
Lezingencyclus 2011 

 
-1 Inleiding Herman Holtmaat: De mythevorming rondom Jacobus; 

Moorse invloeden en de Reconquista; de Beatus-handschriften; de 

Codex Calixtinus oftewel het Liber Jacobi; de invloed van de 
benedictijner orde van Cluny. (2 februari) 

 
-2 Kunststijlen Tieleke Huijbers: Kunststijlen langs de camino, in het 

bijzonder het romaans en de gotiek. Voorbeelden te over langs de 
Franse en Spaanse routes. Met beeldmateriaal zal dat worden 

geïllustreerd, onder meer aan de hand van de iconografie van de 
verschillende timpanen. (16 februari) 

 
-3 Kathedraal van Santiago Jan Galjé: De bouw en de decoratie van de 

kathedraal van Santiago. Het grondpatroon van deze kathedraal 
vinden we ook terug in de kathedralen van Tours, Toulouse, Limoges 

en Conques. (2 maart) 
 

Lezingencyclus 2012 

 
Vijf avonden lezingen over het pelgrimeren door de eeuwen heen en de 

geschiedenis en cultuur van de Camino Francés: 
 

-1 Inleiding Herman Holtmaat: De geschiedenis, kunst en cultuur langs 
de camino. aan de orde komen onder meer de mythevorming 

rondom Jacobus; de achtergronden van het ontstaan van de 
camino; de Codex Calixtinus en de invloed van de benedictijnenorde 

van Cluny. (22 februari) 
 

-2 Kunststijlen langs de camino Tieleke Huijbers: In het bijzonder het 
romaans en de gotiek. Ingegaan wordt onder meer op de 

vormgeving, betekenis en ontstaansgeschiedenis van oude 
monumenten langs de camino; voorbeelden te over langs de Franse 

en Spaanse routes. (29 februari) 

 
-3a Kerken en kloosters langs de camino 

-3b Bouw en decoratie van de kathedraal te Santiago Jan Galjé: Het 
grondpatroon van de kathedraal van Santiago vinden we ook terug 

in de kathedralen van Tours, Toulouse, Limoges en Conques. (7 
maart) 

 
-4a Christenen en Moren Herman Holtmaat: Achtergronden van de 

reconquista 
-4b Beatus de Liébana Aart Ligthart (14 maart) 

 
-5a Mythen en legenden langs de camino Nico van Heijningen 

-5b De gebroeders van Limburg Joop van Gool (21 maart) 
 



Lezingencyclus 2013 

 
Vijf gerenommeerde sprekers zullen onderwerpen belichten over het 

pelgrimeren door de eeuwen heen en de geschiedenis en cultuur van de 

Camino Francés: 
 

 Pelgrimeren door de eeuwen heen: een cultuurhistorische 
benadering  Dr. Wendelien van Welie (6 maart) 

 
 De Gids van de Pelgrim: een pelgrimsgids?  Prof. Dr. Jan van 

Herwaarden (20 maart)                                         ...lees verder 
 

 De betekenis van Beatus de Liébana voor de mythe rondom 
Jacobus  Aart Ligthart (3 april) 

 
 Jacobus de Morendoder?  Prof. Dr Wantje Fritschy (17 april) 

 
 Vroegmiddeleeuwse bouwkunst in het noordwesten van 

Spanje  Drs. Tineke Blom (24 april) 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/werkgroepen/geschiedenis/Herwaarden-de-Gids-van-de-Pelgrim.pdf

