
 

 

 

         Ultreia 43, februari 2015  
 

In deze Ultreia 
 

 

- Van de redactie 

- Landelijke Voorjaarsbijeenkomst 

- Uitnodiging Algemene 

Ledenvergadering  

- Mirakel van Maria en jacobalia 

- Kom helpen in de Huiskamer 

- Landelijke pelgrimsmis en –zegen 

- Op de fiets naar Santiago in 2015? 

- Zonder rugzak de kathedraal in 

- Winterwandeling De Gele Pijl 

- Voorbereidingsweekend in Kafarnaüm 

- Startersavond in Rheden 

- Wilt u iets van mij lezen? 

- De weg van de Franken 

- Mijn camino 

- Colofon 

- Jacobskapel Venlo 

 

Van de redactie 

 

Enkele weken geleden zag de camino op de Col du 

Somport er nog zo uit. Nu maken we weer nieuwe 

pelgrimsplannen en kijken uit naar de landelijke 

Voorjaarsbijeenkomst. Dit keer in Amersfoort op de 

eerste dag van de lente.  

De inschrijving is inmiddels geopend. In dit 

nummer vindt u er meer over. En over het mirakel 

van Maria dat in Amersfoort plaatsvond.  

En hoe zou het zijn met de jacobskapel in Venlo? 

 

Lees het in deze Ultreia. 

 

Veel leesgenot 

 
 

André Brouwer 

hoofdredacteur 

 

 

  

 

 
Figuur 1Col du somport 

 
Figuur 2Col du Somport 

 
Figuur 3Col du somport Foto André Brouwer 

Hier uw plaatje 

 



 

 

Landelijke Voorjaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van 

Sint Jacob op zaterdag 21 maart 2015 in de Sint-Joriskerk te 

Amersfoort: inschrijving is geopend! 
 

Het hart van het Genootschap klopt deze dag 

in de Sint-Joriskerk, in de schaduw van de 

Onze-Lieve-Vrouwetoren waaronder het 

kadastraal nulpunt van Nederland ligt. Een 

toepasselijkere plaats kon de regio Midden-

Nederland niet bedenken om u te ontvangen. 

 

Wat mag u deze dag verwachten?  

We willen u aan de hand van het thema De 

camino in beeld (opnieuw?) laten snuiven aan 

de pelgrimstocht naar Santiago de 

Compostela. Dat kan via de presentatie van 

Wilfred Kemp, bekend van het RKK-

programma Kruispunt. Heel wat pelgrims zijn 

door hem geïnterviewd over hun ervaringen, motivatie voor de pelgrimage, hoogtepunten en 

teleurstellingen. Velen zullen genieten van de documentaires over de tocht. Die van Cees 

Nooteboom en Hans Keller is gedateerd, maar geeft een mooi beeld van de beginjaren van de 

moderne pelgrimage. Lydia Smith maakte haar documentaire Walking the Camino enkele jaren 

geleden en geeft een eigentijds beeld van de tocht. 

 

Wist u dat Amersfoort ook een pelgrimsoord was? Addy Schuurman vertelt aan de hand van 

het verhaal over het mirakuleus Mariabeeld van Amersfoort over de cultuurgeschiedenis van 

de middeleeuwse pelgrim. 

Verder maken we onder aanvoering van de werkgroep Geschiedenis & Cultuur een tocht langs 

jacobalia in Nederland en zal de werkgroep Spiritualiteit de geestelijke aspecten van de 

pelgrimstocht in beeld brengen. 

Altijd zelf behoefte gevoeld om in beeld te brengen 

wat op uw netvlies is gekomen? In een korte cursus 

brengt Carina Mathot u de eerste beginselen bij om 

deze beelden te schetsen.  

Ook willen we u laten genieten van een expositie 

van materiaal dat door leden is gemaakt, 

geïnspireerd door de eigen camino. 

