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Van de redactie 
 

 
Hans Memling: Passie van Christus. Besproken tijdens de Camino Academie 

 
 

De vorige Ultreia begonnen we met de opmerking van 

sommige lezers dat de Ultreia zo uitgebreid is. Dit 

leverde weer reacties op van mensen die hem juist weer 

kort vonden. Daarom dit keer een dikke kerst-Ultreia.  

 

Als voorbeeld hieronder een reactie.  
 

André Brouwer 

hoofdredacteur 

 

Hallo redactie, 

Wat was hij kort deze keer!!  Erg jammer! 

Jammer dat er klagers zijn over een te uitgebreide 

Ultreia; ze kunnen toch zelf selecteren? 

Hoe meer informatie , hoe beter. 

Compliment voor jullie inzet en schrijven  maar. 

Plaats dit maar hoor.  

Pelgrim Henk uit Oudenbosch 

 

 

 

 



 

 

 

Eerste bijeenkomst Camino Academie succes 
 

Bestaat er een cyberpelgrim? 

Wat is het succes van de caminonasation? 

Zijn er overeenkomsten tussen de hadj van de moslim en de christelijke pelgrimages? 

Kon je op een regenachtige middeleeuwse dag dit boekje lezen en toch een aflaat krijgen? 

Wat is een echte pelgrim? 

Kun je nog wel ‘loslaten’ met al die social media? 

 

Over deze en veel andere vragen bogen zich ruim honderd pelgrims en wetenschappers tijdens 

de eerste bijeenkomst van de Camino Academie op 11 december jl. in museum 

Catharijneconvent in Utrecht. Thema: Pelgrims Verhalen. Het verslag van de pelgrim stond 

centraal, van een oud Latijns handschrift uit de vierde eeuw tot en met de moderne social 

media.  

 

De organisatie had een boeiend programma 

samengesteld met steeds een ‘setje’ van twee 

lezingen die een contrast met elkaar vormden. 

Een reisverslag van dame Egeria uit de vierde 

eeuw tegenover de reis van een hedendaagse 

pelgrim. De middeleeuwse christelijke 

pelgrimage tegenover de hadj. Chris van der 

Heijden die in 1978 op de fiets naar Santiago 

ging tegenover Wijnand Boon die een 

pelgrimage van drie jaar maakte en overal 

onderdak vond via sociale media. De 

tegenstellingen bleken minder groot dan 

gedacht: “Ook de pastoors bij wie ik overnachtte, hadden een tamtam,” aldus Van der Heijden.  

Na elke twee lezingen waren er steeds geanimeerde discussies.  

 

De dag was zwaar overtekend, er was zelfs een 

wachtlijst, reden te meer om volgende keer naar een 

grotere locatie te zoeken, aldus mede-organisator 

Paul Post.   

 

De Camino Academie is een initiatief van ons 

Genootschap in samenwerking met de Universiteit 

van Tilburg en wil een platform zijn waar 

wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. 

Op onze website kunt u een uitgebreid verslag van 

deze dag lezen. 

 

André Brouwer 

 

 
 

Promovenda Suzanne van der Beek over de pelgrim en 

social media 

https://www.santiago.nl/nieuws/de-camino-academie-los


 

 

Oproep voor foto’s in de kroniek 
 

Zoals u in de vorige Ultreia kon lezen, is de papieren kroniek van ons Genootschap op 

zaterdag 8 november jl. officieel overgedragen aan het bestuur tijdens de Algemene 

Ledenvergadering te Roermond. 

In de tussenliggende tijd is door ondergetekenden hard gewerkt om aanvullende gegevens die 

betrekking hebben op en informatie toevoegen aan de kroniek, op de website te plaatsen. 

Op dit moment ontbreekt nog een aantal bijlagen, die we graag willen toevoegen. Ook is een 

aantal foto’s opgespoord uit de Jacobsstaven die de kroniek kunnen verlevendigen en de tekst 

onderbouwen. Deze foto’s en bijlagen zullen binnenkort worden toegevoegd. 

Maar we zijn op zoek naar meer beeldmateriaal. U hebt misschien foto’s die interessant zijn 

voor de kroniek, omdat deze de activiteiten van een bepaald jaar kunnen onderbouwen. Graag 

willen we deze ontvangen en bekijken of we ze kunnen plaatsen. Hoe meer, hoe liever, des te 

interessanter wordt het geheel. 

