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Van de redactie 

 

 

Herman en Jeanne van Oosterhout stuurden ons 

deze foto van een vrijwilliger die de gele pijlen in de 

buurt van León van een nieuw likje verf voorzag. 

 

We hopen dat u ook in 2015 weer duidelijke gele 

pijlen tegenkomt, die u de weg wijzen naar een 

mooie pelgrimage. Op de camino zelf, of anders op 

uw levensweg. 

 

Veel leesgenot 

 
 

André Brouwer 

hoofdredacteur 

 

 

  

H 

ier uw plaatje 

 

 



 

 

Zingeving en spirituele beleving langs de camino: lezingencyclus 

 
De werkgroep Geschiedenis en Cultuur 

organiseert in samenwerking met de 

werkgroep Spiritualiteit dit voorjaar een 

vijftal boeiende lezingen. 

 

De lezingen vinden plaats op woensdag-

avond van 19.00 tot 21.00 uur, in het 

Instituto Cervantes, Domplein 3 in 

Utrecht. Aanmelding vooraf is verplicht. 

Kosten per lezing: voor leden 5 euro, voor niet-leden 10 euro. Kijk voor meer informatie en 

aanmelden op de website Het programma vindt u ook in Jacobsstaf 104.  

 
Er zijn historici die beweren dat de vondst van Jacobus’ graf destijds politiek werd ingestoken. 

Jacobus zou gefungeerd hebben als tegenwicht tegen de Moren die in hun strijd tegen de 

christenen met profeet Mohammed een belangrijk 

schutspatroon hadden. Dat moge zo zijn, het neemt niet weg 

dat het pelgrimeren naar Jacobus’ graf al vroeg een sterk 

christelijk religieuze betekenis kreeg. De middeleeuwse mens 

ontleende er zijn inspiratie aan. De neerslag daarvan is heden 

ten dage nog volop te vinden langs de Camino: in kerken en 

kloosters, in kunst en cultuur – nu mede een inspiratiebron 

voor de pelgrim.  

In de loop der tijden is de Camino gaan fungeren in een breder 

en gevarieerder perspectief: naast het religieuze kreeg ook het 

spirituele, het sportieve en het culturele element 

zingevingswaarde. In een vijftal lezingen belichten 

gerenommeerde sprekers bijzondere aspecten van zingeving en 

beleving van pelgrimeren. 

 

Woensdag 28 januari: De spirituele dimensie van het reizen / Inge van der Zanden 
Inge van der Zanden studeerde af aan de Pedagogische Academie en de katholieke 

Leergangen. Op latere leeftijd voltooide zij de HBO-opleiding Levensbeschouwing, Kunst en 

Cultuur te Diemen en na pre-pensionering de studie Religie en Levensbeschouwing aan de VU 

te Amsterdam. Zij schreef het boek ‘Spiritueel Pelgrimeren, wegwijzer voor de moderne 

Pelgrim’ (2011). In haar lezing gaat zij in op de geschiedenis van het reizen. Pelgrimeren heeft 

alle aspecten van het reizen. Het is een afwisseling van inspanning en ontspanning, waarbij het 

accent ligt op het onderweg zijn, op de bestemming en op de impact achteraf. Reizen - en 

pelgrimeren - verandert je leven; je gedachten en gevoelens worden getoetst aan een andere, 

nieuwe werkelijkheid 

 

Woensdag 11 februari 

Pelgrimage: zingeving in de marge - een antropologische visie / André Droogers 

André Droogers is emeritus hoogleraar Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit. Zijn 

specialisatie is de studie van godsdienst en levensbeschouwing. Hij is geïnspireerd door Victor 

en Edith Turner, onderzoekers op het gebied van symbolen, rites en rituelen. 

Foto: Willem Burggraaf 

https://www.santiago.nl/werkgroepen/geschiedenis_cultuur


 

 

In zijn lezing gaat hij in op het fenomeen ‘marge’: de pelgrim verlaat de vertrouwde omgeving 

van huis en haard en komt in de marge van de reguliere samenleving terecht, waar een ander 

ritueel en een andere dynamiek heersen. In de lezing wordt de relatie tussen pelgrimage, 

marge, zingeving en instituties nader uitgewerkt. 