Of bent u een beetje uitgekeken op Santiago de 

Compostela? Ineke Spoorenberg vertelt over haar 

tocht naar Rome, voor velen een logisch vervolg op 

de tocht naar Santiago. Natuurlijk ontbreekt de 

stadswandeling niet. Gidsen van het Amersfoortse 

Gilde laten u in twee verschillende rondleidingen 

genieten van het historische centrum van 

Amersfoort. Als u nog geen beeld hebt van wat u te 

wachten staat, dan wordt u deskundig op weg 

geholpen door Clemens Sweerman (fietsers) en 

Helmut Brouwer (wandelaars). 

Sint-Joriskerk zet de deur open voor pelgrims. Foto Fons Boink 

Grote gele pijl voor station Amersfoort. Foto: Fons 

Boink 



 

 

 

 

 

Pelgrims, die dit jaar vertrekken, kunnen zich opstellen achter ons koor El Orfeón en zich laten 

uitzwaaien richting…. En tot slot natuurlijk Café Saint Jacques. 

 

Aanmelding 

Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het Genootschap. Indien u deze 

informatie per post hebt ontvangen dan hebt u ook een papieren aanmeldingsformulier 

gekregen. Indien u de mogelijkheid hebt zich via e-mail aan te melden dan heeft dat onze 

voorkeur, omdat het veel werk bespaart voor de vrijwilligers. We hebben er overigens alle 

begrip voor dat (nog) niet al onze leden hiervan gebruik kunnen maken. 

 

Fons Boink 

 

 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2015 
 

Gaarne nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering tijdens onze 

voorjaarsbijeenkomst te Amersfoort van 10.15 tot 11.15 uur. Het is ook mogelijk alleen de 

vergaderstukken te ontvangen (zie aanmeldingsformulier).  

Agenda 

1. Opening door voorzitter Joost Bol 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 8 november 2014 

4. Jaarverslag 2014 van het Genootschap door de secretaris 

5. Financieel overzicht 2014 

6. Verslag financiële commissie 

7. Wat ons bezighoudt 

8. (Her)verkiezing bestuursleden en voordracht nieuw bestuurslid* 

9. Stand van zaken Pelgrimsvrienden van Sint Jacob 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

*  De zittingstermijn van de bestuursleden Joost Bol (voorzitter), Daniëlle Lokin 

(vicevoorzitter) en André Brouwer (secretaris) loopt op deze ledenvergadering af (conform 

artikel 11 lid 3 van de statuten). Zij hebben twee termijnen van drie jaar volgemaakt. 

Het bestuur draagt Joost Bol ter herverkiezing voor (in overeenstemming met artikel 9 lid 2 

van de statuten). Daniëlle Lokin en André Brouwer stellen zich niet herkiesbaar. Daniëlle om 

persoonlijke redenen en André omdat hij in de loop van het jaar Bram van der Wees opvolgt 

als hoofdredacteur van de Jacobsstaf.  

Het bestuur draagt Simone Aarendonk voor als kandidaat voor de functie van secretaris (als u 

zich aanmeldt voor de vergadering vindt u een kort cv van haar bij de stukken).  

Leden kunnen kandidaat-bestuursleden voordragen met inachtneming van de procedure zoals 

vermeld in artikel 9 lid 3 van de statuten.  

 

André Brouwer, secretaris 
 
 

 

 

https://www.santiago.nl/content/aanmelding-voorjaarsbijeenkomst-2015/158079
https://www.santiago.nl/content/aanmelding-voorjaarsbijeenkomst-2015/158079
https://www.santiago.nl/sites/default/files/kader/bestuur/statuten-enz/statutenwijziging%20201305.pdf


 

 

Mirakel van Maria en jacobalia 
 

Wellicht kan  het volgende u inpsireren om naar de landelijke voorjaarsbijeenkomst in 

Amersfoort te komen. 

Er is de legende van Maria die Jacobus te hulp komt bij zijn werk als verkondiger van het 

geloof in Spanje. Het zit hem erg tegen. Maria arriveert per boot op het strand van Muxia  en 

haar verschijning geeft de apostel weer moed en kracht om door te gaan. 