Juist tijdens de feestdagen, zo onder de kerstboom, heeft u wellicht gelegenheid om een en 

ander uit te zoeken. We zijn benieuwd. U kunt uw foto’s met vermelding van het evenement 

waarop ze betrekking hebben, digitaal sturen naar info@santiago.nl of per post, 

Bas Brouwer, Rendierstraat 1, 1338 KH Almere. 

 

U kunt hier de kroniek vinden.  

 

Bas Brouwer en Fons Boink  

 

Voorbereidingsweekenden op pelgrimshoeve Kafarnaum in Vessem 

 

Mensen die wandelend of fietsend de tocht 

naar Santiago de Compostela (of andere 

pelgrimssteden) willen maken,  kunnen zich 

voorbereiden  tijdens een pelgrimsweekend. 

Deze weekenden worden gehouden van 

vrijdag 16.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Ze 

worden begeleid door twee ervaren 

vrijwilligers.  

Tijdens de voorbereidingsweekenden gaan 

wij in op conditionele en praktische zaken en 

er wordt aandacht besteed aan geestelijke en 

mentale voorbereiding.  

Data: 6/7 februari; 27/28 februari; 6/7 maart; 27/28 maart 2015 

 

Opgave en informatie: pelgrimsweekenden@ziggo.nl 

 

Marijke Pouw 

 

 

 

mailto:info@santiago.nl
https://www.santiago.nl/geschiedenis-van-het-genootschap
mailto:pelgrimsweekenden@ziggo.nl


 

 

Voorbereidingstweedaagse Ossendrecht 
 

Geregeld krijg ik aanvragen om een voorbereidingstweedaagse Pelgrimeren te houden. Graag 

wil ik samen met Huub Mooren - ook een ervaren pelgrim die dit jaar voor de 20e keer 

onderweg naar Santiago was - weer een tweedaagse organiseren.  

 

Het weekend vindt plaats in de Volksabdij te Ossendrecht op zaterdag 28 februari en zondag 1 

maart 2015. Start programma rond 10.30 uur. Huub en ik doen dit zonder vergoeding. Daarom 

kunnen we de prijs laag houden ondanks het feit dat we in een goed hotel en in een prachtige 

omgeving verblijven met eenvoudige maar goede eenpersoons- of tweepersoonskamers, 

uitgebreid ontbijt, rijkelijk voorziene lunch en diner.  

 

De inhoud: duidelijke en actuele voorlichting over routes zowel voor de voetpelgrims als voor 

de fietspelgrim, materiaal, kleding (gegeven door een outdoor deskundige), fietsmateriaal, 

refugio's, vervoer, voorbereiding in fysieke, psychologische en spirituele zin, historische en 

cultuurhistorische inleidingen. Dit alles met het oog op een zo ervaringsrijke pelgrimage/ 

bedevaart van de pelgrim.  

 

Het is beslist aanbevelenswaard om met partner te komen, ook als deze thuisblijft want voor 

hem/ haar is dit ook een bijzondere periode die voorbereid mag/ moet worden! 

Voor prijsinfo en opgave contact opnemen met de Volksabdij, 0031- (0)164-672537 of 

info@devolksabdij.nl 

We hopen weer een tiental mensen te mogen ontvangen! Snel boeken want vol is vol.  

  

zie ook: www.pelgrims.nl 

  

René Heinrichs 

 

 

Voornemens voor de camino in 2015? 
 
Neem een reisverpakking Spaans mee in de rugzak 

om er goed mee uit de voeten te kunnen op de 

camino 

      

In februari - maart 2015 bied ik Spaanse 

conversatielessen aan  

Individueel of in kleine groep, bij mij thuis of op 

locatie  

Informatie bij:  

Karline Vandenbroecke 

tel.:070-3207879, e-mail: karline@casema.nl 

 

Karline Vandenbroucke 

 

 

 

 

mailto:info@devolksabdij.nl
http://www.pelgrims.nl/
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Aanmelding landelijke bijeenkomsten gewijzigd 
 

De wijze van aanmelden voor de landelijke voor- en najaarsbijeenkomsten is gewijzigd.  

Dit heeft te maken met het feit dat op die manier de Jacobsstaf beter gelijkmatiger over het jaar 

kan verschijnen.  