 

Woensdag 25 februari: Zingend pelgrimeren op weg naar Compostela / Camiel Verhamme  
 

Camiel Verhamme geeft bij HOVO 

Utrecht cursussen over kerkmuziek 

en over de geschiedenis van vier 

eeuwen opera. In zijn lezing staan 

de pelgrimsliederen uit de vroege 

en late Middeleeuwen centraal, 

zoals die uit het beroemde Llibre 

Vermell de Montserrat uit eind 14e 

eeuw. Daarnaast bespreekt hij in het 

Gregoriaans gezongen liturgische 

teksten die alles met Jacobus te 

maken hebben. Bij benadering kunt 

u de helft van de beschikbare tijd 

naar die muziek luisteren.  

 

 

Woensdag 11 maart 

De Lokroep van de Jacobsweg. Pelgrimeren in de eenentwintigste eeuw / Dirk Aerts 

Dirk Aerts stond mee aan de wieg van het Vlaams Compostelagenootschap waarvan hij tussen 

1992 en 2006 voorzitter was. Voor De Pelgrim schrijft hij geregeld bijdragen waarin hij het 

hedendaagse pelgrimeren in al zijn facetten verkent. Om te begrijpen wat er met de pelgrim 

onderweg gebeurt, moet men vertrekken van de vraag wat de weg doet met de pelgrim. Alleen 

zo kunnen we tot een beter begrip komen van wat spiritualiteit voor een jakobsganger 

betekent. In zijn lezing maakt Dirk Aerts duidelijk dat hier wel degelijk sprake is van een 

breuk met het traditionele pelgrimeren en gaat hij dieper in op de kansen van deze nieuwe 

vorm van spiritualiteit maar ook op de risico's die eraan verbonden zijn.  

 

Woensdag 25 maart 

Fonkelingen van de geest: de pracht van glas-in-lood langs de Camino / Ruud Bartlema 

De pelgrim zal naast de praktische en fysieke kanten van zijn tocht bij tijd en wijle ook een 

innerlijke tocht ervaren. Soms wordt die onverwacht zichtbaar door een prachtig uitzicht, een 

kerk of kapiteel, een schilderij of een mooi glas-in-lood waar een helder licht doorheen valt.  

Pelgrimswegen laten prachtige voorbeelden zien van glas-in-lood-ramen, bijvoorbeeld in de 

kathedraal van Reims, Autun of Vezelay. In zijn lezing gaat beeldend kunstenaar en theoloog 

Ruud Bartlema aan de hand van afbeeldingen in op de poëtische zeggingskracht die licht en 

glas-in-lood weten op te roepen. Zijn beelden worden omspeeld met improvisaties van Ger 

Muts op piano. 

 
Herman Holtmaat 

 
  

Llibre Vermell de Montserrat 



 

 

De Camino in Beeld: landelijke voorjaarsbijeenkomst Amersfoort 
 

Precies onder de Lieve Vrouwetoren in 

Amersfoort ligt het kadastraal nulpunt 

van Nederland. Alle landmetingen in 

ons land zijn gerelateerd aan dit punt; 

het midden van Nederland.  

De regio Midden-Nederland kon geen 

betere plaats bedenken voor de 

landelijke voorjaarsbijeenkomst dan de 

stad Amersfoort. Het is verder een 

mooie bijkomstigheid dat deze toren 

gebouwd is met de giften van pelgrims 

die in Amersfoort op een mirakels 

Mariabeeld afkwamen. Wil u hier meer 

over weten? Wil u genieten van de 

unieke, compacte binnenstad van 

Amersfoort? Wilt u in woord en beeld 

opnieuw genieten van de 

pelgrimstocht? Of wilt u enigszins een 

beeld krijgen van hetgeen u te wachten 

staat?  

Houdt u dan 21 maart vrij in uw agenda 

en kom naar de landelijke voorjaars-

bijeenkomst van ons Genootschap. De 

koffie en thee staan klaar in de 

Joriskerk te Amersfoort. Op 

loopafstand hiervan zullen in het Lutherse kerkje en de Franciscus Xaveriuskerk diverse 

presentaties worden gehouden. Het programma is uitgebreid in Jacobsstaf 104 uit de doeken 

gedaan. 

