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Pelgrimeren 
naar Santiago: 

eeuwenoud, 
eigentijds

Prof. Peter Jan Margry is etnoloog en historicus 
aan de afdeling Etnologie van het Meertens 
Instituut te Amsterdam en is gasthoogleraar 
Popular Religiosity aan Universiteit van Leuven. 
Hij voert onderzoek uit naar herinneringscultuur 
en moderne vormen van religie en naar pelgri-
mages in het bijzonder, zowel in Nederland als 
in Europa. Hij was projectleider van het groot-
schalige bedevaart onderzoek in Nederland en 
beheert de Nederlandse Bedevaartdatabank.

Prof. Paul Post studeerde theologie, liturgie-
wetenschap en christelijke kunst in Utrecht 
en Rome. Hij is momenteel hoogleraar 
Liturgische en Rituele Studies aan de Faculteit 
Geesteswetenschappen van de Universiteit 
van Tilburg en directeur van het Instituut voor 
Liturgische en Rituele Studies. Hij publiceert 
over actuele rituele dynamiek, heilige plaatsen 
en pelgrimage. Zijn laatste boek is: ‘Voorbij het 
kerkgebouw. De speelruimte van een ander 
sacraal domein’.’ 

Mevr. Dr. Mireille Madou studeerde kunst-
geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
te Leuven en promoveerde op de studie ‘De 
Heilige Gertrudis van Nijvel’. Van 1976 tot 
1992 was zij docente in de kunstgeschiedenis 
van de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden. Haar onderzoeksgebied beslaat de 
heiligen-iconografie, in het bijzonder die van de 
heilige Jakobus de Meerdere en de kunst langs 
de Camino de Santiago. Recent verscheen van 
haar hand: ‘Onderweg naar Santiago. Een cami-
no van kunst, cultuur, legenden en verhalen’.

Mevr. Dr. Wendelien van Welie is docent kunst-
geschiedenis van de Middeleeuwen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde op 
een onderzoek naar de vervaardiging van verluch-
ting in noordfranse encyclopedische handschriften 
uit de dertiende eeuw en de rol van het atelier. 
Haar huidige onderzoek richt zich vooral op kunst 
als middel tot verbeelding van macht: wat is de 
kracht van het object en op welke wijze wordt 
kunst ingezet binnen politieke en religieuze ideeën.

Mevr. Drs. Janneke Peelen studeerde Culturele 
Antropologie aan de Radboud Universiteit en 
deed onderzoek naar de motivaties en ervarin-
gen van hedendaagse pelgrims naar Santiago de 
Compostela. Zij liep de Camino zelf om daarmee 
meer te leren over de impact van de Camino. Op 
dit moment rondt zij haar promotieonderzoek af 
naar de betekenisgeving van zwangerschaps-verlies 
in de Nederlandse samenleving. Zij bestudeerde 
hoe rouwende ouders hun verlies uiten, beteke-
nis geven en het een plek geven in hun leven met 
behulp van rituelen.

Voor meer informatie over het Genootschap: 
www.santiago.nl



Welkom

Wij heten u van harte welkom bij de weten-
schappelijke conferentie ter gelegenheid van ons 
25jarig jubileum.

25 jaar lang is ons Genootschap een trefpunt 
geweest: een plek waar mensen die op weg zijn 
gegaan hun indrukken en ervaringen kunnen 
delen, met elkaar en met hen die nog van plan 
zijn te gaan. Een trefpunt voor praktische vragen 
over het pelgrimeren, maar ook voor de spirituele 
kant ervan, voor kunst en cultuur en voor de men-
selijke kant van het pelgrimeren. Vaak is daarbij 
de blik naar binnen gericht: wat hebben we elkaar 
te vertellen?
Vandaag richten we de blik naar buiten, naar wat 
anderen ons te vertellen hebben. 

Vijf illustere sprekers uit universitaire kring zullen 
de veelzijdigheid van het onderwerp pelgrimeren 
belichten en analyseren: zoals het was, door de 
eeuwen heen, toen en nu én het in de nabije toe-
komst zou kunnen zijn.

Wij wensen u een prettige en leerzame dag.

Het bestuur

Bij de voorplaat: Pelgrim,

Schoenaker 1953, Plegelmuskerk Oldenzaal

Programma

09.30 uur                    
Ontvangst met koffie en thee
                                   
10.00 uur
Opening door Herman Vuijsje
Dagvoorzitter

10.05 - 10.15 uur       
Welkomstwoord door Joost Bol
Voorzitter van het Genootschap

10.15 - 10.50 uur       
Peter Jan Margry, Meertens Instituut Amsterdam
De revival van de pelgrimage,
de instrumentalisering van 
een ‘traditioneel’ ritueel

10.50 - 11.25 uur
Paul Post, Universiteit Tilburg
Profielen van pelgrimage; het succes van 
de Camino en actuele sacrale velden

11.25 - 11.50 uur 
Koffie en thee
           
11.50 - 12.25 uur       
Mireille Madou, Universiteit Leiden
Schelpen en git; vorm en betekenis 
van Santiago-souvenirs

12.25 - 12.45 uur       
Tuna Universitaria de Maastricht
Feestelijk intermezzo 

12.45 - 13.45 uur
Lunch

13.45 - 14.20 uur       
Wendelien van Welie, Universiteit van 
Amsterdam
Kunst als cultuurdrager langs 
de pelgrimswegen naar Santiago 

14.20 - 14.55 uur 
Janneke Peelen, Universiteit Nijmegen 
De helende kracht van de Camino; 
over de innerlijke reis van pelgrims, thuis 
en onderweg

14.55 - 15.30 uur 
Koffie en thee

15.30 - 16.30 uur       
Forumdiscussie 
o.l.v. Herman Vuijsje

16.30 - 18.00 uur       
Feestelijke afsluiting met Café Saint Jacques


