
 

 

 

     Ultreia 39, oktober 2014  
 

In deze Ultreia 
 

- Van de redactie 

- Expertmeeting Camino Academie 

- Tip van de maand: het 

Compostelaregister 

- Oproep hospitaleren Roncesvalles 

- Oproep werkgroep Hospitaleren 

- Onder de motorkap van je ziel 

- Concert Impressions of a 

pelgrimage 

- Terugkomdag regio Den Haag 

- Wandeling ter herinnering aan 

Jan Galjé 

- Oproep camino in beeld 

- Opheffing Reisboekhandel 

Zandvliet 

- Lezing Wilfried Kemp 

- Geen Jacobsstaf ontvangen? 

- Red de aarde 

- Lezingencyclus Atelier Mathot 

- Een bescheiden vrouw langs de 

camino 

- Verder onderweg: Jeroen 

Gooskens 

 
 

Van de redactie 
 

Bovenstaande foto maakte ik enkele weken geleden, 

anderhalf uur wachttijd voor het Pelgrimsbureau (tip: 

’s ochtends om 8 uur kun je zo doorlopen).  

De camino wordt steeds populairder. 10 oktober jl. 

stond de teller op 216.000 pelgrims, 19.000 meer dan 

verleden jaar op dezelfde datum.  

De populariteit zorgt er ook voor dat er steeds meer 

‘omheen’ de camino gebeurt, zoals u in deze Ultreia 

kunt lezen.  

Persoonlijk kijk ik uit naar de bloemlezing uit het werk 

van Jeroen Gooskens. Ik las zijn boek Ver Onderweg 

midden jaren negentig, toen ik nog nooit van ons 

Genootschap had gehoord en het nog stil was op de 

camino.   

 

Veel leesplezier 

 

André Brouwer 

hoofdredacteur 
 

 

 

 

 
In de rij voor een compostela 



 

 

Kom naar de pilot-expertmeeting van de Camino Academie 
 

De Camino Academie houdt op donderdag 11 december 

a.s. haar eerste expertmeeting. De bijeenkomst draagt de 

titel Pelgrimsverhalen en vindt plaats in Museum 

Catharijneconvent in Utrecht.  

 

Sinds jaar en dag verhalen pelgrims naar Santiago de 

Compostela over hun belevenissen onderweg. Persoonlijke 

ervaringen en verhalen verschijnen in dagboeken, 

reisverslagen en publicaties. Tegenwoordig zijn daar de 

mogelijkheden van internet en social media bijgekomen. 

Tijdens deze bijeenkomst verkennen we de verschillende 

uitingen. Welke vormen zijn er zoal (online/offline)? 

Welke uiteenlopende functies? Hoe ontwikkelen ze zich in wisselende historische, culturele en 

ritueel-religieuze contexten? En ook: welke profielen van pelgrims komen er zo aan het licht? 

Lancering Camino Academie  

De Camino Academie is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en 

Tilburg University (School of Humanities). Ze biedt een platform waar wetenschappers, 

praktijkexperts (pelgrims) en aanverwante organisaties elkaar vinden in gedeelde interesse en 

inspiratie. De Camino Academie maakt bestaande kennis toegankelijk en brengt wetenschap en 

praktijk bij elkaar. 

 

Boeiende sprekers 

Het belooft een inspirerende dag te worden met uiteenlopende presentaties. Sprekers zijn o.a. 

publicist en docent journalistiek Chris van der Heijden (Monnik zonder God, 1988) en social 

media pelgrim Wijnand Boon (Twalk with me). Hoogleraar Europese etnologie Peter Jan 

Margry spreekt over Finisterre en promovenda Suzanne van der Beek doet verslag van haar 

lopende onderzoek naar het profiel van The Modern Pilgrim. Paul Post, hoogleraar Ritual 

Studies, is de dagvoorzitter en samen met Daniëlle Lokin (vicevoorzitter van het Genootschap) 

en vele andere sprekers staan zij garant voor een boeiend en afwisselend programma, met 

volop ruimte voor interactie. Het complete programma wordt binnenkort bekendgemaakt. 

 

Voor wie, wanneer en waar? 

De expertmeeting is bedoeld voor pelgrims, onderzoekers en professionals met belangstelling 

voor de betekenis en beleving van pelgrimeren in onze huidige samenleving. De expertmeeting 

vindt plaats op donderdag 11 december 2014 in het auditorium van Museum Catharijneconvent 

te Utrecht. Aanvang is om 10:30 en de bijeenkomst duurt tot 16:00 uur. Na afloop van de 

presentaties is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.  

