
Ultreia 2, februari 2011 

Van de redactie 
 
Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 2. Het origineel is helaas verloren gegaan.  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 

Feestelijke openingsconferentie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. 

Vrijdag 18 maart 2011, Janskerk in Urecht 
 
Onder het motto Pelgrimeren, eeuwenoud, eigentijds, organiseert het Genootschap op vrijdag 18 
maart een wetenschappelijke conferentie. 
 
Al 25 lang is ons Genootschap een trefpunt geweest: een plek waar mensen die op weg zijn gegaan 
hun indrukken en ervaringen konden delen, met elkaar en met hen die nog van plan waren te 
gaan. Een trefpunt voor praktische vragen over het pelgrimeren, maar ook voor de spirituele kant 
ervan, voor kunst en cultuur en voor de menselijke kant van het pelgrimeren. Vaak was daarbij de 
blik naar binnen gericht: wat hebben we elkaar te vertellen? 
Op 18 maart richting we de blik naar buiten, naar wat anderen ons te vertellen hebben.  
Vijf illustere sprekers uit universitaire kring zullen de veelzijdigheid van het onderwerp 
pelgrimeren belichten en analyseren: zoals het was, door de eeuwen heen, toen en nu én in de 
nabije toekomst zou kunnen zijn. 
 
Peter Jan Margry, senior onderzoeker bij het Meertens Instituut en gasthoogleraar Religieuze 
Cultuur Universiteit Leuven, zal ingaan op de opleving van het pelgrimeren en dit contextualiseren 
in Europees perspectief. 
Paul Post is hoogleraar liturgische en rituele studies, universiteit Tilburg. Hij zal ingaan op de 
vraag naar de achtergronden van het pelgrimeren. Wat trekt ons daarin aan? Is het de 
spiritualiteit? 
Jos Koldeweij, hoogleraar kunst- en cultuurgeschiedenis in Nijmegen, neemt ons mee naar de 
herkenningstekens en attributen van de pelgrim, vroeger en nu. Is er iets nieuws onder de zon? 
Wendelien van Welie is kunsthistorica en mediëviste aan de Universiteit van Amsterdam. Zij 
belicht de relevantie van kunst en cultuur langs de pelgrimsroutes en de betekenis van pelgrimeren 
als vorm van cultuuruitwisseling.  
Janneke Peelen is antropologe, onderzoekster en promovenda aan de universiteit van Nijmegen. 
Zij neemt ons mee naar de menselijke kant van de pelgrim: wie is hij? Wat beweegt hem? Wat doet 
de reis met hem? 
Thema’s om bij stil te staan, niet nieuw, maar van alle tijden, eeuwenoud en eigentijds. 
 
Er zal gelegenheid zijn tot ‘hoor- en wederhoor’. Een forumdiscussie maakt deel uit van het 
programma. 
Het bestuur nodigt u van harte uit  
 
Voor het uitvoerige programma, kijk op onze website: www.santiago.nl 
Op de site vindt u ook het aanmeldingsformulier. 
Meldt u tijdig aan! Het aantal plaatsen is beperkt. 
Na aanmelding ontvangt u ongeveer een week tevoren de bevestiging van uw inschrijving. 
  

http://www.santiago.nl/


Lezing Mireille Madou op feestelijke openingsconferentie 
 
Ons erelid dr. Mireille Madou spreekt 18 maart a.s op de 
feestelijke openingsconferentie van ons jubileumjaar over de 
betekenis en vorm van Santiago-souvenirs. Zoals in de Jacobsstaf 
stond aangekondigd zou prof.  Jos Koldeweij een lezing over dit 
onderwerp geven,  maar hij is uitgenodigd voor een conferentie 
in de V.S. waaraan hij beroepsmatig voorrang moest geven. Een 
goede vervanger vinden was niet eenvoudig. 
Het bestuur heeft zich in stof en as gewenteld en is naar de flat 

van Mireille getogen om haar te vragen te elfder ure de plaats van 

prof. Koldeweij in te nemen. Mireille reikte ons de stofzuiger om die smeerboel snel op te ruimen 

en verzekerde ons dat het haar een genoegen is voor ons op te treden.Zelfs het onderwerp van de 

oorspronkelijke spreker wilde ze op zich nemen.  

