
JACOBSPADEN  door heel Europa naar Santiago de Compostela

17-03 

Stichting Osinga Ages sluit overeenkomst met Ad Janssen 
over gebruik Sint Jacobskapel 
DORDRECHT - De Jacobskapel heeft eindelijk een bestemming gekregen als 
schakel in een reeks kapellen en kerken met de naam van Jacobus de Meerdere 
door heel Europa. Op15 maart verwelkomde het Dordrechts Museum de 
10.000ste bezoeker aan de tentoonstelling Willem II, Kunstkoning. En Alice 
Bakker-Osinga, president van de Stichting Osinga Ages, sloot op dezelfde dag een
akkoord met Meester-kok Ad Janssen over de Jacobskapel als toeristische 
trekpleister. Ad Janssen is eigenaar van de Sint Jacobskapel en zocht naar een 
goede invulling van de ruimte. Stichting Osinga Ages gaat vanaf heden exposities
verzorgen over de Jacobspaden en Via Regia. Een nieuwe cultureel en culinair 
attractief aanbod kan nu worden toegevoegd aan Dordrecht als parel van een rijk
verleden en een bloeiende toekomst. Alice Bakker-Osinga is enthousiast: "De 
handelselite die aan de basis stond van onze rijkdom aan historische 
monumenten in de oudste stad van Holland, heeft anno 2014 plaats gemaakt 
voor een cultuur minnende elite. Op weg vanuit heel Nederland, maar ook vanuit 
andere Europese en verre landen komen ze via de koningsblauwe loper, uitgerold
voor koning Willem Alexander op 4 maart, in een wereld terecht van kunst, 
cultuur en heldenmoed. Kunst, cultuur en lekker dineren komen nu samen en 
vormen voor met name de cultuur minnende oudere toeristen een geweldige 
economische impuls voor de Merwestad en voor de Drechtsteden als geheel. De 
Jacobskapel zal zich vooral richten op het samenbrengen van mensen die kennis 
willen maken met de Via Regia, de Koninklijke Weg. Het is de vanaf de 
Middeleeuwen al betreden weg voor pelgrims, handelslui en legers van Kiev in de
Oekraïne naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Oost en West, Europa is 
na de Wende, de Val van het IJzeren Gordijn weer vrij toegankelijk voor reizigers 
uit de hele wereld, zoals eeuwenlang het geval was. Ook de Jacobspaden, die 
door heel Europa lopen en steden en dorpen met elkaar verbinden, zijn weer zeer
in trek gekomen vanaf enkele decennia. In een globaliserende wereld zijn we als 
mensen weer op zoek naar onze wortels, onze identiteit en naar zingeving", aldus
Alice Bakker-Osinga. .
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Op maandag 14 april brengt CDA Europarlementariër Lambert van Nistelrooij wederom een 
bezoek aan de oudste stad van Holland, Dordrecht.

Dit om de Stichting Osinga Ages en Meesterkok Ad Janssen te feliciteren met hun 
overeenkomst de Jacobskapel op het Sint Jacobsplein, hartje Dordrecht weer een 
toeristisch, culinair en historisch/cultureel attractieve bestemming te geven.

CULTURELE, CREATIEVE en DUURZAME ECONOMIE is een verbindende factor aan het 
worden voor burgers, steden en regio’s. Zeker in de Drechtsteden als parel van een rijk 
verleden.

Zo komt ONS EUROPA ALS THUIS weer concreter zichtbaar en aanschouwelijker in 
BEELD.

De door heel Europa lopende Jacobspaden naar Santiago de Compostela en de van Oost 
naar West verbindende VIA REGIA(Kiev naar Santiago) tonen aan dat mensen op weg 
gaan, ondernemen en genieten van cultuur en natuur. Vroeger, nu en nog meer dankzij 
internet en netwerken in de toekomst.

Dordrecht en de Drechtsteden worden zo ook meer en meer via de Moerdijk met Noord-
Brabant, Zeeland, Vlaanderen en verder verbonden.

Ad Janssen is op culinair gebied al jaren bezig mensen van het goede leven te laten 
genieten op culinair gebied.

Alice Bakker-Osinga is door haar studies Frans en Italiaans en vele activiteiten in Nederland 
en Europa bezig nu het culturele, historische en religieuze EUROPA weer terug te geven 
aan alle Europeanen.

Dit ook in samenwerking met de VVV Dordrecht/Zuid-Holland Zuid directeur Erik Zindel. 
Met oog voor de handel, nijverheid en nieuwe jobs.

Het programma is als volgt:

Maandag 14 april van 9-12 uur:

9 uur  ONTVANGST in hotel/restaurant Bellevue-Groothoofd.
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Welkomstwoord door Drs. Alice Bakker-Osinga, president Stichting Osinga Ages te 
Dordrecht

Presentatie door Europarlementariër Lambert van Nistelrooij over de Brabantse aanpak en 
over zijn boek: GROEN, GROEI EN BANEN.

10 uur SLEUTELMOMENT bij Jacobskapel, Sint Jacobsplein met eigenaar Ad Janssen
Bezichtiging Jacobskapel, geschiedenis ervan en toekomstperspectieven.

10.30 Bezoek aan Dordrechts Museum en ART&DINING restaurant

12 uur Afsluiting.

