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Ontmoeting als thema ledendag!

Kathedraal van Canterbury, start Via Francigena;
geschiedenis gaat terug tot 6e eeuw.
Mooie en bijzondere foto’s?
Stuur ze ons met uw verhaal! [Hier]

Er zijn mensen die ergens in hun achterhoofd het plan
hebben ooit eens naar Rome te lopen. Hoe pak je dat
aan? Welke route volg je, er zijn immers meerdere
wegen die naar Rome leiden. Hoe zit het met slaapplaatsen? Wat neem je mee, wat laat je beter thuis?
Vragen waar we graag antwoord op geven!
Veel mensen die naar Rome (of Santiago) gelopen of
gefietst zijn ervaren achteraf de ontmoetingen en de
vaak intensieve gesprekken die daaruit voortkomen,
als één van de meest waardevolle elementen van hun
tocht. Als vereniging Pelgrimswegen naar Rome willen
we nadrukkelijk streven naar een onderlinge band zowel
tussen de leden als tussen de mensen die van plan zijn
naar Rome te gaan. Het leggen van contacten die uit
kunnen groeien tot relaties, tot verbindingen tussen
mensen, is volgens ons belangrijk.
Op onze ontmoetingsdag willen we daar graag bewust
aandacht aan geven en ruimte voor maken.
Op zaterdag 13 november willen we je als lid van onze
vereniging graag ontmoeten op de ledendag in Houten.
Al vele leden hebben zich aangemeld via onze website.
Het programma en verdere relevante informatie vind je
op pelgrimswegen.nl .
Redactie Nieuwsbrief

Welke Alpenovergang nam u?
Laat het ons weten!

Overzicht routes voor fietsers of
lopers naar Rome!

Uw ervaringen als fietser
doorgeven aan de Romegangers
van morgen?

SPQR volgens Bartje...
Sapiens Populus Quaerit Romam
Badge bestellen? Klik hier!

(Wijs volk verlangt [naar] Rome)

Ontmoetingen onderweg…
Even buiten St. Leon-Rot staat op een kapelletje het volgende gebed: “Vom Donner und Blitz
erlöse uns, o Herr!” Het is enkele eeuwen geleden opgericht ter nagedachtnis van een 16jarige jongen, die hier door de bliksem werd getroffen. De bliksem blijft mij vandaag bespaard;
wat in Duitsland “Dauerregen” heet echter niet.
Wapen St.Leon-Rot

Ik ben dan ook blij verrast als ik in het dorp een Konditorei
ontwaar. De uitbaatster snijdt een vorstelijk stuk chocoladebanaantaart voor bij de cappuccino af en omdat ik de enige
klant ben komt ze er gezellig bij zitten. “Er komen hier veel
Nederlandse fietsers langs op weg naar Rome.
Zijn Nederlanders echt zo vroom?”
De stroom landgenoten heeft haar op het idee gebracht een
gastenboek te beginnen. “Wilt u er ook wat in schrijven?”
Natuurlijk wil ik dat. Terugbladerend zie ik dat mijn voorgangers gewagen van heerlijke ijscoupes op het terras, bij 30
graden in de schaduw. Tsja…
door Hans Reitsma

Ontmoetingsdag zaterdag 13 november 2010 College De Heemlanden Houten
We stellen het op prijs wanneer je jezelf vooraf aanmeldt. Ook willen we graag vooraf
weten of we een lunch voor jou gereed moeten houden. Dit alles kan via onze website
www.pelgrimswegen.nl of rechtstreeks naar info@pelgrimswegen.nl

