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Mooie en bijzondere foto’s?   
Stuur ze ons met uw verhaal! [Hier] 

Badge bestellen? Klik hier! 

Fiets- en wandelbeurs     
 

Op zaterdag 27 februari en zondag 28 februari 
2010 wordt de Fiets- en Wandelbeurs georgani-
seerd in de RAI te Amsterdam. 
De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome is in het 
pelgrimspaviljoen met een eigen stand aanwezig 
om belangstellenden te kunnen informeren. 
Tevens zal Gert Wich [foto], voorzitter van de vere-
niging, een lezing verzorgen. Op beide dagen  
om 15.00 uur in de wandelzaal. 

 

Overzicht routes voor fietsers of 
lopers naar Rome! 

 

 
 

Welke Alpenovergang nam u?       
Laat het ons weten! 

 

 
 

Uw ervaringen als fietser doorge-
ven aan de Romegangers van 

morgen? 
 

Alle wegen leiden naar Rome… 
De kern van onze vereniging ligt bij het samenbrengen 
van leden die met een mix van spirituele overwegingen, 
met het avontuur van het sobere en met het eenvoudig 
reizen door onbekende streken en toevallige ontmoetin-
gen onderweg, op pelgrimspad gaan naar Rome. 
We willen informatie verschaffen aan potentiële pel-
grims. Ook worden ervaringen uitgewisseld. De kennis 
over pelgrimeren wordt gestimuleerd en verbreid. We 
onderhouden contacten met vergelijkbare organisaties. 
Kees Roodenburg ging ons voor als een hedendaags 
pionier en publiceerde al in 2004 een Basisgids. Deze 
gids bevat een beschrijving van verschillende alternatie-
ven door West-Europa over de onvermijdelijke Alpen, 
met vele nuttige adviezen, gebaseerd op de inbreng 
van ervaren lopers. De Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome probeert op korte termijn zijn werk voort te zetten 
door de uitgave van een geheel vernieuwde gids.  
Daarop vooruitlopend willen we Kees eren met een 
recent interview. Ruud Bruggeman laat hem uitgebreid 
aan het woord. In deze Nieuwsbrief vindt u het begin 
met de noodzakelijke link die verwijst naar onze on-
langs vernieuwde site. Kijkt u er regelmatig eens? 
                                                        Redactie Nieuwsbrief 

A l s  u  w i l t  d a t  w e  u w n a a m  v a n  o n z e  v e r z e n d l i j s t  

v e r wi j d e r e n ,  k l i k t  u  h i e r .  

V r a g e n  o f  o p m e r k i n g e n ?  S t u u r  e e n  e - m a i l  n a a r   
i n f o @ p e l g r i m s w e g e n . n l  

De Peetvader 
Wie kent niet het begrip Peetvader? Alom bekend is Don Corleone uit het boek De Peetvader 
(The Godfather) van Mario Puzo over de New-Yorkse maffia. Hij is de hoofdverantwoordelijke 
voor zijn groep, van wie alles afhangt, die elk facet van het leven van de groepsleden beïnvloedt. 
Even los gezien van de maffiose associatie, kan Kees Roodenburg zeker de Peetvader van het 
pelgrimerend lopen naar Assisi en Rome worden genoemd. Welke eigentijdse pelgrim naar deze 
steden is immers niet direct of indirect door hem beïnvloed? Wie, die daarheen lopen gaat, stuit 
niet ook op zijn “Een Franciscaanse voetreis”, beschrijving van zijn pelgrimsroute van Florence 
via Assisi naar Rome? Of, andersom, is door het lezen van dit boekje geïnspireerd om zelf ook 

daarheen te gaan lopen? Kees staat, met zijn pionierservaring en door zijn boekje waarin die is 
neergelegd, aan de basis van het hedendaagse pelgrimeren naar Assisi en Rome. 
Daarnaast heeft het begrip peetvader nog een andere, minder dominante en meer subtiele en 
spirituele achtergrond. Bij de katholieke doop was er van oudsher voor de pasgeborene ook een 
peetvader en peetmoeder (peter en meter), die naast de ouders mede een verantwoordelijkheid 
voor met name de godsdienstige en spirituele vorming van dit jonge leven op zich namen. Ook in 
die zin heeft Kees Roodenburg een voortrekkersrol vervuld, geïnspireerd als hij is door de Fran-
ciscaanse spiritualiteit. Hij laat „zijn‟ pelgrims in zijn boekje en zijn talloze artikelen en lezingen 
delen in deze spiritualtiteit. Ook daarin mag hij een peetvader zijn voor talloze pelgrims. 

[lees verder]                                                                                         interview: Ruud Bruggeman 

Niet meer kamperen in Italië… 
 

[…] Na een gebed in de kapel bij de paters boven op de pas vertrokken we in 
gure weersomstandigheden, hagel sneeuw en schrale wind, naar Saint Oyen. 
Hier is er ook een verblijf van de orde van Sint Bernard, het is de voormalige 
hoeve van de abdij die vroeger voor de bevoorrading zorgde en er verblijven 
nog vier paters die de kerkdiensten in de omliggende gemeenten verzorgen. 
We doorkruisten vervolgens de Aosta-vallei. Het is een zeer drukke en dicht-
bevolkte streek waar wandelen enkel mogelijk is op de kruinen van de bergen 
langs de vallei. […] Hier in de streek kan men zich nog met de Franse taal 
behelpen, een overblijfsel van de bezetting door Napoléon. In Ivrea kwamen 
we voorbij een aandenken aan Olivetti, de schrijfmachineproducent van weleer 
[…] Verder ging het naar het meer van Viverone en daarna naar Vercelli waar 
de Italiaanse Via Francigena naar Montegenèvre met La via del Nord samen-
vloeit. We zaten dan in de Po-vlakte met zijn uitgestrekte rijstvelden en be-
vloeiingskanalen en natuurlijk ook veel muggen […] De Via Francigena is hier 
dubbel bewegwijzerd, de gele pijlen duiden de weg naar Santiago aan terwijl 
de witte pijlen op de weg naar Rome duiden… 
[lees verder]                                             uit het reisverslag van Lisette Crijns en Jaak Goyens 

SPQR Kan ook betekenen... 
 

Sanctus Petrus Quiescit Romae 

 
 (De Heilige Petrus rust in Rome) 
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