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Op pelgrimstocht naar Rome…

Gotische sculpturen, Or San Michele, Florence
Mooie en bijzondere foto’s?
Stuur ze ons met uw verhaal! [Hier]

Natuurlijk gaan we weer op pelgrimstocht naar Rome.
Na goede en intensieve voorbereidingen zijn we op pad
gegaan of doen we onze laatste trainingstochten per
fiets of benenwagen. Of … in gedachten denken we
terug aan de tocht die we onlangs zelf hebben ondernomen. Herinneringen die concrete ervaringen oproepen
aan de prachtige landschappen, de bijzondere ontmoetingen met medepelgrims, met kloosterlingen, met zomaar gastvrije bewoners op je route naar Rome. Als lid
van de vereniging voel je ook betrokken bij hen die nog
op weg zullen gaan. En ben je altijd benieuwd welke
ervaringen zij allemaal toevoegen aan die jij zelf al hebt
verzameld. Ook de redactie is soms concreet, maar
vooral figuurlijk op pad naar de Caput Mundi Roma.
We hopen de belofte - tijdens de jaarvergadering gedaan - om een boek voor pelgrims het daglicht te laten
zien te kunnen waarmaken. Ander voornemen is dat we
ook een uitgebreide en gedrukte Nieuwsbrief gaan verzorgen. Vorige week werd ‟Pake‟ uit Sneek lid. Hij gaat
eind augustus met vijf andere pelgrims - die zich kort
achter elkaar als nieuw lid meldden - pelgrimeren van
Siena naar Rome. Maar ook leden van de redactie gaan
weer op pelgrimstocht naar Rome... Redactie Nieuwsbrief

Overzicht routes voor fietsers of
lopers naar Rome!

Welke Alpenovergang nam u?
Laat het ons weten!

Uw ervaringen als fietser doorgeven aan de Romegangers van
morgen?

SPQR volgens Asterix...
Sono Pazzi Questi Romani
Speld bestellen? Klik hier!

(Rare Jongens Die Romeinen)

Pelgrims onderweg
Op onze website pelgrimswegen.nl vind je veel verslagen van pelgrims op weg naar Rome.
We verleiden onze lezers eens te kijken naar wandelaars en fietsers die juist deze maand zijn
vertrokken en dus ….onderweg zijn. Voorbeelden van hun verslagen tref je onder de afbeeldingen. Klikken maar! Meer verslagen van vorig jaar en eerder tref je daar ook aan. Vooral voor
pelgrims met plannen zijn er waardevolle ervaringen te zien, lezen en soms te horen...

1 april vertrokken:
Christa Thoolen en
Pim Hunfeld
uit Rotterdam

vertrekt 15 april
André Mom
uit Leiden

vertrekken 15 april
Karel Loete uit Den Helder
Reindert Wentink uit
Anna Paulowna

Den Roomschen Pelgrim
Op 16 september 1674 begon Wilhelmi (Joannes Georgius Guilhelmi) van Cranenburgh, pastoor van Maasniel
aan een voettocht naar Rome. Bijna een jaar later was
hij weer thuis. Zijn ervaringen heeft hij vastgelegd in een
1000 pagina’s dik boek, dat in 1699 werd uitgegeven.
Het boek bevat uitgebreide informatie over reisroutes,
herbergen, bezienswaardigheden, steden, pelgrimsplaatsen en levens van heiligen die er vereerd worden.
Behalve aan Rome worden aparte hoofdstukken gewijd
aan Keulen, Padua, Venetië, Loreto, Assisi, Napels,
Bari, Siena, Florence, Bologna en Milaan (de pastoor
liep tot in Zuid-Italië en daarna natuurlijk ook weer terug
naar Nederland). Tussen de tekst door staan citaten van
klassieke schrijvers, gedichten aan eigen brein ontsproten en soms nogal primitief aandoende illustraties.
Bij lees verder’ treft u een samenvatting van het boek
aan met enkele interessante illustraties. Deze samenvatting is gebaseerd op een artikel in “De Maasgouw”,
tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en Oudheidkunde uit 1968.
De schrijver is P.A.W.Dingemans, die ook onderzoek
heeft gedaan naar het verdere reilen en zeilen van de pastoor. Zo blijkt hij nog al eens in aanraking te komen met de rechtbank vanwege persoonlijke conflicten en laat hij een uitgebreide nalatenschap achter.
Het artikel eindigt met de zin: “Aan de hand van achterhaalde gegevens kunnen wij ons Wilhelmi
voorstellen als een niet onbemiddeld pastoor, vermoedelijk van goeden huize, ruim ontwikkeld
getuige zijn bibliotheek, met een brede belangstelling voor de hem omringende wereld, zoals
duidelijk blijkt uit zijn boek, bij wie echter door zijn langdurig verblijf in een kleine bekrompen
plattelandsgemeente zich enige autocratische trekken in zijn karakter sterk ontwikkeld hebben,
zodat hij nog al eens in botsing kwam met zijn omgeving. Als schrijver van Den Roomschen Pelgrim blijkt hij evenwel een gezellige, gemoedelijke verteller”.
[lees verder]

redactie artikel: Luc Mol

OP WEG EN ONDERWEG NAAR ROME
In februari 2008 zijn we thuis aan het praten over op vakantie gaan naar Toscane, een oude wens van ons
allebei, en daarbij rijst de vraag hoe we daarheen zullen gaan. Na verschillende alternatieven zoals per vliegtuig of met de trein en een huurauto ter plaatse, verworpen te hebben, stel ik voor dan maar met onze eigen
auto erheen te gaan. Waarop Gerda, die een hekel heeft aan lang autorijden (ik vind dat héérlijk) reageert
met: „dan ga ik nog liever lopen!‟ Geweldig idee, en ik vraag er direct overheen: „meen je dat echt?‟ Toen ze
ja zei, kon ze niet meer terug, en zo is het gekomen. Zelf heb ik tien jaar geleden in mijn eentje de pelgrimsroute naar Santiago gelopen. Gerda had daar van harte mee ingestemd, maar achteraf had ze drie en een
halve maand alleen thuis zijn niet leuk gevonden. Voor mij is het een unieke ervaring in mijn leven geweest,
en we willen zoiets ook graag nog eens een keer samen meemaken. En hier dient zich dan daarvoor dé gelegenheid aan. Het wordt uiteindelijk een plan voor een voettocht, een pelgrimsreis vanaf ons huis in Zoetermeer naar Rome. Dat betekent opschieten met de hele voorbereiding, want half mei lijkt de beste vertrektijd,
dus al over zo‟n twee en een halve maand.
[lees verder]
uit het reisverslag van Ruud en Gerda Bruggeman
Al s u wil t d at we uw naa m v an onz e v er z end lijst v er wijder e n ,
klikt u hier.
Vragen of opmerkinge n? S tuur een e -mail naar
i nf o@ pe l gr i ms we ge n. nl