 

Mirakel van Maria 

Met een beetje fantasie kunnen we denken dat wij in de naam van Jacobus in maart naar Maria 

gaan. Amersfoort is immers een aan Maria toegewijde stad. Dat komt door een mirakel in 

1444. In dat jaar trad de jonge Geertje Arends uit Nijkerk in het Amersfoortse  

Agnietenconvent in. Ze kreeg van haar ouders een eenvoudig Mariabeeldje mee. Toen ze de 

grote stad met haar imposante stadsmuur en de Kamperbuitenpoort naderde, schaamde ze zich 

voor het eenvoudige beeldje en wierp het in de gracht. Een paar dagen later kreeg het 

dienstmeisje Griet Alberts een droom: ze moest een Mariabeeldje uit de winterse stadsgracht 

halen.  

Ze zag een beeld dat ondanks de stroming in het 

water toch op dezelfde plaats bleef. Ze nam het 

beeldje mee naar huis en stak er een kaars voor 

aan. Die kaars brandde drie keer langer dan 

normaal en er vonden meer wonderen plaats. 

Het nieuws verspreidde zich snel en Amersfoort 

werd een florerende bedevaartsplaats. Het beeld 

kreeg een plaats in de Onze-Lieve-

Vrouwekapel. Tijdens de Reformatie werd het 

overgebracht naar een schuilkerk, die veel later 

een oud-katholieke Kerk werd. Daar is het 

reliek, weliswaar tot stof vergaan, nog als 

replica te zien. Op zaterdag is de kerk open tot 

15.00 uur op het adres ’t Zand 13. Dat is vlak 

bij de St. Franciscus Xaveriuskerk, waarin op 

21 maart de algemene ledenvergadering  

plaatsvindt (’t Zand 31). In deze kerk kunt u een 

16e-eeuwse replica van het Mariabeeld 

bewonderen. 

 

 

 

 

Nieuwe jacobalia in de regio 

Als u op 21 maart in de Sint-Joriskerk bent, de centrale ontmoetingsruimte, kunt u daar een pas 

ontdekt jacobalium zien, weliswaar met een verrekijker. De sluitsteen in een van de kruisbogen 

achterin de linker zijbeuk, ongeveer ter hoogte van de zijuitgang naar de Groenmarkt, is een 

ornament met attributen van Jacobus: gekruiste staf, schelp,  vis en brood.  



 

 

 
 

De Sint-Joriskerk dateert uit 1249 en kreeg haar huidige vorm in 1534. Bij restauraties werden 

veel oorspronkelijk middeleeuwse ornamenten ontdekt. U vindt er ook het grafmonument van 

Jacob van Campen, architect van het Paleis op de Dam.  

 

Jacobalium in Hilversum 

In de Heilig Hart-Heilige  

Joseph kerk in Hilversum 

(Dr. Cuypersplein 5) zijn de 

hoofden van de apostelen in 

beeldhouwwerk aangebracht 

door J.Cantre. Van bovenaf 

kijken zij op de kerkgangers 

neer. Daarbij ook het hoofd van 

Jacobus de Meerdere.  

De kerk dateert van 1928 en is 

ontworpen door H. W. Valk. In 

sobere stijl met gothische en 

romaanse stijlelementen.  

 

 

 

 

Ronald Bloemendaal 

 

 
 



 

 

 

Kom helpen in onze Huiskamer van de Lage Landen  
  

Ook in 2015 zijn pelgrims weer van harte 

welkom in de Huiskamer van de Lage Landen 

in Santiago de Compostela. Dat is een 

ontvangstruimte, opgezet door het Genootschap 

in de nabijheid van de kathedraal, waar 

Nederlandse en Vlaamse pelgrims welkom zijn 

om op het einde van de camino hun verhaal te 

doen. De Huiskamer is van begin mei tot half 

oktober 2015 elke dag geopend van 09.00 tot 

17.00 uur. 

  

 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor volgende periodes: 

2 juni – 17 juni 2015 

17 juni – 2 juli 2015 

Per periode is nog één plaats beschikbaar. 

Hebt u interesse maar kunt u dit jaar niet, dan kunt u zich ook opgeven voor 2016. We 

hanteren het principe, wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

  

Taken en eisen 

Belangrijk is dat u als gastheer/gastvrouw in staat bent pelgrims gastvrij te ontvangen door hen 

een luisterend oor te bieden. Dat u zich graag inzet en flexibel bent. 