Zo’n fantastisch aanbod konden we slechts in deemoed en dankbaarheid aanvaarden. Wie haar 

lezing in Schoorl bezocht, kan zich vast herinneren  dat er iets met de zaal gebeurde toen Mireille 

het woord nam en dat dit haar ook weer enthousiasmeerde. 

We denken dat er maar één manier is om Mireille te belonen. Laten we met zijn allen zorgen voor 

een afgeladen Janskerk en geeft u op als bezoeker van de conferentie. 

André Brouwer 

Genootschap op Wandel- fietsbeurs 
 

 
 
Ook dit jaar staat ons genootschap met een mooie stand op de Wandel- en 
fietsbeurs die op 26 en 27 februari wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. 
 
Ook onze eigen leden zijn hier hartelijk welkom. 
 
André Brouwer 
 

De aansluiting van het datawarehouse op de camino 
 

De automatisering van de inkoopfacturen en de aansluiting van het warehouse op de website zijn 
volgens de ING Bank de problemen waar de moderne pelgrim mee worstelt. In de STER-spot die 
de afgelopen tijd veelvuldig op de televisie verscheen zien we tenminste een jonge zakenman die al 
gele pijlen volgend via zijn mobiel zijn zaken regelt. 
Diverse leden hebben gevraagd of we geen protest aan konden tekenen tegen dit misbruik van hun 
camino. 
 
Uiteraard is de camino niet ons eigendom, maar onze voorzitter heeft de directeur Communicatie 
van ING wel gewezen op het feit dat de bank met dit beeld de plank behoorlijk misslaat. Hij heeft 
ING de mogelijkheid geboden om wel met de juiste manier met de doelgroep in contact te komen, 
door een donativo te doen voor onze jubileumtentoonstelling. 
De bank heeft hier afwijzend op gereageerd. 
 
André Brouwer 



Parels rijgen aan een ketting 
 
Het ziet er helemaal naar uit dat wij met ons allen bezig zijn om 
ons 
Genootschap dit jubileumjaar een mooi sieraad cadeau te doen. 
 
Al heel veel leden zijn tijdens de Camino der Lage Landen bezig 
geweest 
om steeds weer nieuwe parels aan een prachtige ketting te 
rijgen. Dat er 
soms ook hele bijzondere parels tussen zitten, kunnen jullie 
elders in 

deze Ultreia lezen. 
 
Op 18 en 19 maart komen er weer twee mooie juwelen bij. Over de 
wetenschappelijke conferentie op 18 maart staat er meer in deze Ultreia 
en het programma voor de voorjaarsbijeenkomst op 19 maart is uitvoerig 
beschreven in de Jacobsstaf. 
 
Tentoonstelling 
 
Een juweel in wording is de Santiago de Compostela tentoonstelling in 
het museum Catharijneconvent te Utrecht. Van oktober 2011 tot maart 2012staat Museum 
Catharijneconvent geheel in het teken van de camino. Debezoeker treedt letterlijk in de voetsporen 
van een pelgrim. De routenaar Santiago wordt vanuit diverse invalshoeken belicht: 
historisch,religieus, spiritueel en cultureel. Spectaculaire bruiklenen uit binnen-en buitenland, 
aangevuld met voorwerpen uit de eigen collectie,verbeelden het cultuurhistorische verhaal. Naast 
de Camino der Lage 
Landen wacht er dus nog een tweede pelgrimstocht op jullie. 
 
Met de organisatie van een internationale conferentie begin november 
voor genootschappen uit heel Europa willen wij een bijdrage leveren aan 
de sieraden die de genootschappen zijn in hun eigen landen. 
 
Het sluitstuk van ons eigen collier wordt het Caminofestival op 5 
november. Maar daarover meer in een van de volgende edities van de 
Ultreia of de Jacobsstaf, want onze edelsmid is nog volop bezig om hier 
vorm aan te geven. 
 