 

Uw Camino in Beeld 

Misschien hebt u uw eigen caminogevoel tot expressie laten komen in een beeld, schilderij, 

pentekening, foto of andere creatieve uiting. In de Joriskerk is ruimte gereserveerd voor een 

expositie van al dit materiaal. Indien u uw eigen werk wilt laten zien, kunt u zich vóór 

1 februari aanmelden via het daartoe bestemde speciale e-mailadres. Als er meer aanmeldingen 

komen dan waarvoor er ruimte is, wordt er een selectie gemaakt door een kleine commissie. 

 

Let op de aanmelding is nog niet geopend. U krijgt daarover bericht via de volgende Ultreia. 
 

Fons Boink 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:jligthart84@gmail.com?subject=deelname%20camino%20in%20beeld


 

 

Waarheen met de camino? 
 

In Villafranca del Bierzo vond van 12 tot 14 december 2014 een studiebijeenkomst 

plaats van de FICS, de Fraternidad Internacional del Camino de Santiago.  

Het was een evenement met veel onderzoekers en historici, maar ook geëngageerde pelgrims  

Aanleiding was de 25ste verjaardag van het overlijden van Elías Valiña, de grote bezieler van 

de camino-heropleving in de jaren tachtig. 

 

Resultaat van de bijeenkomst is een 

manifest over de problematiek van de 

pelgrimage naar Compostela, een 

pelgrimage die voor de FICS zeker 

niet mag ontaarden tot een gewoon 

commercieel wandelgebeuren. 

De herwaardering van de pelgrimspas 

en de compostela waren belangrijke 

discussiepunten. Gepleit werd het 

minimum aantal kilometers benodigd 

voor het verkrijgen van de 

compostela flink op te schroeven en 

op elke compostela het totaal aantal 

afgelegde kilometers te vermelden. 

Ook was er een pleidooi om de regels 

in pelgrimsherbergen te 

standaardiseren en een onderscheid te maken tussen de private en de traditionele ‘non-profit 

herberg’. 

Veel aandacht ging naar de bescherming van het monumentaal erfgoed. 

Voor de deelnemers hoort de camino francés thuis op de UNESCO-lijst van werelderfgoed in 

gevaar.  

 

De slotzin willen we u niet onthouden: 

‘De camino is er om op te wandelen en ervan te genieten. Niet om van albergue naar albergue 

te racen om daar ’s morgens om 9 uur al in de rij te staan voor een bed voor de volgende 

nacht. Respect en solidariteit zouden op de eerste plaats moeten komen. 

 

Ons genootschap was op afstand vertegenwoordigd via de voorzitter van het Vlaams 

Compostelagenootschap. In onze bestuursvergadering van 7 februari a.s. bespreken we of dit 

manifest ook iets voor ons genootschap betekent. 

 

Via deze link kunt u een Engelstalige versie van het manifest bekijken. 
 

André Brouwer 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: André Brouwer 

http://www.ficscaminodesantiago.com/
http://pilgrimageandplace.blogspot.nl/2014/12/manifesto-of-villafranca-del-bierzo.html


 

 

Voornemens om te hospitaleren in 2015?  
 

Wilt u graag hospitaleren in Spanje, Frankrijk, Duitsland of Nederland?  

Dan is nu het moment om u aan te melden! 

 

Graag willen wij u kennis laten maken met de 

webpagina van de Werkgroep Hospitaleren. Behalve 

via deze link, kunt u ons ook vinden door op de 

homepagina van het Genootschap en verder op de 

grote blauwe H van Hospitaleren te klikken. Hebt u 

de 'tocht' naar Santiago de Compostela gemaakt en 

wilt u graag in een kleine herberg langs de camino 

hospitaleren? Onze werkgroep onderhoudt contacten 

met enkele kleinschalige pelgrimsherbergen, die ons 

hebben laten weten behoefte te hebben aan de inzet 

van hospitalero’s.  