Het vervoer naar en van Santiago is voor eigen rekening en fiscaal aftrekbaar als gift. Het 

Genootschap biedt het verblijf aan in een ruim appartement in de nabije omgeving.  

Aanmeldingen graag naar chris.strijbos@kabelfoon.nl 

 

Chris Strijbos 
 
 
 

Landelijke pelgrimsmis en – zegen in Roermond 
 

Op zondag 22 maart wordt het pelgrimsseizoen 

geopend met de landelijke pelgrimsmis in de 

kathedraal van Roermond, met medewerking van het 

Koninklijk Roermonds Mannenkoor De viering vangt 

aan om 11:30 uur. Pelgrims uit het hele land ontvangen 

aan het einde van de dienst de speciale pelgrimszegen. 

Aansluitend zijn alle pelgrims uitgenodigd om samen 

met de Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere te 

genieten van een kop koffie met een stuk heerlijke 

Limburgse vlaai.  

 
Paul Elshout 

 

 

 

mailto:chris.strijbos@kabelfoon.nl


 

 

Op de fiets naar Santiago de Compostela in 2015?  
 

Bent u van plan deze zomer naar Santiago te 

fietsen en wilt u ervaring opdoen met 

pelgrimeren op de fiets? Dan bieden wij u de 

gelegenheid om in het laatste weekend 

van april mee te doen aan een driedaagse 

fietstocht. Deze fietstocht begint in 

Sint Jacobiparochie, de startplaats van de 

Jacobsweg in Friesland. De route voert u 

langs prachtige plaatsjes naar Uithuizen, de 

startplaats van de Jacobsweg in Groningen. 

Dag 2 rijdt u vanuit Uithuizen door de provincies 

Groningen, Drenthe en Friesland naar 

het Overijsselse Hasselt, de finishplaats van de routes uit Sint Jacobiparochie en 

Uithuizen. Op de derde dag fietst u terug naar Sint Jacobiparochie zoveel mogelijk 

langs wegen die oorspronkelijk deel uitmaakten van de pelgrimage naar Santiago. 

De dagafstanden van deze tocht zijn ongeveer 100 km. 

De tocht start op vrijdag 24 april en eindigt op zondag 26 april 2015. 

 

Voor wie is deze tocht bedoeld? 

Deze tocht is opgezet voor toekomstige en oud Santiago-pelgrims op de fiets. 

De nieuwelingen krijgen zo de kans ervaring op te doen en vertrouwd te raken met het 

rijden van langere afstanden met bepakking. Verder biedt deze tocht de mogelijkheid uw 

materiaal, zoals kampeerspullen, te testen. De doorwinterde Santiago-pelgrims kunnen hun 

ervaringen delen met de nieuwelingen. Zij kunnen verder hun kennis over Jacobsroutes 

en Jacobsplaatsen in het Noorden van Nederland uitbreiden. 

Lijkt het u wat? Inlichtingen en aanmelding bij Marten Visser, één van de coördinatoren 

van het Pelgrimsinformatiecentrum in Sint Jacobiparochie. E-mail: kortmorn5@hetnet.nl  

Tel. 06-29568893 

Uw opgave moet vóór 1 april 2015 binnen zijn. 

De inschrijvingskosten bedragen 10 euro. Na aanmelding krijgt u te horen op welk 

bankrekeningnummer u dit bedrag kunt overmaken. Begin april ontvangt u een 

beschrijving van de route, een overzicht van overnachtingsadressen etc. 

De kosten en keuze voor het slapen en eten zijn voor eigen rekening. 
 

Het Pelgrims Informatiecentrum Sint 

Jacobiparochie organiseert deze route, 

in samenwerking met de regio’s Fryslân, 

Groningen-Drente en Oost. 

Stichting Het Jabikspaad levert de stempelkaarten. 

