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Najaarsbijeenkomst in Deventer op 29 
oktober 2022 

 



Het is goed, waardevol en plezierig elkaar als leden van het 
Genootschap Sint Jacob op gezette tijden te ontmoeten. Zaterdag 29 
oktober is er weer een mooie gelegenheid. Want dan houden we de 
jaarlijkse najaarsbijeenkomst van de Regio Oost van het Genootschap. 
Dit keer in het Etty Hillesum Centrum aan de Roggestraat 3 in 
Deventer. Gelegen vlakbij het centrum, in het Bergkwartier met als 
markant herkenningspunt de twee torens van de Bergkerk. 
De inloop in het centrum is vanaf 11 uur, met koffie/thee en – uiteraard 
– Deventer koek. Om 11.30 uur staan enkele stadsgidsen klaar om ons 
in groepen van 20 mensen mee te nemen op een wandeling door 
Deventer met zijn vele mooie, oude gebouwen en ons te vertellen over 
de rijke historie van de stad. Aspecten als de Hanze, Geert Groote en de 
Moderne Devotie, de heilige Lebuinus zullen vast in hun verhaal 
voorbijkomen. 
Na ongeveer anderhalf uur komen we terug bij het Etty Hillesum 
Centrum waar we van 13 tot 14 uur lunchen, op kosten van het 
Genootschap. 
Aansluitend is er een lezing over Etty Hillesum die in 1943 in het 
concentratiekamp Auschwitz om het leven werd gebracht en die vooral 
bekend is door het dagboek dat zij in de oorlogsjaren bijhield. Tevens 
wordt ook nog een film vertoond over de joodse geschiedenis, specifiek 
in Deventer. Dit onderdeel van onze najaarsbijeenkomst duurt tot 15.30 
uur waarna we natuurlijk afsluiten (tot 16.30 uur) met het café Saint 
Jacques en de pelgrimsparade waarvoor zich al Rolande en Sjouke van 
Essen hebben aangemeld maar waarvoor ook anderen zich kunnen 
melden om te vertellen over wederwaardigheden tijdens hun tocht 
richting Santiago de Compostella. 
Uw aanmelding voor de najaarsbijeenkomst zien wij als commissie 
Regio Oost graag tegemoet voor 24 oktober. Aanmelding vooraf is met 
name nodig ivm de lunch. 
De aanmelding kan geschieden bij  hermienvanessen@gmail.com 

 

 



 

Basiscursus Spaans voor 

pelgrims en hospitaleros 

Als je op pelgrimstocht gaat in Spanje of als je daar in een herberg wilt 
hospitaleren, is het makkelijk als je een beetje Spaans kunt spreken. 
Niet alleen makkelijk maar ook leuk om contact te kunnen maken en 
een gesprekje te kunnen voeren. 
Daarom is het fijn dat Anita Martinez in november in Enschede gaat 
beginnen met een beginnerscursus van tien lessen Spaans voor 
pelgrims en hospitaleros. Dat wil zeggen: als er voldoende 
belangstelling voor blijkt te zijn. 
Anita die Spaans heeft gestudeerd, gaf in het verleden ook cursussen, 
begon daarna met haar man een herberg in Fromista, en is nu weer in 
de gelegenheid om een cursus te geven. 
Nu aan de hand van eigen lesmateriaal (Buen Camino) dat bestaat uit 
een taalgidsje, een oefenboek en een cd.  Het materiaal is helemaal 
toegesneden op wat een pelgrim en een hospitalero nodig heeft. Dat 
blijkt alleen uit de titels van de hoofdstukjes in het taalgidsje, zoals: 
naar het restaurant/het pelgrimsmenu, inkopen doen, vragen over de 
herberg, in de slaapzaal, bij de dokter, etcetera. Ook aan de fietsende 
pelgrim is gedacht, met hoofdstukjes als: onderdelen van de fiets, het 
repareren van de fiets. 
‘Als je als pelgrim even een praatje kunt maken, bijvoorbeeld met 
iemand die op het land aan het werk is, dan kan dat net je dag maken. 
En het is prettig als je in de herberg bent, dat je een gesprek kunt 
voeren. En helemaal als hospitalero moet je toch minstens een beetje 
Spaans spreken om de pelgrims te ontvangen en een kleine conversatie 
te kunnen voeren’, zegt Anita. 



Zoals ze schrijft op de achterflap van het taalgidsje: ‘Of je nu 
pelgrimeert te voet of op de fiets, of je een paar weken als vrijwilliger 
gaat werken in een herberg, enige basiskennis van de 
pelgrimsterminologie zal zeker van pas komen.’ 
Ze wil met de cursus in november beginnen, en dan in overleg met de 
cursisten de tien lessen van elk anderhalf uur, verdelen over de periode 
tot eind maart. De cursus in een groepje van 5 mensen wordt gegeven 
bij haar thuis in Enschede, op woensdag- of zaterdagmiddag. Dit ook in 
overleg. Is er voldoende belangstelling, dan is er keus uit beide 
middagen. 
Inclusief lesmateriaal  (handzaam taalgidsje dat makkelijk in de rugzak 
past, oefenboek en cd voor de uitspraak) kost 95 euro. 
Aanmelding kan telefonisch, 06 302 886 95) of per mail 
(31Anita8@gmail.com). 

 

 



 

Najaarswandeling Raalte 2022 

Terwijl de bladeren aan de bomen erover nadenken hun groene jasje te 
verwisselen vooreen goudgele of scharlakenrode vertrekken wij met 
vierentwintig pelgrims uit Raalte voor een wandeling door het 
Sallandse landschap. 

De koffie bij De Zwaan heeft goed gesmaakt dus wie doet ons wat. Zoals 
beloofd lopen we tussen bomen en een rietkraag. Even een korte pauze 



voor de eerste boterham en om een trui uit te trekken want het is toch 
warmer dan verwacht. 

We steken een droge sloot over en lopen het landgoed Schoonheeten 
op; over een mooi zandpad omzoomd met oude bomen, die zo oud zijn 
dat ze aan kabouters woongelegenheid bieden. We lopen door tot aan 
de Havezate Schoonheeten waar Baron Bentinck van Schoonheeten 
woont. Zijn voorouders hebben vanaf het begin van de 17 e eeuw daar 
gewoond. Ze zijn begonnen met een kleine boerderij en door aankopen 
is het landgoed nu ruim 400 hectare groot. 

Daarna lopen we via Erve de Creil door een prachtig coulissen 
landschap en via het Rode “Scheultie” naar Heeten. In het Cultuurhus 
van het Trefpunt nuttigen we onze lunch onder genot van een kop 
koffie. In de Germanenkamer krijgen we een korte lezing over de 
Germanen die in Heeten een ijzersmelterij hadden en handel dreven 
met de Romeinen. 

Na een kort bezoek aan de kerk wandelen we via het jaagpad langs het 
kanaal terug naar Raalte waar we de wandeling afsluiten met café St. 
Jacques. 

 

 



  

 