 

Deze informatie kunt u vinden op de webpagina via de link werken als hospitalero.  

Let op: aanmelden doet u zelf, maar u kunt bij ons terecht voor meer informatie. 

 

Namens de werkgroep Hospitaleren 

 

Karline Vandenbroecke 

 

 

 

Fiets- en wandelbeurs in RAI Amsterdam 
 

Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari vindt weer de 

traditionele fiets- en wandelbeurs plaats in de RAI in 

Amsterdam. 

Een breed scala aan standhouders kan u alles vertellen over 

fietsen en wandelen. Er is ook een interessant aanbod van 

lezingen op allerlei gebied waaraan ook diverse leden van ons Genootschap deelnemen. 

En ook ons Genootschap zelf is aanwezig (stand 2.F.50). 

De beurs is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De ervaring leert dat de rijen voor de 

kassa soms die voor het Pelgrimsbureau in Santiago evenaren. Als u die wilt vermijden, kunt u 

beter vroeg uit de veren. 

 

André Brouwer 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/werkgroep-hospitaleren
https://www.santiago.nl/werken-als-hospitalero
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/


 

 

Informatieavond voor fietsers 
 

 
 

Bent u van plan naar Santiago te fietsen en spoken bij u ook vele gedachten door het hoofd. 

Zoekt u houvast, ervaringen en advies?  

Voor dromers die doen! organiseert Pelgrimwijzer samen met De Vakantiefietser op dinsdag 

3 maart van 20.00 - 22.00 uur de informatieavond 'Fietsen naar Santiago'. Voor € 7,50 krijgt u 

koffie, thee en onbeperkt negerzoenen. De avond vindt plaats in de winkel van De 

Vakantiefietser, Westerstraat 216 in Amsterdam. 

Pelgrimwijzer helpt fietsers en wandelaars op weg naar Santiago de Compostela en is een 

initiatief van Pieter-Bas en Ellen de Jong. Samen zijn ze zowel te voet als op de fiets naar 

Santiago geweest.  

 

Vragen die aan de orde komen: 

- In welke periode kan ik het best gaan?  

- Ga ik alleen of met een reisgenoot?  

- Welke route kan ik fietsen?  

- Wat voor materiaal moet ik meenemen?  

- Wat kan ik onderweg tegenkomen?  

- Hoe organiseer ik de terugreis?  

- Wat als ik weer 'thuis' ben? 

.... en nog veel meer komt aan bod. Het uitgangspunt voor deze avond is de uitwisseling van 

kennis en ervaring van deelnemers onderling en die van ons, opgedaan tijdens onze 

wandeltochten naar Santiago en de fietsreis met onze peuter 
 

Tijdens de avond hopen we u te inspireren en het vertrouwen te geven om vooral op pad te 

gaan! Aanmelden via de webwinkel van Pelgrimwijzer.  

 

Pieter-Bas de Jong 
 

 

http://www.pelgrimwijzer.nl/
http://www.vakantiefietser.nl/
http://www.wielenopweg.nl/
http://www.pelgrimsdingen.nl/informatieavond


 

 

Pelgrimsgids Weg van Vézelay – variant Bourges - verschenen 
 

In de vorige Jacobsstaf (104) heeft u 

kunnen lezen over het totstandkomen 

van twee Nederlandstalige gidsen voor 

de Pelgrimsweg van Vézelay: één voor 

de variant via Nevers (toen al 

beschikbaar) en één voor de variant 

van Bourges. Ook deze 

laatstgenoemde gids is er nu. 

 

Door de uitgave van deze gidsen is een 

mogelijke taalbarrière flink verlaagd. 

In de voorlaatste Jacobsstaf (103) heeft 

u in het artikel ‘Noord-Frankrijk, geen 

doorkomen aan’ kunnen lezen over andere hindernissen en hoe verschillend mensen daarmee 

omgaan. De één omzeilt die het liefst, de ander ervaart dat die de tocht juist tot een unieke 

belevenis kunnen maken. Zo hoeft ook het vinden van redelijk geprijsde overnachtings-

adressen niet echt een probleem te zijn. In de nieuwe gidsen krijgt u een uitgebreid overzicht 

van overnachtingsadressen. 