 

 

 

Marten Visser 

 

 

 

Si

Sint Jacobiparochie 

mailto:kortmorn5@hetnet.nl


 

 

Zonder rugzak de kathedraal in 
 

Sinds enige tijd zijn rugzakken niet meer toegestaan in de 

kathedraal van Santiago de Compostela, maar er is een 

oplossing.  

Er zijn diverse plaatsen waar je je bagage op kunt slaan. 

Bijvoorbeeld in de Rua do Vilar zit ongeveer 200 meter 

voorbij het pelgrimskantoor aan de linkerkant een 

geweldig goed opslagkantoor waar je alle spullen in 

bewaring kunt afgeven tot 20:00 uur (ik meen 1 of 2 euro 

voor een rugzak, 3 euro voor een fiets e.d. gedurende 24 

uur). Met zo'n voorziening is er meer plaats in de 

kathedraal en dan heb je ook meer veiligheid (denk aan terrorisme) en sowieso meer kans om 

iets te zien en veel minder kans om onder de voet gelopen te worden.  

 

Ineke Takken 

 

 

 

Winterwandeling De Gele Pijl 
 

Stichting De Gele Pijl nodigt u uit voor een flinke portie pelgrimsinspiratie tijdens onze 

Pelgrimswinterwandeling op 15 maart 2015. 

We lopen in de prachtige bossen van Lage Vuursche. Tijdens de wandeling is er voldoende 

mogelijkheid elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren over 

pelgrimeren naar Santiago de Compostela. 

Daarnaast  we graag over onze 

pelgrimsreis metvertellen 

jongeren vanuit 

gezinsvervangend tehuis 

Trivium Lindenhof.  

We laten u onderweg ervaren 

wat een ontdekkingsreis van 

stichting De Gele Pijl voor u kan 

betekenen. Vooral belangrijk is 

een stuk samen wandelen, 

maximaal 15 km. 

 

We ontvangen u vanaf 10.00 uur op de parkeerplaats van restaurant De Lage Vuursche, 

Dorpsstraat 2, Lage Vuursche, uiteraard met koffie, thee en wat lekkers. Daarna gaan we tot 

uiterlijk 15.00 uur op pad. 

Deelname is op basis van een donativo (u bepaalt zelf uw bijdrage) die volledig ten goede 

komt aan Stichting De Gele Pijl.  

Mocht u mee op pad willen, meld u dan uiterlijk 13 maart aan via info@degelepijl.nl  

 

John van der Sluis en Ben Noorloos 

 

 

 

 

http://www.vuursche.nl/
mailto:info@degelepijl.nl


 

 

Voorbereidingsweekenden op pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de 

voorbereidingsweekenden van 6/7 maart en 

27/28 maart. 

Ook zijn de data in het najaar bekend: 

9/10 oktober en 6/7 november.  

Tijdens deze weekenden kunnen zij die 

wandelend of fietsend de tocht naar Santiago de 

Compostela (of andere pelgrimssteden) willen 

maken, zich hierop voorbereiden. 

Wij gaan in op conditionele en praktische zaken 

en er wordt aandacht besteed aan geestelijke en 

mentale voorbereiding. 

De weekenden worden gehouden van vrijdag 16.00 uur tot zaterdag 16.00 uur en worden 

begeleid door twee ervaren vrijwilligers. 

Kosten 45 euro. 

Opgave en informatie: pelgrimsweekenden@ziggo.nl 

 

Namens de werkgroep pelgrimsweekenden van pelgrimshoeve Kafarnaum in Vessem: 

 

Marijke Pouw-Teirlinck 

 

 

 

Pelgrims helpen elkaar: avond voor startende pelgrims op 3 maart in 

Rheden  
 
Staat u aan de vooravond van vertrek naar 

Santiago de Compostela of duurt het nog enige 

maanden? Voor alle pelgrims in de regio 

Arnhem/Nijmegen die dit jaar vertrekken, 

organiseert de regiocommissie een 

startersavond.  

 

Tijdens deze avond krijgt u informatie over 

allerlei praktische zaken rondom de camino, 

krijgt u ruime gelegenheid vragen te stellen 

aan ervaren pelgrims en, niet in de laatste 

plaats, om elkaar te spreken over verwachtingen en onzekerheden.  