 

Aanmelding 

Voor aanmelden en informatie: Laura Cramwinckel. De deelnamebijdrage is € 20,- p.p. 

inclusief lunch en kan op de dag zelf (contant) worden voldaan. Omdat het aantal plaatsen 

beperkt is, kan de Camino Academie alleen geregistreerde deelnemers toelaten. Schroom niet, 

schrijf in! 

 

Laura Cramwinckel 

 

 

mailto:l.cramwinckel@uvt.nl


 

 

Tip van de maand, het Compostelaregister 
 

Heeft u uw compostela al geregistreerd? 

U weet niet hoe dat moet? 

Zo gaat het: 

- U maakt een scan van uw compostela (of een foto) 

- U logt in op www.santiago.nl 

- U klikt op Mijn Profiel 

- U selecteert de tab Register 

- U klikt op Voeg Compostela-registratie toe 

- U vult het formulier in  

Bij route (in tekst) vult u de namen van een aantal grotere 

plaatsen in of (als u dat weet) de naam van de route  

Bij Datum Compostela vult u de datum in die op uw 

compostela staat, dus, als u op donderdag 26 juni bent 

aangekomen, maar op vrijdag 27 juni de compostela hebt 

opgehaald vult u in: 27/06/2014. 

Episoden: Als u tussen de periodes van de camino naar huis bent geweest vult u hier het 

aantal periodes in dat u nodig had voor het afleggen van de hele 

tocht. 

Bij kopie Compostela klikt u eerst op Bladeren…. Vervolgens 

zoekt u in de verkenner bij uw eigen bestanden naar de sccan 

(foto) van uw compostela. Die selecteert u (klik) en u klikt op 

Openen. Als u weer het formulier ziet, klikt u op Uploaden. Dat 

kan enige tijd duren, dus Even geduld AUB. Als u naar Fisterra 

en/of Muxía geweest bent, kunt u de daarbij horende oorkondes 

ook uploaden. 

Tot slot kunt u nog kiezen of u een speld wilt ontvangen (die kan 

alleen bij registratie besteld worden) en of u volgend jaar het 

Compostelaregister in boekvorm wilt ontvangen. 

- U klikt op Opslaan.  

En klaar is uw registratie. 

 

Op de Najaarsbijeenkomst kunt u mij spreken bij de infomarkt. 

Uw webmaster, Han Pronker 
 

 

 

Kroniek van het Genootschap 
 

En als u toch op onze website bent, kijk eens naar de kroniek waar Bas Brouwer en Fons 

Boink bezig zijn de ‘officiële geschiedenis van ons Genootschap te documenteren. 

Hoeveel leden waren er in welk jaar? Wie zaten er in het bestuur en waarom? Waren we toen 

ook al zo rijk? U leest het allemaal in de kroniek. 

André Brouwer  

 

 

 

 
Compostelaregister 

 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.santiago.nl/geschiedenis-van-het-genootschap


 

 

 

Oproep: Hospitaleren in Roncesvalles 2015 
 

Voor de meeste pelgrims is het de eerste 

etappe: van Saint-Jean-Pied-de-Port naar 

Roncesvalles. Over de Pyreneeën, steil naar 

boven en nog steiler naar beneden, in totaal 

meer dan 20 km. 

De rugzak zit nog niet lekker. De benen zijn 

nog niet echt in vorm. Doodmoe ploffen ze 

neer bij de inschrijfbalie. De hospitalero heet 

haar/hem hartelijk welkom in allerlei talen. 

Vooral degenen die solo lopen kunnen naast 

een bed en een douche een hartelijke 

ontvangst heel goed gebruiken. 

Als je zelf de camino hebt gelopen voel je de pijn, voel je de blaren, maar voel je ook de 

voldoening er te zijn. Je hebt het wel gepresteerd! 

 

Na de douche komen ze naar beneden, zien er weer redelijk monter uit, reserveren het menu 

peregrino en gaan naar de kerk om de pelgrimszegen te ontvangen. 

Ze zijn klaar voor de rest van de camino, die alleen maar makkelijker is dan de eerste etappe. 

De ontvangst na die eerste etappe is dus echt belangrijk. 