U meldt zich voortaan aan via de website, en alleen bij uitzondering via een papieren 

formulier. Hoe dat gaat leest u hieronder. 

Hoe was het? 

In de Jacobsstaf die vóór de landelijke ledendag verscheen, werd het programma van die 

ledendag opgenomen. Tevens was – op de adresdrager – het aanmeldingsformulier 

toegevoegd. 

U kreeg via de digitale nieuwsbrief Ultreia en de website de melding dat het programma op de 

website stond en dat u het digitale aanmeldingsformulier kon gebruiken om u aan te melden. 

Hoe wordt het per januari 2015? 

In de Jacobsstaf die vóór de landelijke ledendag verschijnt, staat het programma. Er wordt 

geen aanmeldingsformulier meer bijgevoegd. 

U kunt u aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier op de website. In Ultreia en op de 

nieuwspagina van de website wordt aangekondigd dat het programma geplaatst is en dat het 

digitale aanmeldingsformulier beschikbaar is.  

Nadat u bent ingelogd, kunt u het formulier invullen en verzenden. 

Alleen voor leden die zelf niet over internet beschikken, wordt een uitzondering gemaakt.  

Leden van wie geen e-mailadres bij onze administratie bekend is, krijgen per brief een korte 

uitleg van het programma en een aanmeldingsformulier. 

Het aanmeldingsformulier kan niet aangevraagd worden bij de ledenadministratie. 

Leden die wel een e-mailadres hebben en nog geen account hebben aangemaakt in de website 

wordt dringend verzocht dit alsnog te doen. Heeft u daarbij problemen, neem dan contact op 

met de webmaster (webmaster@santiago.nl). U wordt dan snel en goed geholpen. 
 

Henk van Dam 

 

Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 
 

Op de najaarsbijeenkomst in Roermond heeft de Stichting 

pelgrimsvrienden van Sint Jacob zich gepresenteerd met een banner 

betaald uit een donatie van een van de leden van het Genootschap. De 

mooie banner leidde tot veel belangstelling en aardige gesprekken over 

de Stichting en haar doelstellingen. In de stand werd de nieuwe folder 

gepresenteerd die ook op de website van de Stichting te vinden zal zijn. 

Tijdens de ledenvergadering is de stand van zaken van de activiteiten van 

de Stichting gepresenteerd en zijn twee nieuwe bestuursleden voorgesteld die zich vooral met 

de marketing en PR van de Stichting zullen bezighouden. 

Binnenkort begint het jaar 2015. De Stichting ontvangt graag weer concrete voorstellen die 

bijdragen aan de realisering van haar doelstellingen.  

  

Diedrick Jansen  info@pelgrimsvrienden.nl 

 

 

 

mailto:webmaster@santiago.nl
http://www.pelgrimsvrienden.nl/
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mailto:info@pelgrimsvrienden


 

 

Pelgrimeren in de Stille Week 2015 
 

Retraitecentrum De Spil organiseert ook dit 

jaar de Willibrord-pelgrimstocht in de week 

voor Pasen, van Zwolle naar Utrecht. Het 

programma start op zondagmiddag 29 maart 

en vanaf maandag 30 maart loopt men in vijf 

etappes variërend van 20 – 30 kilometer. De 

pelgrimage wordt afgesloten met een viering 

op vrijdagmiddag 3 april in de 

Catharinakathedraal in Utrecht. 

Dagelijks is er een ochtend- en avondgebed 

en ook onderweg is er veel ruimte voor stilte 

en bezinning. Daarnaast is er tijd voor 

ontmoeting en gesprek. Kerken, kloosters en 

gastgezinnen bieden een gastvrije ruimte 

voor  maaltijden en overnachting. Er is 

bagagevervoer naar de diverse locaties. 

De kosten bedragen € 330,- op basis van volpension. Voor informatie en een filmimpressie van 

de tocht van vorig jaar: pelgrimstochten.org   

De pelgrimstocht is genoemd naar Willibrord die in de 7e eeuw als eerste zendeling in ons land 

het evangelie bracht. De wandelroute volgt het Willibrordpad.  Doel van deze pelgrimage is 

bezinning op de betekenis van het evangelie in het persoonlijk leven. 