 

Voor meer informatie: zie de regiopagina op de website van het Genootschap. 

 

John Segers 

 

 

 

 

 

mailto:pelgrimsweekenden@ziggo.nl
http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
https://www.santiago.nl/arnhem-nijmegen


 

 

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).  

Gaarne uw beschrijving (maximaal 300 woorden) naar 

redactie@ultreia.nl (graag met een foto van de cover).  

Uw exemplaar voor de bibliotheek kunt u sturen naar: 

 

Nederlands Genootschap van Sint Jacob, t.a.v. Bibliotheek  

Janskerkhof 28a, 3512 BN UTRECHT 

 

 

 

 

De Weg van de Franken, vier pelgrimsgidsen voor wandelaars naar 

Rome 
 

 

       
 
Met zijn ervaringen in het onderhoud en de ontwikkeling van paden van het Wandelnet, trok 

Ben Teunissen in 2003 van huis naar Santiago de Compostela en in 2008 eveneens vanuit zijn 

woonplek in Nederland naar Rome. Zonder fototoestel, maar met teken- en schildermaterialen 

stond hij elke dag stil bij de kunst en cultuur die zijn pelgrimspad kruiste. Ook ontdekte hij dat 

vooral de routes naar Rome wat meer bekendheid verdienen. Als actief lid van de Vereniging 

Pelgrimswegen naar Rome heeft Ben zich de afgelopen jaren ingespannen om met zijn 

ervaringen een nuttige en vooral praktische serie wandelgidsen voor pelgrims naar Rome 

samen te stellen.  

Er zijn vier praktische en handzame gidsen beschikbaar: vanaf Maastricht óf Canterbury via 

Reims naar Rome. Compleet met kaartmateriaal, (kunst)historische informatie en 

overnachtingsadressen. De gidsen zijn ook als e-Guide verkrijgbaar en worden ondersteund 

door gps!  

Alle informatie en previews vind je op www.dewegvandefranken.nl 

 

Ben Franken 

 

 

 

 

mailto:redactie@ultreia.nl
http://www.dewegvandefranken.nl/


 

 

Mijn Camino: ’n Europees mozaïek aan beleving  
 

Als groot liefhebber van Europa, fietste Alexander Jacob Heydendael over de pelgrimsroute 

van Maastricht naar Santiago de Compostela. “Als pensionado ben je heel gelukkig met 

kinderen en kleinkinderen, maar wat er in de wereld gebeurt houdt me bezig. Daarom ben ik 

actief in verschillende denktanks: het moet anders, we zijn immers verwend, verveeld, 

verzadigd en verward…en veel te materialistisch” 

Dus daarom stelde ik mij de vraag: “Waar is de ziel van Europa gebleven?” 

Op zo’n tocht - beschreven in dit boekje - komen volgende vragen bovendrijven, zoals:  

Wie is San Jago, St Jaques of Jacobus? Welke historie zit daarachter? 

Waarom onderneem je zo’n tocht? Met wie? Hoe lang? 

Wat is het dagprogramma van zo’n camino-fietser? Waar slaap je? 

Wat is er zo bijzonder? Ont-moetingen? Ont-dekkingen? Rust? Unieke momenten? 

Welke gevaren kom je tegen? 

 

Uiteindelijk is het genieten van een diverse, rijke agro-

cultuur met natuur. Wisselend tussen monumenten van 

fascinerende bouwstijlen. Een unieke voedingsbodem 

dus voor één Europa met elan! Ondertussen glijdend 

door de grillige geschiedenis van Europa.  

Onderweg kom je kloosters tegen,  kenniscentra uit de 

middeleeuwen. Ik herken de christelijke waarden die 

alle Europeanen delen. Vind beschaving, vooral op het 

platteland. Uitgeput na zo’n 90 km per dag fietsen stuit 

je  op een wereld van vriendelijkheid en 

behulpzaamheid, tijd, verbinding en vooral rust. Want 

deze unieke cultuurhistorische ervaring, is ook ‘de 

Elfstedentocht door je leven’. 