Als de poort de volgende ochtend om 06.00 uur door de hospitaleros wordt opengezet, vliegen 

ze weer uit als postduiven op weg naar Santiago. Veel pelgrims drukken je de hand of geven je 

een zoen als dank voor de warme ontvangst. Je wenst ze een buen camino. Je hart slaat even 

over! Is uw hart ook aan zo’n overslag toe?  

 

Voor het seizoen 2015 nodigt de werkgroep hospitaleren leden van het Genootschap uit om in 

Roncesvalles te hospitaleren. Via deze link kunt u zich aanmelden  

Het seizoen begint op 20 maart en eindigt op 10 november 2015. Uw inzet wordt gevraagd 

gedurende twee weken. We werken in teams van zes tot acht personen. We streven naar een 

mix van hospitalero's met ervaring en nieuwkomers. 

 

Werkgroep hospitaleren Roncesvalles website  

E-mail wgroncesvalles@live.nl 

 

Oproep: uitbreiding WHR (werkgroep hospitaleren Roncesvalles) 
 

Door intensivering en verandering in de werkzaamheden zoeken we twee vrijwilligers die de 

werkgroep versterken. De vrijwilligers hebben de volgende vaardigheden: 

– kennis van ICT voor publiciteit en website beheer; 

– kennis van secretariaatswerkzaamheden en praktische ondersteuning van onze secretaris. 

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Rina Pluim, secretaris WHR: c.pluim@home.nl 
 

 

 

 

https://www.santiago.nl/content/aanmelding-hospitaleren-roncesvalles-2015/154400
https://www.santiago.nl/werkgroepen/roncesvalles
mailto:wgroncesvalles@live.nl
mailto:c.pluim@home.nl


 

 

Kijken onder de motorkap van je ziel: avond over spiritualiteit 
 

 

De regio Arnhem-Nijmegen organiseert 

voor haar leden een bijeenkomst over de 

spirituele beleving, die veel pelgrims 

ervaren of willen gaan ervaren tijdens hun 

tochten. Naast de leden van de regio 

Arnhem-Nijmegen zijn ook andere leden 

van harte uitgenodigd. 

De avond wordt samen met het Vincent de 

Paul Center in Nijmegen verzorgd. 

De titel van de avond is:  

Kijken onder de motorkap van je ziel.  

 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 

20 november 2014 in het parochiehuis van de Sint Antonius van Paduakerk, Van 

Slichtenhorststraat 79-81 te Nijmegen.  

Er is voldoende parkeerruimte en het is 10 minuten lopen van het NS station. 

Programma: 

 19.30 - 20.00 uur: ontvangst 

 20.00 - 20.10 uur: welkom en toelichting op de avond door John Segers, lid van 

regiocommissie van de regio Arnhem-Nijmegen en pelgrim. 

 20.10 - 20.35 uur: bijdrage door Tjeu van Knippenberg, emeritus hoogleraar universiteit 

Tilburg, Praktische Theologie. 

 20.35 - 21.00 uur: persoonlijke ervaringen met spiritualiteit in relatie tot de biografie 

van het leven door Bert Poelert, lid van de regiocommissie van de regio Arnhem-

Nijmegen, en pelgrim. 

Pauze 

 Na de pauze is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen, eigen visies op spiritualiteit 

en wensen voor verdere verdieping. 

 22.00 uur: afronding door John Segers. 

 

Deelname aan de avond is gratis. Introducés zijn zeer welkom. 

 

Om een beeld te krijgen van het aantal mensen dat die avond komt, wordt u verzocht zich voor 

eind oktober aan te melden op: regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl. 

Indien dat niet mogelijk is kunt u zich telefonisch opgeven bij Bert Poelert, 024-3245620. 

 

De regiocommissie hoopt dat u deelneemt en een geweldige avond heeft! 
  

 

 
Foto: John Segers 

 

mailto:regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl


 

 

 

Concert Impressions of a Pilgrimage in Utrecht 
 
 

Op zondagavond 7 december 2014 voert 

Dick Le Mair de complete cd Impressions of 

a pilgrimage uit in de Utrechtse Janskerk. 

De muziek van Dick Le Mair is uniek: met 

gregoriaanse koralen, jazz en wereldmuziek 

nemen zijn composities de luisteraar mee op 

reis. Zijn ervaringen met de camino 

vertaalde hij in muziek die bij de luisteraar 

steevast herinneringen oproept aan de eigen 

tocht naar Compostela. Informatie en 

muziekvoorbeelden: www.dicklemair.nl.  