 

Retraitecentrum De Spil is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De 

pelgrimstochten worden begeleid door vrijwillige medewerkers van De Spil. Voor meer 

informatie: www.retraitecentrum.nl  

 

Ben Lamoree, retraitecentrum De Spil 

 

 

Extra Kerstconcert Simone Awhina in Heiloo 
 

Wegens overweldigende belangstelling is het kerstconcert op 

24 december in Heiloo al uitverkocht.  

Ik geef daarom een extra kerstconcert op 23 december in de 

Cultuurkoepel Kennemerstraatweg 464, terrein GGZ in 

Heiloo 

Aanvang: 20.30 uur  Zaal open: 19.45 uur  

Entree: donativo na afloop 

Reserveren gewenst: info@vaart.biz of 06 20 55 18 99 

Heb je al voor het concert van 24 december gereserveerd, 

maar kom je liever op 23 december, stuur dan een mailtje 

naar info@vaart.biz met deze mededeling.  

Het decor voor dit concert is de tentoonstelling 1Boom,  

waarop een groot aantal kunstenaars een grote 

verscheidenheid aan objecten laat zien, gemaakt uit één 

 

http://pelgrimstochten.org/
http://www.retraitecentrum.nl/
mailto:info@vaart.biz
mailto:info@vaart.biz
http://www.1boom.nl/


 

 

eikenboom. Het is mogelijk om voorafgaand aan het concert deze expositie te bezichtigen. 

Een muzikale avond van verstilling, verbinding en bezinning. Mijn stem, de gevoelige noten 

van pianist Maarten Helsloot, het subtiele spel van violist Ian de Jong  en het meezingen met 

mooie songs nemen je mee naar verstilling in jezelf en naar waar Kerst echt voor staat.  

De Heiloose zangeres Ellen Popma zal met haar heldere stem een extra dimensie geven aan dit 

concert. Er worden nummers ten gehore gebracht uit diverse culturen; o.a. een lied in het 

Hebreeuws en Sanskriet, een mooi Iers kerstlied en natuurlijk ook het Ave Maria en Dona 

Nobis Pacem.    

 

Meer informatie www.simoneawhina.com 

 

Simone Awhina 

 

 

Presentatie pelgrimstocht door Henk Griffioen in Utrecht 

 
 

Henk Griffioen, bevlogen en ervaren pelgrim, neemt 

je mee aan de hand van zijn prachtige beelden en 

boeiende verhalen over zijn camino te voet naar 

Santiago de Compostela in Noord-West Spanje vanuit 

respectievelijk Le Puy-en-Velay (Vía Podiensis), 

Saint-Jean-Pied-de-Port (Camino Francés) en Porto 

(Camino Portugués). 

Henk weet veel te vertellen over de geschiedenis en de 

achtergrond van de camino naar Santiago de 

Compostela. Waarom lopen er al meer dan duizend 

jaar pelgrims naar deze bestemming? Hoe is het 

begonnen? Wat zijn de verschillen tussen de 

miljoenen pelgrims uit de middeleeuwen en de 

pelgrims van nu? 

Raak in de ban van deze camino, beleef deze tocht 

mee aan de hand van de beelden en vertellingen.  

 

Kom op donderdag 18 december 2014 naar het 

Johannescentrum aan de Moezeldreef 400 in Utrecht-

Overvecht, aanvang 19:30 uur (verwachte eindtijd 

rond 21:30 uur), toegang gratis. Aanmelding is niet nodig.  

Het Johannescentrum ligt op 6 minuten loopafstand van NS-station Utrecht-Overvecht. 

In de buurt van het Johannescentrum is het mogelijk om gratis te parkeren. 

 

Henk Griffioen 

 

 

 

 

 

http://www.simoneawhina.com/


 

 

Glas-in-loodraam Joost Swarte 
 

Woensdag 26 november 2014 is in de Bakenesserkerk 

te Haarlem een glas-in-loodraam onthuld van de 

Haarlemse striptekenaar Joost Swarte.  

 

Op de grens van de 14e en 15e eeuw was de kerk 

vertrekplaats van pelgrims naar Santiago. In het raam is 

een rode verzameling schoenen afgebeeld, schoenen 

van pelgrims. Helemaal rechts in het raam de bekende 

Jacobsschelp. Meer informatie op de website bij 

Jacobalia Haarlem.   
 