Geïnteresseerden kunnen zich tot zaterdag 12 april aanmelden bij STICHTING OSINGA 
AGES, Oranjepark 3, NL-3311LP DORDRECHT.

Pleidooi voor gebruik Sint Jacobskapel als 
onderdeel route naar Santiago
Maandag 14 apr 2014
(laatst gewijzigd op: 14
april 2014, 13:10) 

DORDRECHT - Op
maandag 14 april
bracht CDA
Europarlementariër
Lambert van
Nistelrooij een bezoek
aan Dordrecht, en in
het bijzonder aan de
Sint Jacobskapel in de
binnenstad.

Momenteel staat de
Sint Jacobskapel leeg
en wordt er gezocht
naar een nieuwe
bestemming.
Zo werd er gesproken om de kapel een onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de 
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Compostela te maken. Want nu is het zo dat men op die route in Dordrecht een stempel moet 
halen in de Grote Kerk, maar logischer zou zijn om zo'n stempel in de Sint Jacobskapel te 
halen.

Eigenaar Ad Janssen staat open voor een nieuwe invulling, maar daar is dan wel subsidie voor
nodig. Lambert van Nistelrooij gaf aan dat er zeker mogelijkheden zijn. Echter kan Europa 
dan voor maximaal de helft bijdragen, de andere helft zou dan van de gemeente Dordrecht of 
particulieren initiatieven moeten komen. Bovendien moet er een breed draagvlak zijn en een 
verbinding met andere initiatieven die op de route naar Santiago de Compostela liggen.

Dordrecht kan veel profijt hebben van een nauwere samenwerking met andere regio's. Op de 
gebieden van bijvoorbeeld toerisme en cultuur is daar nog veel winst in te behalen.

De raadsleden Inge Mous (CDA) en David Schalken (BVD) waren ook aanwezig en gaven 
aan dit onderwerp zeker op de agenda van de gemeenteraad te willen plaatsen.

Op de foto van links naar rechts: David Schalken, Lambert van Nistelrooij, Inge Mous en Ad 
Janssen bekijken een 3D Maquette van de Sint Jacobskapel.

Alice Bakker ziet een nieuwe bestemming 
voor de Jacobuskapel
Dinsdag 31 jul 2012 (laatst gewijzigd op: 31 juli 2012, 10:23) 

DORDRECHT - Alice Bakker van de Stichting Osinga Ages te Dordrecht zet zich er voor in 
om van de Jacobskapel een echte toeristische trekpleister te maken en bij te dragen tot het 
mee ontwikkelen van een nieuw product, waarvoor bij zowel de gemeente Dordrecht en als 
over de grens België serieuze interesse bestaat.

Alice legt uit: "De komst van het Onderwijsmuseum naar Dordrecht is aanstaande, wat 
perspectief biedt voor de uitbouw van meer cultureel-culinair gecombineerde attracties.

Zo kan de Jacobskapel ook een focus worden voor contacten met Belgen en met andere 
Europeanen. Op deze zeer aantrekkelijke nieuwe bestemming kan gestart worden met bij 
voorbeeld een permanente expositie van de Via Regio/Gouden Delta.
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In het Belgische Kalmthout was er tot de jaren 50 een Jacobskapel, waar omheen middenstand
en handwerkslui gevestigd waren. Die bestaat helaas niet meer en is daar alleen nog een 
Jacobs-site. Nochtans hebben de vele Jacobspaden in Europa, allen in de richting Santiago de 
Compostela, niets aan actualiteit verloren en zijn ook in Kalmthout een ware betovering.

Op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dordrecht heb ik met zowel burgemeester Arno 
Brok als met de wethouder van onderwijs en financiën dit idee besproken, die er positief 
tegenover staan. Mijn expertise als voormalig lid van gemeenteraad in Dordrecht, als 
bestuurder van een Europese middenstandorganisatie in Brussel en mijn vele contacten in heel
Europa kunnen in dit project ten volle tot nut worden gemaakt.

Het is overigens geweldig dat de heer Ad Janssen al weer 25 jaar zorgt dat er in Nederland, en
met name rond Rotterdam, veel moois te zien en lekkers te eten is. Ik wil hem hiervoor 
bedanken en gelukwensen. Het is zeker de moeite waard om hem nauw bij het project voor de
Jacobskapel te betrekken: de Stichting Osinga Ages beveelt dit ook van harte aan.

Geïnspireerd door het recente succesvolle Godfried Bomans symposium in het Dordts 
Museum, de bibliotheek, en elders, denk ik terug aan de tijd dat in het prachtige Bellevue de 
burgemeester van Praag logeerde. Het was 1990, net na de val van de Berlijnse muur, toen het
in heel Dordrecht bruiste door het symposium FUTURE OF THE PAST.

De burgemeester van Praag had een prachtige tijd in Bellevue en in Dordrecht. Zo ook de 
toenmalige loco-burgemeester van Krakow, nu weer professor aan de Universiteit en directeur
van het Internationaal Cultureel Centrum aldaar. De stedenband Dordrecht-Krakow en de 
contacten tussen de Kamers van koophandel zijn vele jaren doorslaggevend geweest bij een 
gezamenlijke innovatieve culturele en economische opwaardering van de beide steden.

Het uit dit symposium, met Europese middelen voortgekomen European City League project, 
werd een groot succes. Er ligt nu opnieuw een dergelijke kans voor het grijpen, aldus Alice 
Bakker.
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