
 
EXCURSIE: Golvende, spaarzaam door vee bevolkte grasvlakten, onder een grillig wolkendek.  
Als de zon zich een weg tussen de wolken baant,opent een sprookjeslandschap met oplichtende 
vergezichten. Her en der verspreid steken grillige vormen van kerk- en kasteelruïnes in de lucht. In de 
open natuur van Northumbrië ligt de geschiedenis voor het oprapen. Keizer Hadrianus (76-138) 
bouwde een muur dwars over Northumbrië. Restanten zijn nog steeds zichtbaar.  
 
De kathedraal van Durham is vanaf 1093 gebouwd in Anglo-Normandische stijl. De kathedraal oogt 
gotisch maar is romaans. De kerk ligt aan de bocht van de rivier Wear en kijkt als vertoon van 
Normandische overheersing uit over de stad. Tussen 1128 en 1133 werd hier het stenen 
kruisribgewelf geïntroduceerd. Northumbrië kende een aantal vrijplaatsen waaronder Durham en 
Hexham. In het even ten Westen van Newcastle praktisch aan de muur van Hadrianus gelegen, 
Hexham is de 7

e
 eeuwse ‘vredesstoel’ bewaard gebleven waarin de sanctuary-gedachte is 

gesymboliseerd.  
 
Holy Island ofwel Lindisfarne is in zekere zin de Northumbrische evenknie van het Normandische 
Mont-Saint-Michel. Beiden raken door het wassende tij twee maal daags gescheiden van het vaste 
land. Stichter Aidan (635) zette een Keltisch/Iers onderwijsprogramma op. De afgestudeerde 
leerlingen trokken als missionaris Engeland in om het evangelie te verkondigen. Holy Island was het 
klooster waar in 793 voor het eerst plunderende Vikingen binnenvielen. Lindisfarne is vooral bekend 
van het bijzonder rijk geïllustreerde 8

e
 eeuwse handschrift dat zich thans in de British Library in 

Londen bevindt. Bisschop-abt Cuthbert (634-687), was in zijn tijd de sleutelfiguur in het religieuze en 
politieke leven. Hij trok zich na een druk leven terug op de Farne Islands. Eidereenden zijn naar hem 
vernoemd: Saint Cuthbert's ducklings.  
 
Op de synode in Whitby in 664 werd het pleit inzake het primaatschap van de Kerk beslecht. Kregen 
de monniken van Holy Island het gelijk aan hun kant of zegevierde de R.K.K. De uitkomst is bekend. 
In Newcastle is het leven van Beda (673/735) de onbetwiste pionier/geleerde vormgegeven in Bede's 
World.  
 
        
 
 
 

periode: dinsdag 1 september t/m maandag 7 september   
kosten: €  849,= pp (busreis, overtocht, overnachtingen,    
  ontbijten, diners, toeristenbelasting) 
vertrek: 1 september 14.00 uur vanaf parkeerplaats hotel    
  Mercure Dordrecht (Rijksstraatweg 30, uitvalsweg A16),   
  afvaart IJmuiden naar Newcastle 17.30 uur (nachtreis, 2 persoons  
  binnenhut voor 2 personen, stapelbed)   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Handschrift_(boek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/British_Library
http://nl.wikipedia.org/wiki/Londen


 

LOGIES: Caledonian Hotel***, Newcastle Upon Tyne, lunches en drankjes niet in prijs begrepen. 
Hotel is recent gerestaureerd.  
 

 Eenpersoonskamer/hut + € 159,= pp (6 overnachtingen).  

 Optie ferry , 4 persoons binnenhut voor 2 personen (geen stapelbedden!),+ € 30,= pp 
(heen/terugreis).  

 
Aanbetaling ad € 149,= bij inschrijving. Restant voor 1 juli op rekening NL64 INGB 0004 323516,  
t.n.v. C. van Vliet te Dordrecht, o.v.v. “Northumbrië”. Eventuele verzekeringen zelf af te sluiten.  

 
Ik neem met …. personen deel aan de excursie naar Northumbrië, €  849,= p.p.  
Eenpersoonskamer/hut: ja/neen (+ €  159,=, 6 overnachtingen),  
Optie ferry: 4 pers.hut met benedenbedden bij 2 pers. gebruik,  ja/neen (+ €  30,= pp, heen en 
terugreis) 
 

naam: ………………………………………………………………………………………………………….. 

adres:  …………………………………………………………………………………………………………. 

pc/woonplaats: …………………………………………………………….telefoon: ………………………. 

e-mailadres: …………………………………………………………………………………………………… 
 

vriendelijk verzoek omwille van de hotel- en vooral ferryreservering  
de deelnamestrook zo spoedig mogelijk in te zenden  

(optie hotel loopt op 1 februari af)  
 
Voor de overtocht aan te leveren: 
alle paspoortgegevens voluit, zoals in paspoort vermeld  
 

voornaam(en):…………………………………………………………………………………………………. 

achternaam:……………………………………………………………………………………………………. 

geboorte datum: …………………………………………………………….………………………………… 

 
 
Aanbetaling ad € 149,= bij inschrijving. Restant voor 1 juli op rekening NL64 INGB 0004 323516,  
t.n.v. C. van Vliet te Dordrecht, o.v.v. “Northumbrië ”. Eventuele verzekeringen zelf af te sluiten.  
 
Dia-Art, Pijnenburg 10, 3328 DA Dordrecht, tel.: 078-6184786, e-mail: dia.art@upcmail.nl,  
site: corvanvlietdia-art.com 
 

mailto:dia.art@upcmail.nl