Op Youtube staat een mooi filmpje van de onthulling 

door gedeputeerde Elvira Sweet en Joost zelf. 

 

 

Bert Roebert 

 

 

 

 

Jacobalium temporale: tijd vliegt, wie 

zal haar vangen?  
 

Alweer ruim twee maanden terug dat we in 

Oosterhout met de Schola ons concert E Ultreia 

uitvoerden. Een volle kerk, enthousiaste reacties!  

Voor het decor lieten we ons inspireren door de 

beeldengroep die even voorbij Pamplona op de 

Alto del Perdon langs de Camino staat, met op 

een van de paardenbillen de volgende tekst:  

“Donde se cruza el camino del viento con el de 

las estrellas” (Waar de weg van de wind met die 

van de sterren elkaar kruisen). 

Zonde om het decor weg te gooien. Cultureel 

Centrum De Bussel wordt nu verbouwd, de 

oplevering is gepland in juni 2015. 

We hebben de beeldengroep, levensgroot en in 

zijn geheel, een plek gegeven tegen een 

bouwhek.  
 

Beschouw het maar als een jacobalium temporale (welk jacobalium heeft trouwens 

eeuwigheidswaarde?).  

 

Walther Halthers 

 

 

 

https://www.santiago.nl/jacobalium/jacobalia-haarlem-inleiding/14023
https://www.youtube.com/watch?v=hS3F0iYFEiA&feature=youtu.be


 

 

Mooi wandelen langs jacobalia in Utrecht 

 

In de winter is het goed wandelen 

in oude binnensteden als Utrecht, 

waar op veel plaatsen iets te zien 

is wat een relatie heeft met Sint 

Jacob. 

De hele wandeling door het oude 

centrum van Utrecht die 

beschreven is en gratis is te 

downloaden via onderstaande 

link is hooguit 10 km en goed te 

doen op één dag (of in delen): 

 

Voor een sfeerimpressie zie de foto's op Facebook via: 

 

Ineke Takken 

 

 

Verteltraining: Vertel het verhaal van je pelgrimstocht 
 

Training:  Vertel het verhaal van je pelgrimstocht door Aat van der Harst 

Datum:  zaterdag 28 februari 2015 van 10.00 tot 16.30 uur 

Plaats:  Theater Het Icoon in Amersfoort Vathorst. Naast  station Vathorst; gratis    

Parkeren: Gratis naast station Vathorst        

Groep:  12 tot 16 personen                                                                                                                                

Kosten: € 60,-  inclusief werkmateriaal, het boek ‘Wandel je wijzer’, koffie en thee; lunch 

neem je zelf mee. 

Opgave: vóór 25 januari 2015 via  avdharst@verhalenonderweg.nl   

 

Inhoud van de verteldag 

 Beeldend vertellen over je pelgrimstocht. 

Hoe vertel je boeiend over bijzondere ervaringen onderweg? 

Verhalen vertellen over o.a. de oproep, op weg gaan, omgaan 

met onzekerheid, weggenoten, herbergen, kathedralen, de 

aankomst, de thuiskomst. 

Hoe vertel je niet alleen voor een groep, maar deel je verhalen 

met elkaar en roep je verhalen op bij anderen. 

Hoe pas je dit toe op plekken waar je je verhaal wilt vertellen? 

Let op: het gaat om een mondelinge verteldag, niet om een 

schrijfdag. 

Voor wie?  

Dit is een training voor iedereen die het verhaal van zijn of 

haar tocht beeldender en met meer creativiteit wil leren 

vertellen. Hoe verwoord je je unieke eigen ervaringen 

onderweg? Je leert verder een aanpak waarbij je op creatieve 

wijze de dialoog tussen verteller en luisteraars tot stand brengt. 

 

https://sites.google.com/site/informationaboutthenetherlands/utrecht
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942654349097826.1073741826.361804390516161&type=1
mailto:avdharst@verhalenonderweg.nl


 

 

Wat bereik je ermee? 

Doel is om de eigen vertelvaardigheid te vergroten. Je verrijkt je mogelijkheden om 

pelgrimsverhalen te vertellen, te horen en te delen. 

 

Door wie? 