Joost Bol, voorzitter 

Werkgroep Pelgrims met beperking ‘in winterslaap’ 
 
Nu de werkgroep Pelgrims met beperking een aantal jaren bestaat, is de balans opgemaakt van de 
uitgevoerde werkzaamheden. Helaas of gelukkig (het is maar van welke kant je er naar kijkt) heeft 
de werkgroep maar enkele keren in actie hoeven komen om een aspirant pelgrim met beperking 
van advies te dienen. In de praktijk blijkt dat men vaak al door de ervaringen in het dagelijks leven 
kan inschatten wat men wel en niet kan en dan zelfstandig het besluit kan nemen of men een 
pelgrimage al dan niet kan gaan lopen. 
Voor de leden van de werkgroep was dit aanleiding om hun werk als actieve werkgroep te 
beëindigen en ‘in winterslaap’ te gaan. In voorkomende gevallen is men via het bestuur van het 
Genootschap ad hoc beschikbaar. 
 
Bas Brouwer, e-mail: penningmeester@santiago.nl 



Aansluiting van het datawarehouse op de camino 
 
De automatisering van de inkoopfacturen en de aansluiting van het warehouse op de website zijn 
volgens de ING Bank de problemen waar de moderne pelgrim mee worstelt. In de STER-spot, die 
de afgelopen tijd veelvuldig op de televisie verscheen, zien we tenminste een jonge zakenman die al 
gele pijlen volgend via zijn mobiel zijn zaken regelt. 
 
Diverse leden hebben gevraagd of we geen protest aan konden tekenen tegen dit misbruik van hun 
camino. 
Uiteraard is de camino niet ons eigendom, maar onze voorzitter heeft de directeur Communicatie 
van ING wel gewezen op het feit dat de bank met dit beeld de plank behoorlijk misslaat. Hij heeft 
ING de mogelijkheid geboden om wel met de juiste manier met de doelgroep in contact te komen, 
door een donativo te doen voor onze jubileumtentoonstelling. 
 
De bank heeft hier afwijzend op gereageerd. 
 
André Brouwer 

Presentatie Boek en CD Simone Awhina 
 

Zondag 27 februari presenteert Simone Awhina haar boek Ik ga op 
reis en laat achter. En of dat nog niet genoeg is, komt die dag ook 
haar CD Home uit (met onder andere het romantische Besame 
mucho). 
 
Simone is inmiddels een bekende verschijning binnen ons 
Genootschap. Tijdens onze najaarsbijeenkomst in Schoorl zong ze 
voor een volle en enthousiaste zaal en ook trad ze op tijdens diverse 
Caminofestivals in de regio. Ze voelt zich inmiddels zo bij ons thuis 
dat ze ook lid van het Genootschap is geworden. 
 
Locatie: Op HodenpijlRijksstraatweg 20-22, 2636 AX Schipluiden 
Aanvang: 15.00 uur. 
 
Het is mogelijk om na afloop een pelgrimsmenu te nuttigen voor 15 
euro inclusief een glaasje wijn. 
Hiervoor dient u te reserveren bij Op Hodenpijl: 

info@ophodenpijl.nl of 
tel. 015 38 01 840. 
 
André Brouwer 
 
 
‘Boven op de rotsen staat een vuurtoren. De vuurtoren is er om schepen binnen te loodsen.In 
weer en wind schijnt hij zijn licht om ze naar de juiste plek te begeleiden. 
Ik heb vragen overmijn eigen levensdoel; mag ik ook voor anderen dat lichtpuntje zijn? 
Mijmerend zie ik de zon achter de horizon verdwijnen en ik ervaar een gevoel van innerlijke rust 
eneenheid. Wat een geschenk!  
Toen ik deze pelgrimstocht begon, nu precies vierendertig dagengeleden, ging het niet goed met 
mij. Ik was totaal op, sliep slecht en huilde de dagen aan elkaar. Totale teleurstelling over wat 
mijn leven geworden was. Toen ik merkte dat ik het zelfs amper kon opbrengen om te zingen, 
was het duidelijk dat het zo niet langer kon.  
In mij schreeuwde het: dit is niet goed, Simone, dit is heel erg fout.’ 
 

mailto:info@ophodenpijl.nl


Als twijfel en wanhoop het leven van Simone beginnen te overheersen en ze een burn-out nabij is, 
besluit ze impulsief de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela te gaan lopen. Hartje zomer, 
ruim achthonderd kilometer, dwars door de Pyreneeën, over hoogvlaktes, langs wijngaarden en 
eindeloze korenvelden, helemaal alleen. 
 