 

 

Medewerkenden: 

 Gouds Kamerkoor onder leiding van dirigent en organist Mark Lippe 

 Frans de Berg, piano 

 Lee Ann Vermeulen, piano 

 Luca Genta, thin whistle, blokfluiten en cello 

 Peter van Essen, viool 

 Aron de Lijster, basgitaar 

 Ruud van der Steen, percussie 

 Dick Le Mair, percussie en vibrafoon 

 

Praktische informatie: 

 

Zondagavond 7 december 2014; aanvang 20.00 uur 

Janskerk, Janskerkhof, Utrecht 

Toegangsprijs: leden genootschap € 5,--; introducés € 7,50  

Aanmelden met naw-gegevens (naam, adres, woonplaats): concert@santiago.nl 

 

De organisatie is in handen van de regio's Utrecht-Zuid/Rivierenland en Midden-Nederland. 

 

Bram van der Wees 
 

 

 

http://www.dicklemair.nl/
mailto:concert@santiago.nl


 

 

Terugkommiddag regio Den Haag 
 

Op 4 oktober 2014 organiseerde de regio Den Haag voor de tweede keer een 

terugkombijeenkomst voor pelgrims die in 2014 voor het eerst op pelgrimstocht zijn gegaan.  

In het voorjaar waren de meeste deelnemers al bij een startbijeenkomst ter voorbereiding op 

hun pelgrimage.  

 

De bijeenkomst stond in het teken van de opgedane 

ervaringen op de camino en het delen hiervan met elkaar. 

Zowel de mooie en bijzondere ervaringen als mogelijk 

ook de minder makkelijke verhalen moesten aan bod 

kunnen komen.  

Centraal stonden vragen als: welke verwachtingen had je 

voor de start, wat heeft de camino met je gedaan, wat 

heeft de camino gebracht, hoe hou je de camino-ervaring 

vast en wat kun je er na afloop mee?  

 

De middag begon met een video over één van de pelgrimstochten van Caroline Henneman. De 

op het scherm geprojecteerde beelden creëerden een sfeer waarin de deelnemers open en 

ontspannen hun belevenissen konden vertellen. Er werd gesproken over verwachtingen en 

bijzondere ontmoetingen, over hoogtepunten zoals 

het herontdekken van de goedheid van de mens en 

over dieptepunten zoals een letterlijke scheiding der 

wegen na meningsverschillen onderweg. 

Tijdens het afsluitende Café Saint Jacques bleek dat 

de middag in een behoefte had voorzien. Het aantal 

deelnemers was weliswaar kleiner dan vorig jaar, 

maar wellicht bevorderde dat de open informatie-

uitwisseling.  

De organisatoren, Caroline Henneman, Gea Mulder 

en Jos Spekman kunnen – samen met de deelnemers - 

terugzien op een geslaagde middag. 

 

Jos Engels 

 

 

Wandeling ter herinnering aan Jan Galjé 
 

Vrijdag 31 oktober a.s. houdt de regio Den Haag een wandeling ter herinnering aan haar oud-

secretaris Jan Galjé. Jan overleed in augustus 2012.  

Jan heeft ook veel betekend voor het landelijk Genootschap. 

Mensen van buiten de regio zijn dan ook van harte welkom. 
 

Voor meer informatie zie de regiopagina. 
 

Jos Engels 

 

 

 

 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/den_haag/UitnodigingWandeling31okt2014.pdf


 

 

Camino in beeld: creatieve bijdragen gevraagd 
 

Het thema van de voorjaarsbijeenkomst, op zaterdag 21 maart 2015 is: de Camino in Beeld. 

Deze dag wordt georganiseerd door de regio 

Midden- Nederland. 

Voor velen is het vertrouwd:  de 

ontmoetingen en de gesprekken van de 

pelgrims onderweg. 

Wij nodigen daarom de leden van harte uit 

om een creatieve bijdrage te leveren aan de 

expositie in de Sint-Joriskerk te Amersfoort 

met wat voor jullie het meest het gevoel en 

de beleving van de camino weergeeft. 

Wij denken aan : foto’s, schilderijen, 

pentekeningen, beeldende kunst van steen, 

ijzer, brons, hout, klei of ander materiaal.  