Deze maand verschijnt de eerste uitgave van de bekende serie Miam Miam Dodo (sappig Frans 

voor: eten en slapen) voor deze route. 

Op deze route wordt veel onderdak geboden door particulieren (accueil pèlerin à domicile), 

vaak oud-pelgrims. De prijzen lopen uiteen van ‘donativo’ (participation libre) tot B&B-

niveau. 

Diverse jacobsgenootschappen beheren in totaal acht herbergen, waarvan twee aan de variant 

via Nevers en zes aan het gemeen-

schappelijke deel van de route. 

Daarnaast zijn er gemeenten, kerken en 

andere organisaties, die overnachtingen 

aanbieden tegen zeer redelijke 

vergoedingen.  

Op onze website vindt u een overzicht 

van (veelal) Nederlandstalige 

overnachtingsadressen, 

 

Beide gidsen zijn te koop in het Huis van 

Sint Jacob in Utrecht en via de 

webwinkel. Prijs € 19,90 per gids 

(exclusief verzendkosten). U kunt de 

gidsen downloaden (pdf) via onze 

website. U vindt daar ook de Google 

Earth- en gps-bestanden. 

 

 

Arno Cuppen 

 

  

http://www.chemindecompostelle.com/MiamVezelay/index.html
https://www.santiago.nl/overnachtingsadressen-frankrijk
https://www.santiago.nl/winkel/producten?title=&field_category_tid=429&page=1
https://www.santiago.nl/vezelay


 

 

Pelgrimsvriendelijk onderdak langs de Weg van Vézelay 
 

Langs de historische weg van Vézelay naar 

Saint-Jean-Pied-de-Port hebben wij een 

kleine camping inclusief drie pipowagens en 

zeven slaapplaatsen in huis. Onze camping 

ligt tussen Souterraine en St Leonard-de-

Noblat, vlakbij het plaatsje Bénévent-

L'Abbaye op 500 m van het wandelpad naar 

Santiago de Compostela. Ophaalservice 

mogelijk. Voor pelgrims hanteren we 

speciale tarieven.  

 

Ruud Revers en Margon Dil  

www.labalade.nl 
 

 

 

 

Wandelweekend op de Veluwe: 20 t/m 22 februari 2015 
 

Bent u van plan een pelgrimstocht te 

maken, naar Santiago, Rome of 

Jeruzalem te lopen of (een deel van) de 

Sultanstrail te voet af te leggen? Wilt u 

meer informatie, andere (ervaren) 

wandelaars ontmoeten, oefenen in lange 

afstanden lopen? Of hebt u al eens zo’n 

langeafstandsroute gelopen en wilt u 

graag uw ervaringen delen met 

geïnteresseerde wandelaars? Meldt u zich 

dan aan voor een – verzorgd – 

wandelweekend op een unieke locatie op de Veluwe.  

 

Programma: Vrijdag: aankomst vanaf 17 uur – diner – naar keuze: avondprogramma / 

ontspanning. Zaterdag: ontbijt – dagwandeling (lunch mee) – diner – naar keuze: 

avondprogramma / ontspanning. Zondag: ontbijt – dagwandeling (lunch mee) – afsluiting ca 

15/16 uur. De wandelingen zijn ongeveer 20 à 25 km. 

 

Prijs voor 2 overnachtingen (1-, 2-persoonkamers), 2 x ontbijt/lunch/diner (incl. koffie/thee, 

excl. overige dranken):  € 155 (1-persoonskamer) of € 140 (2-persoonskamer) p.p. 

Locatie: Voorthuizerstraat 123, Putten    Route: www.concertindekas.nl 

 

Meer informatie & reserveringen: snoep.karin@gmail.com of info@sultanstrail.com 

 

Karin Snoep (06 36 14 80 11) en Sedat Çakir (06 50 89 06 96)  

 

 

 

 

http://www.labalade.nl/
http://www.concertindekas.nl/
mailto:snoep.karin@gmail.com
mailto:info@sultanstrail.com


 

 

Pelgrimeren op papier, schrijvend op weg 
 

Naast het lopen van een pelgrimstocht is er ook een andere, minder bekende manier om een 

pelgrimservaring op te doen. Intuïtief schrijven is ook een vorm van pelgrimeren. Tineke 

Dijkstra van Fidelamyk in Bolsward en Klaske Wijbenga organiseren in 2015 een drietal 

weekenden Pelgrimeren op Papier, in de Jacobshoeve in Sint Jacobiparochie. 