Simone wil tijdens deze tocht alles loslaten wat niet meer bij haar past en lopend beleeft ze haar 
jonge maar heftige en avontuurlijke leven opnieuw. Haar emigratie naar Nieuw-Zeeland, waar 
haar leven een tragische wending neemt als haar vriend Nico twee maanden voor hun trouwen 
overlijdt aan een hersentumor. Een jaar later de dood van haar nieuwe liefde Jason door een auto-
ongeluk. De ontdekking van de helende kracht van haar stem, haar zangcarrière bij tijden 
stormachtig succesvol en dan weer enorm frustrerend, en haar vertrek naar Amerika, waar ze als 
zangeres haar geluk wil beproeven en in een camper rondtoert, dromend van een leven vol glitter 
en glamour. 
 
De bijzondere mensen die Simone tijdens haar pelgrimstocht ontmoet, helpen haar ieder op hun 
eigen manier de reis naar binnen te maken. Met het volbrengen van deze zware tocht is het 
rusteloze zoeken voorbij en datgene waar ze jaren naar verlangd heeft, komt bij terugkeer in 
Nederland geheel onverwacht in haar leven. 
 
Tijdens de tocht naar Santiago komt Simone zichzelf tegen, krijgt diepe, heldere inzichten en 

ontdekt dat zingen echt haar levenspad is. Simone is thuisgekomen. En dit gevoel heeft Simone 

vastgelegd op haar nieuwe CD HOME: akoestisch, warm, intiem en puur. 

Simone is HOME. Als geen ander is Simone in staat dit gevoel van warmte, rust en sereniteit te 
creëren via haar stem. Haar warme, passionele stem komt prachtig tot zijn recht in diverse genres: 
gevoelige ballades, lichte jazz en mooie originele nummers. Zij wordt begeleid door Pieter Nanne, 
gitarist pur sang. 

Toneelspelers gezocht 
 
Regio Den Haag is nog op zoek naar spelers/speelsters voor het toneelstuk La Farce. 
 
Het stuk is gebaseerd op de beroemde legende van de haan en de hen in Santo Domingo de la 
Calzada. Wanneer een jonge pelgrim niet ingaat op de avances van de dochter van de herbergier, 
beschuldigt zij hem vals van diefstal waarna hij wordt opgehangen. Door tussenkomst van onze 
apostel komt het toch nog allemaal goed. 
 
Het stuk wordt opgevoerd tijdens de landelijke najaarsbijeenkomst. 
 
De repetities zijn op maandagavond tussen 19.30 en 21.30 uur vanaf maart tot en met juni en in 
september/oktober. Aanmeldingen bij Jos Spekman, e-mail: josbmspekman@ziggo.nl 
 
Jos Spekman 
  

mailto:josbmspekman@ziggo.nl


Pelgrimeren in verschillende religieuze tradities 
 
Sprekers: Monika Rietveld en Sedat Çakir 
Cursus van het Centraal Interkerkelijk Vormingswerk Naarden-
Bussum    
 
Wanneer:  dinsdagavond 8 en 15 februari 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Plaats: Het Apostolisch Genootschap 

Meulenwiekenlaan 49 (hoek Beatrixplantsoen) te Bussum 
Kosten: € 8,- 
Opgave: adm.cciv@gmail.com 
 

Monika Rietveld 
 
Pelgrimeren is een traditie die al eeuwen lang en in alle religieuze stromingen bestaat. Pelgrimeren 
is juist ook in deze tijd weer heel actueel, onder andere om in de drukte van ons bestaan weer de 
rust en inkeer te zoeken. Wat doet dit pelgrimeren met je mens-zijn?  
 