Ondergetekende begeleidt de training. Hij liep van Amersfoort naar Finisterra en schreef de 

columns Veraf en dichtbij in de Jacobsstaf. Aat is een ervaren wandelcoach, verhalentrainer en 

schrijver van  het verhalenboek  Verhalen Verbinden en het wandelboek Wandel je wijze, stad 

en natuur als coach. Zie ook: www.verhalenonderweg.nl 

 

Aat van der Harst 

 

 

Vacature Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
 

Daar de zittingstermijn van de huidige secretaris in maart 2015 afloopt, is het bestuur op zoek 

naar een  

Secretaris - bestuurslid  m/v 

 

Taken: 

 samen met de voorzitter voorbereiden van de bestuursvergaderingen; 

 verslaglegging van de bestuursvergaderingen (8 x per jaar) en algemene 

ledenvergaderingen (2 x per jaar); 

 acte de présence geven op jaarlijkse bijeenkomsten met groepen vrijwilligers; 

 participeren in beleidsvorming, -vaststelling en -uitvoering; 

 behandelen van de correspondentie (bijna geheel per e-mail); 

 schrijven van het jaarverslag; 

 beheer van het archief; 

 contacten onderhouden met een tweetal regio’s en een of twee werkgroepen. 

 

Competenties; 

 communicatief ingesteld; 

 invoelingsvermogen; 

 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

 analytisch vermogen; 

 ervaring met pelgrimeren; 

 kennis van het Genootschap of de bereidheid zich die eigen te maken. 

Het betreft een vrijwilligersfunctie, onkosten worden vergoed. Maar de mooiste beloning is de 

voldoening die u haalt door bezig te zijn met iets waar uw hart ligt.  

 

Voor meer informatie: Joost Bol, voorzitter, tel. 06 41 30 29 02 

Wilt u solliciteren? Dan graag voor 20 januari 2015 een e-mail voorzien van een kort cv en 

motivatie naar: voorzitter@santiago.nl  

 

 

 

 

 

http://www.verhalenonderweg.nl/
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Voorbij Spaanse streken in Wijk bij Duurstede 
 

Cultuurcafé Calypso organiseert op 4 februari 2015 een bijzondere avond. 

 

Thema: Voorbij "Spaanse streken"..... 

 

 

Optreden Cynthia Stijger Aramburu  

Haar roots liggen in Galicië. Zij heeft de 

roman ‘Aurora’ en gedichten geschreven. 

Zij draagt voor uit eigen werk onder 

begeleiding van muziek. 

 

Pelgrimservaringen 

Enkele pelgrims vertellen over hun 

ervaringen van de tocht naar Santiago. 

Drie formules komen voorbij: 

de ene pelgrim, heeft gewandeld vanuit 

Nederland, de andere vanuit Sevilla en de 

derde heeft gefietst vanuit Nederland.  

 

Het koor Face-to-Face zingt een aantal liederen uit de Messa Criola. 

Het ligt in de bedoeling dat de Spaanse keuken en wellicht de Spaanse dans aan bod komen. 

Stadsdichter Andre van Zwieten sluit af met zijn column. 

 

Alle sprekers/gasten krijgen 10 minuten een 'podium' om hun 'verhaal of presentatie' te 

vertellen/geven. 

 

In de pauze en na het programma 

kunnen de bezoekers van het 

cultuurcafé aan de sprekers/gasten 

vragen stellen. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 

woensdag 4 februari 2015. 

Cultuurcafé Calypso theater, Markt, 

Wijk bij Duurstede 

Aanvang: 20.00 uur 

Entree: gratis 

 

Tonnie van Zuilekom 

 

 

 

 

 
 



 

 

Voorjaarsprogramma 2015 Kunstsalon Carina Mathot te Gouda 
 

In het vroege voorjaar van 2015 staan in het 

lezingenprogramma de pelgrimsroutes naar Rome 

en Santiago de Compostela centraal. Iedereen met 

interesse in kunst en kunsthistorie is van harte 

welkom. Tijdens de lezingen is er ruimte om 

persoonlijke ervaringen uit te wisselen of een 

kleine voordracht te houden over de eigen 

pelgrimage! Kennis over kunstgeschiedenis is niet 

noodzakelijk.  

Het programma bestaat uit 5 of 6 lezingen van 

twee uur en een dagexcursie.  

Onkosten: € 85,--of € 95,-- incl. de uitgebreide 

syllabus. 