Het wordt een reis naar de innerlijke wereld, die net zo mooi en verrassend kan zijn als de 

lange voettocht naar bijvoorbeeld Santiago de Compostela. Aankomen bij jezelf is de 

bestemming van de schrijftocht, om daarna weer met nieuwe inzichten en energiek de weg te 

vervolgen. 

 

Het programma bestaat uit een afwisselend aanbod van creatieve werkvormen die uitnodigen 

om de pen in beweging te zetten. Door middel van verschillende opdrachten zoals open zinnen, 

kilometerschrijven, sprintjes, haiku’s en elfjes komt op papier wat voor iedereen persoonlijk 

van belang is. Altijd verhelderend, vaak verrassend en soms ook spiegelend. 

 

Het persoonlijke intuïtieve 

schrijven staat centraal. Het gaat 

niet om een perfecte schrijfstijl of 

correcte grammatica, maar om het 

plezier en de inspiratie door het 

samen schrijven. Naast de 

schrijfopdrachten is onder andere 

een stiltewandeling een van de 

onderdelen van het programma. 

 

De pelgrimages op papier staan 

elke keer open voor tien 

deelnemers. Het eerste weekend is 

vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 

2015 met als thema Op weg. In het 

tweede weekend, van vrijdag 22 mei 

tot zondag 24 mei, staat het thema 

Reisgenoten centraal. Het derde en laatste weekend is van vrijdag 13 november tot zaterdag 14 

november. In dit weekend staan de opdrachten en activiteiten in het teken van Thuiskomen. 

 

Het eerste en het laatste weekend begint op vrijdag 16.00 uur en duurt tot zaterdag 16.30 uur. 

Het weekend in mei duurt tot zondagmiddag 16.30 uur. Belangstellenden kunnen zich voor elk 

weekend apart opgeven. 

 

Voor nadere informatie en opgave: 

 

Klaske Wijbenga- Reitsma, tel. 051 84 91 057 www.Jacobshoeve.nl  

Tineke Dijkstra, tel.06 34 02 40 36 www.fidelamyk.nl  

 

 

 

 
 

Foto: André Brouwer 

http://www.jacobshoeve.nl/
http://www.fidelamyk.nl/


 

 

Spiritueel Café Voorschoten, 1 februari, over Stilte en Pelgrimeren 

 
Het Spiritueel Café is een plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur. Het 

geeft ruimte aan sprekers met een verhaal dat raakt aan fundamentele vragen van ons bestaan. 

Op zondag 1 februari a.s. is Elisabeth Brouwer te gast. Zij studeerde biologie en 

religiewetenschappen en begeleidt vanuit haar bureau Balans pelgrimstochten in Roemenië en 

retraites in België.  

 

In 2003 zei Elisabeth haar baan op en trok 

zich een paar dagen terug in een klooster 

in Nederland om zich te bezinnen op haar 

verdere werkzaamheden. Een paar weken 

later bracht ze de kerstdagen door in een 

oosters-orthodox klooster in Roemenië. 

Daar werd ze zo door geraakt dat ze op 

zoek ging naar de bron van haar geloof. 

Met name de mystiek van de Byzantijnse 

liturgie, het meditatieve van het zingen van 

de monniken, de gastvrijheid en de 

tijdloosheid die je ervaart wanneer je je 

overgeeft aan dat wat is, deden haar steeds 

weer terugkeren naar deze kloosters.  