Sedat Çakir groeide op in de moslim traditie en liep in 2007 de christelijke pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela. Ook liep hij, vanuit zijn woonplaats Zandvoort, naar Istanbul. Zo legde 
hij een verbinding tussen het land waar hij nu woont en werkt en zijn geboorteland. In de islam is 
de belangrijkste pelgrimstocht de Hajj naar de Ka’aba in Mekka. Sedat zal hierover vertellen. 
 
Monika Rietveld groeide op in de christelijke traditie en liep in 2005 vanuit Huizen en in 2007 
vanuit Sevilla naar Santiago de Compostela. Vorig jaar bezocht zij in India pelgrimsplaatsen van 
verschillende religieuze stromingen en maakte een jaarlijks terugkerend soefi ritueel mee. In Oost-
Tibet maakte zij het lopen van de kora mee, de ronde rond het klooster waar de gebedsmolens in 
gang worden gebracht. 
 
In twee avonden gaan zij samen in op het thema pelgrimeren. De eerste avond zullen pelgrimages 
in de verschillende religieuze tradities aan de orde komen. De tweede avond vertellen zij over hun 
ervaringen naar Santiago de Compostela en gaan in op wat dit met je mens-zijn kan doen. 
 
Inleiders: 
 
Sedat Çakir heeft een Coaching en Consultancy bureau. 
Sedat zet zich actief in voor het integratiebeleid. Hij is ook bezig met ontwikkeling van lange 
afstandwandelingen. 
 
Monika Rietveldwerkt als vrijwilliger in verschillende projecten. 
  



Aanmelding Pelgrimszegen 
 
Pelgrims die dit jaar op weg gaan kunnen in de Vredeskerk, tijdens de 
wijding van het beeld van de Heilige Jacobus, op zaterdag 19 februari 2011 
om 10.00 uurvan pastor Pierre Valkering de speciale pelgrimszegen 
ontvangen. 
 
Graag vooraf opgeven via jacobusindevredes@kpnmail.nl of per telefoon 
020 6755778, onder vermelding van naam, leeftijd, startplaats, vertrek- en 
verwachte aankomstdatum, en of men te voet dan wel per fiets gaat. 
 
Anke Jansen 

Geslaagde Camino der Lage Landen regio Den Haag 

 
Zaterdag 22 januari jl. vond de overdracht plaats van de pelgrimsstaf van de regio Den Haag aan 
de regio Bollenstreek. Hiermee sloot regio Den Haag een prachtige Camino der Lage Landen af die 
op 11 december 2010 begon in Schiedam/Kethel met de overdracht van regio Rotterdam aan de 
regio Den Haag en na vier weken eindigde in Leiden.  
 
Het was de afgelopen vier weken een geweldige camino met prachtige wandelingen door het 
Westland, waarbij wij als ‘pelgrims’ koude en sneeuw moesten trotseren. In januari 2011 werden 
de weersomstandigheden beter en konden de wandelaars af en toe zelfs genieten van een 
aangenaam winterzonnetje. 
 
Op de route werd een twintigtal oorkondes uitgereikt aan leden van het eerste uur van ons 
Genootschap, onder wie Mireille Madou. Zij genoot hier zichtbaar van. 
In Voorschoten hadden wij bovendien een emotionele ontmoeting met Theo Faassen, die met 
kinderen en kleinkinderen de laatste meters naar het eind van de etappe Voorburg - Voorschoten 
in zijn rolstoel aflegde. 
Terugkijkend kunnen wij spreken van een zeer geslaagde Camino der Lage Landen door de regio 
Den Haag. 
 
Jos Spekman 

Oproep invullen Santiago-vragenlijst 
 
De populariteit van het hedendaagse wandelen en pelgrimeren heeft ook de aandacht van de 
academische wereld. De Spaanse National Research Council in Santiago de Compostela en het 
Meertens Instituut voor Taal en Cultuur (KNAW) in Amsterdam, doen samen onderzoek naar 
wandelaars en fietsers op de Camino de Santiago de Compostela, in het bijzonder op de Camino de 
Finisterra / Muxía, de etappe tussen Santiago en de Atlantische kust van Galicië. 
 