 

 

Wij verheugen ons erop om creatieve bijdragen van jullie te ontvangen. Binnenkort zullen 

jullie hierover in de Jacobsstaf, Ultreia en de website worden geïnformeerd! 

De selectie vindt plaats in een kleine commissie en deze keuze is bindend. 

Namens de werkgroep Ria Bindels, Jan Ligthart en Hajo Kraamer 

 

 

Opheffing reisboekhandel Zandvliet Leiden 
 

Na bijna 40 jaar boekenvak waarvan 24 

jaar als aparte reisboekhandel, gaan mijn 

vrouw en ik eind van dit jaar met pensioen. 

Helaas bleek opvolging geen eenvoudige 

kwestie in deze tijd. Zo hebben we wel ons 

pand verhuurd maar niet aan een 

reisboekhandel.  

Komend weekend start de 

opheffingsuitverkoop en op zijn laatst op 

zaterdag 27 december sluiten wij onze 

deuren voorgoed om Europa per fiets te 

ontdekken.  

Boekenliefhebbers verwijzen wij naar onze 

collega’s, zie: www.reisboekhandel.nl voor de adressen.  

Veel dank voor de contacten die wij door de jaren met veel van jullie leden/sympathisanten 

mochten hebben en veel succes met de voortgang van het Genootschap gewenst. 

 
Klaas & Yvon Zandvliet 

 

 

 
Foto: André Brouwer 

 

http://www.reisboekhandel.nl/


 

 

Lezing Wilfred Kemp in Laren 

 

Op 22 oktober houdt de bekende RKK-presentator Wilfred Kemp een lezing over zijn radio- 

en tv-series over de tocht naar Santiago de Compostela. 

 

Dertig jaar geleden liepen zo’n 5.000 

mensen per jaar de route, tegenwoordig 

meer dan 200.000! Wat maakt deze route 

zo populair, wie lopen er en wat zoeken ze? 

Vroeger waren mensen op zoek naar God, 

tegenwoordig zoeken ze vooral zichzelf. Ze 

drukken als het ware op de pauzeknop van 

het leven, nemen een time-out om ver van 

huis, dichter bij zichzelf te komen. 

Presentator Wilfred Kemp reflecteert 

tijdens de lezing op de verhalen die hij 

heeft gehoord tijdens de reportages die hij 

de afgelopen vijf jaar voor RKK’s 

Kruispunt (zowel tv als radio) maakte.  

 

Ook geeft hij de aanwezigen een kijkje achter de schermen over de totstandkoming van de 

serie: ‘De weg naar Santiago’. 

Datum en tijd:  woensdag 22 oktober 19.30 – 21.30 uur 

Locatie:  Brinkhuis, Laren 

Entree :  € 12,50 

Voor meer informatie en aanmelden: zie de website van de Volksuniverstiteit   

 

Hetty Eijbers, Volksuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes 

 

 

 

Geen Jacobsstaf ontvangen? 
 

Er komen signalen binnen dat het niet helemaal goed gaat met 

het verzenden. Tenminste het verzenden gaat wel goed, maar niet 

alle leden blijken ons magazine ook te ontvangen. 

Mocht u Jacobsstaf 103 niet gekregen hebben (hij had rond 

24 september op uw mat of in uw brievenbus horen te liggen), 

dan graag een e-mail naar redactie@santiago.nl 

Dan sturen wij het blad u alsnog toe (en we roepen de verzender 

op het matje waar de Jacobsstaf had horen te liggen).  

 

André Brouwer 

 

 
 

 

Foto: André Brouwer 

Niet ontvangen? Zo ziet ie eruit! 

 

http://www.volksuniversiteitlaren.nl/index.php/lezing/product/show/187-pelgrims-op-weg-naar-santiago-de-compostella-ver-van-huis-dichtbij-jezelf-komen
mailto:redactie@santiago.nl


 

 

Red de aarde 
 

In Ultreia heeft u kunnen volgen hoe de jonge pelgrims Tim en Ivi Huijsmans met hun 

organisatie Red de aarde een paar maanden geleden verkozen werden tot Nederlands 

Wereldverbeteraars van het Jaar met hun bijenbeschermingsproject. Inmiddels zijn ze  alweer 

15 en net 14 jaar. Ter herinnering: ze hebben in drie achtervolgende zomervakanties in totaal 

2.025 kilometer gelopen naar Santagio de Compostela (en Muxía en Fisterra). Bij de eerste 

tocht waren ze 10 en 8 jaar. 