Onderweg haal je op mooie plekken je stempels. In de 

eerste dagen in de Ardennen, ga je dood: dan overwin je 

jezelf. Daarna kom je in een flow, dan blijkt alles 

mogelijk. Ook wonderlijke gebeurtenissen. Zo ontmoet 

ik een pelgrim geheel gekleed in het rood uit het 

Belgische Sint Niklaas, die mij waarschuwt voor een gevaarlijke afdaling. Hij redt mij bijkans 

het leven. Of het verlangen naar een glas koude rosé aan het einde van een lange fietsdag. Na 

enkele gelukkige toevalligheden kan ik uiteindelijk plaatsnemen aan een lange eettafel in een 

klooster en vind tegenover me.... een fles koude rosé…! 

Kortom: op zoek naar Europa’s Ziel*) blijkt een rijke beleving aan een fascinerend gevarieerde 

Europese diversiteit van cultureel mozaïek: samengevat in een attitude: ’Europe is Your 

Responsibility = Euresponsibility!’ 

*) Ziel = doelstelling (Duits) 

= ijver in het Engels (fonetisch “zeal”)    

= het emotionele hart (Nederlands) 
Het boek is te koop bij uitgeverij Quist: e-mail: info@quist.nl  

 

Alexander Heydendael 

 
 

 

mailto:info@quist.nl


 

 

Zoals gewoonlijk eindigen we Ultreia met een toegift. In de vorige Ultreia was dat een artikel uit 

een huis-aan-huis blad waarin een jacobskapel te koop werd aangeboden. Peter Meinders en 

Luc Mol zijn naar de kijkdag geweest. Luc schreef het volgende verslag. 
 

Jacobskapel Venlo te koop: verslag van de kijkdag 
 

Afgelopen vrijdag ben ik zoals beloofd een kijkje 

gaan nemen in de Jacobskapel in Venlo. 

Eindelijk was er gelegenheid om de kerk van 

binnen te zien. En dat deden verschillende andere 

Jacobus-geïnteresseerden ook. Daarnaast 

kwamen er  mensen op af met zakelijke 

interesses. 

Van binnen ziet de kapel er troosteloos uit. De 

laatste restauraties waren in 1931 en 1956. Tot 

voor een paar jaar was het een opslagplaats van 

de gemeente Venlo. 

De ruimte ziet er niet echt uit als een kapel en 

lijkt meer op het voorportaal van een kerk. Geen 

mooie en originele ornamenten of details, ook 

niets dat aan Jacobus doet denken. 

Het is een hoge ruimte met ca. 7 x 8 m 

vloeroppervlak. Zonder voorzieningen (de 

verwarmingspanelen worden nog gesloopt, de 

elektriciteit wordt of is al afgekoppeld).  

De ruimte wordt door de gemeente te koop 

aangeboden met de verplichting ze te restaureren. Hiervoor is al een begroting gemaakt van 

ongeveer 80.000 euro. Niet inbegrepen zijn de eventuele aanleg van elektra en andere 

nutsvoorzieningen. Er is geen toilet, geen keukentje, of iets dergelijks. Wel nog een 

bovenruimte van ca. 2 x 7 m. Hiervoor zal een trap moeten worden aangebracht. De kosten 

zullen vermoedelijk op 100.000 euro uitkomen. 

  

Ik denk dat het voor het Genootschap of een daarvoor op te richten stichting geen zin heeft om 

aankoop verder te onderzoeken. 

Wat zou je er überhaupt mee willen doen? Er zijn twee refugio's in de gemeente Venlo. 

Bovendien is de ruimte te klein en heeft te weinig voorzieningen als ontmoetingsplek voor 

bijv. regiobijeenkomsten of als expositieruimte/museumpje. 

  

Ik heb aangegeven dat ik op de hoogte wil worden gehouden van updates rond de 

aanbesteding. Zo nodig horen jullie van me! 

  

Luc Mol 

werkgroep regio Limburg 
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Volgende Ultreia verschijnt medio maart 2015. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 maart 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 bij uw artikel zijn we ook altijd 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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