Peter-Jan Margry is onderzoeker bij het Meertens Instituut en heeft ons gevraagd onze leden 
attent te maken op de mogelijkheid aan het onderzoek deel te nemen door het invullen van een 
online-vragenlijst. Hij laat weten dat het een uitgebreide vragenlijst is geworden waar je even de 
rust voor zou moeten nemen.  
De vragenlijst vindt u op: www.meertens.knaw/santiago.nl 
 
Medewerking geschiedt op basis van anonimiteit. Het Genootschap krijgt te zijner tijd inzage in de 
resultaten. We bevelen uw medewerking aan. 
 
Herman Holtmaat 

mailto:jacobusindevredes@kpnmail.nl
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Uw mooiste plek aan de camino 
 
Iedere pelgrim heeft wel een ‘mooiste’ plek aan de camino: dat 
dorpje met die mooie kerk of die berg met dat fraaie uitzicht of die 
ruïne midden in het landschap. Maar het kan ook een plek zijn die 
voor u verbonden is met een persoonlijke herinnering. 
 
De redactie van de Jacobsstaf nodigt u uit in het kader van het 
jubileumjaar van het Genootschap, uw mooiste plek aan de camino 
in woord of beeld vorm te geven. U kunt kiezen uit de volgende 
categorieën: poëzie, proza, fotografie, beeldende kunst 

(bijvoorbeeld tekeningen, textiel, schilderijen, video, enzovoorts).  
 
Een deskundige driekoppige jury beoordeelt de inzendingen. De drie mooiste werken per categorie 
krijgen een plaats in het jubileumnummer van de Jacobsstaf (september 2011). Maar dat is nog 
niet alles: de winnaar in iedere categorie krijgt op een of andere manier een plaats op de grote 
Santiago de Compostela-tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht! 
 
Jasper Koedam 
 
Deelnamevoorwaarden: 
 
- Uiterste inzenddatum: 10 juni 2011; 
- voor poëzie en proza geldt een maximum van 250 woorden. Digitaal aanleveren in Word; 
- foto’s digitaal aanleveren in jpg-formaat, resolutie minimaal 500 KB maximaal 1MB; 
- werken in de categorie beeldende kunst ter beoordeling aanleveren als foto (of bij 

driedimensionale werken als video of meerdere foto’s); 
- vergeet niet uw contactgegevens te vermelden en eventueel een korte toelichting bij het werk over 

de plaats; 
- bestaand werk mag ook worden ingezonden; 
- alle inzendingen die niet aan bovengenoemde criteria voldoen, worden niet in behandeling 

genomen; 
- over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd; 
- alle inzendingen naar e-mail redactie@santiago.nl met als onderwerp ‘jubileumwedstrijd’. 
 
De redactie wenst u veel succes en inspiratie! 

Lid nummer 20.000 ingeschreven 
 

Op maandag 24 januari 2011 werd mevrouw Ans Vogels als lid met 
nummer 20.000 ingeschreven. Zij ontving van Dirk Klop en 
Gerard Luiten als speciaal welkomstgeschenk een tas met enkele 
pelgrimsboeken. 
 
Sinds het eerste lid op 25 juli 1986 werd ingeschreven is er gewoon 
doorgenummerd. Het is dus niet zo dat het Genootschap 20.000 
leden heeft. In de loop der jaren zijn er leden bijgekomen en 
hebben er leden opgezegd. 

 
Het echte aantal leden van ons Genootschap is niettemin indrukwekkend. In mei van dit jaar 
verwachten we het 10.000e lid in te schrijven. 
 
André Brouwer 

mailto:redactie@santiago.nl


Oproep pelgrim van het eerste uur 
 
In het jubileumnummer van de Jacobsstaf dat in september verschijnt, willen we graag een 
interview met een pelgrim die dit jaar vanuit huis naar Santiago is gelopen en een die dat 25 jaar 
geleden heeft gedaan. Beiden krijgen dezelfde vragen voorgelegd. 
 
Die pelgrim van dit jaar gaan we wel vinden, maar die uit 1986 wordt wat lastiger. Daarom deze 
oproep: bent u in 1986 van huis uit naar Santiago de Compostela gelopen en vindt u het leuk een 
interview te geven, meld u dan bij de redactie (redactie@santiago.nl) 
 
Namens de redactie: André Brouwer 
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