 

In de jaren daarna begeleidde zij pelgrimstochten naar deze kloosters in Roemenië. Tijdens 

deze tochten werd stilte steeds belangrijker. Op zoek naar een onderwerp voor haar 

masterscriptie in de studie Religiewetenschappen koos ze daarom voor het onderwerp ‘stilte’ 

en interviewde daarover veertien mensen. Daarin ging het over vragen als: Waarom hebben we 

stilte nodig? Waar vinden we stilte? Wat doet stilte met je? Tijdens het spiritueel café vertelt  

ze over haar eigen ervaringen met stilte in kloosters in Roemenië, over de rol en symboliek van 

ikonen, over de ervaringen van haar reisgenoten met stilte en van degenen die ze interviewde. 

Daarbij laat ze prachtige beelden zien van de kloosters en kerken, de monniken en nonnen, de 

rituelen en de natuur. 

 

Verder gaat Elisabeth dieper in op de pelgrimstochten naar de oosters-orthodoxe kloosters in 

Noord-Roemenië, in de uitlopers van de Karpaten. Wat het leven in deze kloosters inhoudt en 

wat dit kan betekenen voor je eigen leven. Onderwerpen als luisteren en kijken zonder te 

oordelen, respect, gastvrijheid, al je zintuigen openen om te ervaren wat is, genieten van de 

schoonheid en eenvoud, grenzen verleggen, bij jezelf komen, zullen de revue passeren. 

 

Locatie:  Kruispunt, Schoolstraat 2, Voorschoten 

Datum: Zondag 1 februari 2015 

Tijdstip:  19.30 uur inloop, 20 uur start.  

Entree:  gratis  

Informatie:  ds Anki Peper, mailto:ankipeper@hotmail.com , tel. 071 88 73 350, 

www.pgvoorschoten.nl  

 

 

  

mailto:ankipeper@hotmail.com
http://www.pgvoorschoten.nl/


 

 

Boekpresentatie en film in Drunen 
 

Donderdagavond 26 februari is er in de Voorste Venne in 

Drunen een avond over Santiago de Compostela. Joke van 

Erp vertelt over haar boek Pad over de horizon. Hierin 

beschrijft zij haar voettocht van Rosmalen naar Santiago. 

Hierna de bekende film The Way. Daarin is het verhaal van 

Daniel te zien, die tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago 

de Compostela komt te overlijden. Zijn vader Tom besluit 

om de reis te volbrengen en hem op die manier te eren.  

 

 

 
 
 

Voor meer inlichtingen en reserveringen zie de website van de Voorste Venne 
 

Joke van Erp 

 

 

 

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 

ultreia@santiago.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 

 

 

Deze maand is er geen boek binnengekomen. 

 

 

 

 

 

http://www.devoorstevenne.nl/programma/354/the-way
http://www.devoorstevenne.nl/programma/354/the-way
mailto:ultreia@santiago.nl


 

 

Jacobskapel te koop 
 

We proberen Ultreia altijd af te sluiten met een bijzonder bericht. Luc Mol zag tussen de 

advertenties van kerstbomen en bankstellen onderstaand bericht. 

 

 
 

 

De laatgotische kapel maakte deel uit van het voormalige Sint-Jacobsgasthuis uit 1533. De 

kapel is al in 1580 buiten gebruik gesteld. In 1932 heeft men het restant verbouwd tot toegang 

van een toen gebouwd kantoor. De lege kapel staat nu midden in een bouwput. 

In augustus 2013 zag het er nog naar uit dat de kapel gerenoveerd werd, maar volgens eigenaar 

woningstichting Woonwenz heeft men te maken met ‘een nieuwe werkelijkheid. “Het is een 

leuk gebouw, maar je kunt er weinig mee”, aldus Woonwenz. 

De kapel moet een maatschappelijke functie krijgen. Er is geen vraagprijs, maar wie een goed 

business- en investeringsplan kan overleggen, kan een bod doen. 

Op 23 januari is er tussen 9.00 en 11.00 uur een ‘kijkdag’. 

We houden u op de hoogte  
 

 

 

 

 

  

 



 

 

Colofon 
 

 
 

Hoofdredactie: André Brouwer 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Vormgeving: André Brouwer en Han Pronker 

Verzending: Han Lasance 

 

 

Volgende Ultreia verschijnt medio februari 2015. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 februari 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.  

 

 

 

mailto:ultreia@santiago.nl

