbaar. Prijs: € 27,- bij afhalen of bezorging in 
Roermond € 32,- (binnen Nederland). 
Bestellen door overmaking op IBAN NL14 RABO 0104 8942 45, ten name van E. van der Aa 
eo. 
Het verzendadres graag vermelden of per e-mail doorgeven aan edvanderaa@home.nl 
 
Ed van der Aa 
 

 
 

Colofon 
 

 
Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie: André Brouwer 
Redactieadviseur: Monique Walrave 
Vormgeving:  André Brouwer 
Verzending:  Han Lasance 
 
De volgende Ultreia verschijnt medio april 2014. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 april tegemoet 
via ultreia@santiago.nl  
 
 
 
 

 
 
Aanwijzingen voor de auteur 
Ultreia wil attenderen op allerlei zaken en streeft daarom naar korte berichten. 
Uw kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals 
inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. Met een foto zijn we ook altijd blij. 
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