 

Intussen hebben ze flink doorgepakt met dit project. Ze hebben 

niet alleen jongeren van scoutings gemobiliseerd om bijenhotels 

te bouwen, maar ook organisaties met mensen met een 

lichamelijke en/of geestelijk beperking en mensen die van de 

bijstand leven. Ze bereiken zelfs de doelgroep 80-plus. 

Gemeenten zijn bijzonder blij met deze initiatieven. Verder 

hebben ze bouwmarkten en houtzagerijen zo ver gekregen om 

restmaterialen te verzamelen die ingezet worden voor de 

bijenhotels, zodat op deze manier optimaal wordt gerecycled.  

 

Tussen het inleveren van de kopij en het uitkomen van de 

Ultreia hebben twee belangrijke ontmoetingen plaatsgevonden: 

Op 10 oktober hebben Tim en Ivi het eerste bijenhotel geplaatst 

in een reeks van 21 in Groot-Meerssen (20.000 inwoners) in het 

bijzijn van burgemeester Armand Cremers en twee wethouders. 

 

Op 13 oktober hebben Tim en Ivi een bijenhotel aangeboden aan Onno Hoes, burgemeester 

van Maastricht, en de wethouder. Het aanbieden gebeurt om aandacht te vestigen op het 

enorme belang van bijen in de voedselketen en het ecosysteem 

Op 24 oktober om 15.00 uur wordt een bijenhotel aangeboden aan de voorzitter of loco-

voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas, verantwoordelijk voor een gebied van 

driekwart miljoen mensen. Locatie: Waterleerpad, Heerlen. 

Ze hebben deze maand ook nog een afspraak met Minister Ploumen in Den Haag. 

 

Een lange tocht naar Assisi en Rome staat ook nog op hun wensenlijstje. 

Gaston Huijsmans 

 

  
 

 



 

 

Atelier Mathot: Lezingencyclus en workshop 

‘De Ruta de la Plata en de Kunst'  

 

Met het thema ‘De Ruta de la Plata en de Kunst' neemt Carina Mathot u mee ‘op reis’ tijdens 

een lezingencyclus van vijf middagen en een dagexcursie.  

We maken een kunstreis langs de eeuwenoude Ruta de la Plata, van Sevilla in het zuiden van 

Spanje naar Santiago de Compostela. 

 

De lezingen worden gegeven in de Kunstsalon van Carina Mathot aan de Peperstraat 46 in 

Gouda. Iedereen met belangstelling voor de kunsthistorische achtergronden van de camino is 

van harte welkom.  

Carina Mathot volbracht in 2013 de Ruta de la Plata van Sevilla tot Santiago.  

 

Deelname: 95 euro, inclusief een beknopte syllabus met achtergrondinformatie.  

5 november van 14.00 uur-16.00 uur, 12 november van 14.00 uur-16.00 uur, 19 november van 

13.30 -17.30 uur, 26 november van 13.30 -17.30, december: dagexcursie in overleg. 

Workshop Schetsen Onderweg en de drie perspectief- methoden 

 

 

In de workshop ‘Schetsen onderweg’ van twee 

dagdelen krijgen de cursisten tekentechnieken 

en perspectief-methoden aangeboden in de 

tekenstijl van beeldend kunstenaar Carina 

Mathot, geïnspireerd op de Oude Meesters.  
 

 

 

 

Dagprogramma 1 november 

10.00 uur: Ontvangst en start programma Lezing/powerpointpresentatie over oude 

tekentechnieken en de pastels en pastelpotloden techniek van Carina Mathot.  

Uitleg van de drie methoden van perspectief: 1. Het vluchtpunt perspectief. 2. Het 

atmosferische perspectief. 3. Het coulissen perspectief.  

Uitreiking en toelichting van de handleiding.  

Om 12.30 uur: uitgebreide lunch en om 17.00 uur: Afsluiting/drankje/evaluatie. 

Onkosten 60 euro inclusief.: handleiding, lunch, koffie, thee, wijn. 

 

Voor het volledige dagprogramma en inschrijving: de website van Carina Mathot. 