Sint Juliaan der Vlamingen
Dat er in Rome een kerk is die ten dienste staat van de pelgrims uit
Nederland, de Kerk der Friezen met het daarbij behorende Willibrordcentrum, zal voor veel van onze leden een bekend gegeven zijn. De
kerk is een unieke Nederlandse plek in het hartje van Rome, vlak bij
de St. Pieter, om gasten en pelgrims uit den vreemde welkom te heten, diensten te verlenen en wegwijs te maken. Wie er nog niet van op
de hoogte was, wordt ook op het bestaan ervan gewezen in onze
onvolprezen basisgids voor Romegangers, „Op pelgrimstocht naar
Rome‟.
Deze zelfde – net uitgegeven – pelgrimsgids kwam inmiddels ook al
onder de aandacht van Pater Hugo Vanermen in Rome – zo snel blijkt
zich de faam van onze gids over de wereld te verspreiden! –, rector
van de daar gevestigde Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “SintJuliaan-der-Vlamingen”. Hij toonde in een reactie grote waardering
voor onze gids als bron van veel nuttige informatie voor pelgrims naar
Rome. Maar hij noemde het een gemiste kans voor met name de
Vlaamse lezers en leden van onze vereniging, dat naast de Friezenkerk niet ook de kerk van Sint Juliaan der Vlamingen, een centrale
plaats voor Vlaamse pelgrims in Rome, aan bod is gekomen in onze
gids.
De redactie is dat met hem eens. Onze vereniging telt inmiddels al
heel wat Vlaamse leden, en hopelijk zal dit aantal zich in de loop van
de komende jaren enkel maar verder uitbreiden. En ook voor Nederlandse pelgrims kan het interessant zijn, kennis te nemen van het
bestaan van deze kerk. Helaas kan in deze lacune in de al uitgegeven
gids niet meer worden voorzien, in elk geval niet vóór de uitgave van
een tweede druk. Maar het minste wat de redactie nu kan doen, is er
in elk geval aandacht aan besteden in onze Nieuwsbrief.
Een kerk voor de Friezen bestond al in Rome sinds de 9 e eeuw, maar
is in de 16e eeuw in andere handen overgegaan, toen de Friezen
steeds minder naar Rome kwamen. Maar de Nederlanders kwamen
terug en vanaf het eind van de vorige eeuw staat de kerk weer ten
dienste van de Nederlandse pelgrims. De kerk van Sint Juliaan daarentegen is pas later ontstaan: de eerste historische vermeldingen in
elk geval dateren uit het begin van de 15e eeuw: zo zijn bewaard gebleven de statuten en reglementen van het gasthuis voor pelgrims van
1444. En anders dan de Kerk der Friezen is deze kerk door alle eeuwen heen blijven fungeren als centrum voor de pelgrims uit de Zuidelijke Nederlanden. Zo laten oude pelgrimsregisters bijvoorbeeld
zien, dat tussen 1624 en 1790 onderdak werd verleend aan 21.213
reizigers. De Stichting verleende ook hulp aan overvallen edellieden,
mensen die doodziek van de pauselijke galeien stapten, of zeelieden
die met hun hele familie in handen van Noordafrikaanse piraten waren
gevallen en tegen aanzienlijke sommen moesten worden vrijgekocht
(dus wat de Oostafrikaanse Somalische piraten nu nog steeds doen;
er is niets nieuws onder de zon).
De stichting ontplooit vele activiteiten. Zo is er de Vlaamse Culturele
Kring, met als doelstelling: bevordering van kunst en wetenschap, met
name op het terrein van de Nederlandse letteren. Zij bevordert ontmoetingen met vooraanstaanden op dit terrein, zoals bijvoorbeeld
Minister Eyskens, Jef Geeraerts, Willem Vermandere, Godfried Bomans, Godfried Danneels, e.v.a. Ook de Orde van de Prince komt regelmatig in Sint Juliaan bijeen, een orde, genoemd naar Willem van
Oranje, die de saamhorigheid tussen alle Nederlandstaligen en bevordering van de eenheid van de Nederlandse taal en cultuur beoogt.
Daarnaast organiseert de kerk ook elk jaar een reeks barokconcerten,
die zich in een toenemende populariteit mogen verheugen.
Maar naast al deze activiteiten is en blijft het doel van de Stichting

‘en dit is dus die St.Juliaan’

zoals neergelegd in de oude
statuten: beschikbaar zijn voor
bedevaarders – landgenoten,
die in Rome verblijven of de
stad bezoeken.
Nu denk ik, dat het voor onze
Vlaamse en Nederlandse leden en aspirant-Romegangers
ook interessant is om meer
concreets te horen over wat
Sint Juliaan te bieden heeft
aan diensten en activiteiten
voor pelgrims die in Rome
aankomen. Daarover wil ik
graag van Pater Vanermen in
een persoonlijk gesprek meer
vernemen.

‘Verheerlijking van St.Juliaan, 1717’

Nu kent onze vereniging nog
geen onkostenvergoedingen
voor redactieleden die in Rome
willen gaan interviewen (wat
niet is kan nog komen), maar
Pater Vanermen hoopt rond
Kerstmis naar Vlaanderen te
komen. Dan zal ik hem daar
kunnen interviewen, en u in de
volgende Nieuwsbrief weer
verder informeren.
door Ruud Bruggeman
[óók op pelgrimswegen.nl]

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen,
klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e -mail naar
info@pelgrimswegen.nl