 

Thema 1: De Romaanse Kunst en de Via Podiensis. 

Start 19 januari 2015, maandagavond, 19.30 – 21.30 uur.  

Thema 2: ‘De Ruta de la Plata en de Kunst'. (De Zilverroute naar Santiago)  

Start 21 januari 2015, woensdagavond, 19.30-21.30 uur. 

Thema 3: Naar Rome, een pelgrimage 

Start 22 januari 2015, donderdagavond, 19.30-21.30 uur. 

Workshop Schetsen Onderweg en de drie perspectief-methoden 

Zaterdag 14 februari 2015. 

Schetsen onderweg, als pelgrim, fietser of wandelaar.  

Dagprogramma, zaterdag 14 november, 2015, 10.00-17.00 uur 

Onkosten € 60,--incl. handleiding, lunch, koffie en thee. 

 

Aanmelden: via website www.ateliermathot.com, e-mail: info@ateliermathot.com 

of tel. 0182 581901 

 

Schrijfcursus: Kom op verhaal, pelgrim 

 

Schrijven helpt je thuis te komen. Door te schrijven verbind je de pelgrimstocht met de andere 

paden van je leven. Dat is het begin van je boek, biografie, verhaal: ‘Het verhaal van je leven’.  

Na vier eerdere edities is er nu weer gelegenheid om deel te nemen aan deze cursus. Niet 

alleen ervaren pelgrims zijn welkom. Ook zij die nog op pad willen gaan, hebben met deze 

cursus alvast een leidraad voor hun verhaal. 

 

http://www.ateliermathot.com/
mailto:info@ateliermathot.com


 

 

Onder professionele begeleiding van schrijfdocent Joop van der Donk maak je een begin met 

je verhaal. Je krijgt hulpmiddelen en oefeningen om op gang te komen en te blijven. Je hebt 

grote steun van een selecte - bewust kleine - groep cursisten.  

 

Vier avonden schrijven in het Huis van Sint Jacob, Janskerkhof, Utrecht 

Tijd: dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur  

Data: 13 januari, 27 januari, 10 februari en de slotavond op 24 februari. 

De prijs voor deze cursus is € 95,- 

 

Schrijf je snel in, want maximaal 8 personen kunnen deelnemen.  

Kijk voor de toelichting op de website: www.kom-op-verhaal.nl 

 

Voor belangstellenden is op maandag 22 december een informatieavond. 

Plaats: Huis van Sint Jacob, Janskerkhof 28A, Utrecht. Aanvang: 19.30 uur 

Opgave voor informatieavond of de cursus: 

Joop van der Donk - telefoon 06 25 41 48 16 

e-mail  joopvanderdonk@gmail.com 

Joop van der Donk 

 

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.a.v. Bibliotheek  

Janskerkhof 28a 

3512 BN UTRECHT 

 

Dit keer geen inzendingen van schrijvende lezers. Arno Cuppen en Hubert Wiertsema 

attendeerden ons op een Franse ‘concurrent’, en Gré en Martin Nooij maakten een originele 

kerstkaart op basis van hun camino.  
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Franse Ultreia 
 

Misschien leuk te weten dat sinds kort in 

Frankrijk een kwartaalblad/-boek bestaat met 

dezelfde naam, ontleend aan de bekende 

oproep van de pelgrims naar Santiago. De 

opzet is echter breder: het gaat over het reizen 

langs de wegen van de wijsheid (les chemins 

de la sagesse). Huberta maakte bijgaand 

plaatje in Parijs, op doorreis naar Nederland.  

Dit is de website: http://revue-ultreia.com  

Ziet er erg interessant uit. 

 

Arno Cuppen 

 

 

 

De kerstkaart van Gré en Martin Nooij 
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Colofon 
 

Hoofdredactie: André Brouwer 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Vormgeving: Han Pronker, André Brouwer 

Verzending: Han Lasance 

 

Volgende Ultreia verschijnt medio januari 2015. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 januari 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. En woorden in hoofdletters zijn ons 

helemaal een gruwel, want die moeten we overtypen.  

Met een foto bij uw artikel zijn we weer wel blij. 

Activiteiten van derden 

In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Opname in Ultreia 

betekent echter niet dat het Genootschap garant staat voor de kwaliteit ervan.  
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