Voor begeleiding: zie kunstenaars-portret Carina Mathot op Youtube  

 

Carina Mathot 

 
 

 

http://www.ateliermathot.com/workshops/
http://www.youtube.com/watch?v=Vpu_U_QNqvE


 

 

Een bescheiden vrouw langs de Camino 
 

In juni 2013 bezoeken we het Monasterio de Santa 

Maria bij Villaverde Sandoval in Mansilla Mayor. 

Van verre lijkt het niet meer te zijn dan een ruïne, 

maar daarin vergissen we ons. Deze 

cisterciënzerabdij van romaanse snit uit de 12e 

eeuw heeft een grote rol gespeeld in deze streek. 

Aan de abdij is gebouwd tot in de 15e eeuw. Door 

twee branden in 1592 en 1615 is er veel verwoest. 

In 1835 is de abdij verlaten en nu rest er nog de 

grote kerk met sacristie, een deel van het convent 

en de oostzijde van de kloostergang.  

 

Nu ligt alles er vervallen bij en we vragen ons af waarom er niet is geïnvesteerd in een 

restauratie zoals bij vele abdijen het geval is. We lopen er wat rond en dankzij de buurvrouw 

mogen we de kerk, die nu dienst doet als parochiekerk, ook van binnen bekijken. Trots leidt zij 

ons rond in de kerk en de sacristie en laat ons een hele kast met relikwieën zien. We maken 

enkele foto’s. Zij wil niet gefotografeerd worden. Jammer dat de taalbarrière een prettige 

communicatie in de weg staat. 

 

Op de website van het klooster lezen we nu dat señora Munda overleden is, nadat zij ruim 

vijftig jaar rondleidingen heeft verzorgd en als beste gids wordt genoemd.  

Harry Keijsers 

 
 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sandovaldelareina.com/castellano/otros_sandoval/monasterio.htm


 

 

Verder Onderweg / Jeroen Gooskens 
 

Welhaast elk lid van het Genootschap kent het boek van Jeroen Gooskens Ver Onderweg, het 

verslag van zijn camino naar Santiago begin jaren 90. Het werd een bestseller in pelgrimsland, 

omdat hij het ‘meer’ dat de camino biedt wist te verwoorden op een aansprekende manier.  

 

Maar ook buiten pelgrimsland werd het gewaardeerd, omdat het 

boek ook inspirerend bleek te zijn voor het alledaagse pad dat 

iedereen gaat. 

Jeroen hield daarnaast tal van lezingen en voordrachten over de 

camino en schreef nog vele artikelen en beschouwingen voor 

onder andere De Jacobsstaf. En hij had een eigen website, 

Compostela.nl die door velen bezocht werd. Ook ging hij 

geregeld voor in de diensten die maandelijks gehouden worden in 

de Jacobskapel in Nijmegen en schreef hij daarvoor vele 

overdenkingen en gebeden. 

 

Jeroen werd in 2012 door een ongeneeslijke ziekte overvallen. 

Leo Jacobs, die bevriend met hem was, stelde hem voor een 

bloemlezing samen te stellen uit zijn geschriften omdat hij vond 

en vindt dat zoveel waardevols het verdient bijeen gebracht te 

worden in een handzaam boek. Jeroen was enthousiast en bedacht als titel Verder Onderweg. 

Het is een boek geworden van inspirerende teksten en gedachten over de wonderen van het 

leven. Met vele verwijzingen naar de camino is het voor pelgrims die de weg gegaan zijn, een 

feest der herkenning. En zijn overdenkingen en gebeden ontroeren door hun fijngevoeligheid 

en ‘het zoeken naar de Bron’ zoals Jeroen dat noemde.  

Het is geen boek om in een adem uit te lezen. Het is meer een ‘brevier’ dat je af en toe ter hand 

neemt om je te laten inspireren, wat te mijmeren of te mediteren over de dingen die er in het 

leven toe doen.  

Het boek verschijnt dit najaar bij uitgeverij Valkhof Pers. 

Leo Jacobs 
 

  

Colofon 
 

 

Hoofdredactie: André Brouwer 

Redactieadviseur: Monique Walrave 

Vormgeving: André Brouwer en Han Pronker 

Verzending: Han Lasance 

 

Volgende Ultreia verschijnt medio november 2014. 

Wij zien uw kopij graag voor 10 november tegemoet 

via ultreia@santiago.nl 

  

 

 

http://www.compostela.nl/
mailto: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.  

 

 
 


