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De tijd voor jezelf nemen en pelgrim worden?
Ook in de titel van dit ’redactioneeltje’ zit het woord tijd weer
verwerkt: de afgelopen weken zijn snel omgevlogen, met Sinterklaas, met Kerstmis, met sneeuw- en ijspret of misschien
wel gewoon door hard werken. Voor sommigen onder ons is
het de tijd van bezinning: de herinneringen aan een pelgrimstocht worden weggeborgen in een album of er wordt een lezing
voorbereid om anderen van jouw verhaal deelgenoot te maken.
Voor anderen is het vooruitzien: nadenken over een voor het
komende voorjaar geplande tocht in de richting van Rome?
Boeken en gidsen raadplegen, weblog’s lezen, aantekeningen
maken en zorgvuldig afspraken rond werk of met familie plannen. En voor de redactie geldt daarbij natuurlijk het informeren
van onze leden over allerhande zaken. Gelukkig hebben we
deze redactie kunnen uitbreiden met nieuwe krachten: Arnold
Spijker en Arnoud Boerwinkel komen de gelederen versterken
en laten je in deze Nieuwsbrief al wat voorproefjes van hun
kwaliteiten zien! Deze Nieuwsbrief bereikt je via een nieuw kanaal: de verbeterde vorm van de ledenadministratie maakt het
mogelijk om onze leden per mail makkelijker te bereiken. Deze
keer zul je dus alleen een pdf van de Nieuwsbrief in de bijlage
vinden. Overigens noemen enkele leden dit een digitale Omnes, door de speciale aandacht die er wordt gegeven aan de
vormgeving van deze nieuwsbrief. We hopen daarbij wel dat
iedereen nu met het verschijnsel pdf om kan gaan! We wachten het af. Natuurlijk zal de vereniging Pelgrimswegen naar
Rome prominent aanwezig zijn op de komende Fiets en Wandelbeurs. Naast onze uitgebreide stand in het Pelgrimspaviljoen van de Beurs, zullen er op beide dagen lezingen voor fietsers en wandelaars worden verzorgd. Zo zal Henk Nijland onder de titel Neem tijd voor jezelf een humoristische voordracht
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verzorgen voor zowel beginnende als ervaren fietsers. Hij
verhaalt daarbij over zijn fietstochten van Nederland naar
Rome en naar Santiago de Compostela. Natuurlijk zal hij
daarbij aspecten als uitrusting en handige tips voor onderweg aan bod laten komen, dat alles ondersteund door
prachtige foto’s. Maar ook onze voorzitter Gert Wich zal er
spreken. Onder de titel Op pad naar Rome: van wandelaar
tot pelgrim vraagt hij zich samen met de toehoorders af, wat
iemand bezielt om naar Rome te lopen! Want die vraag
blijkt veel mensen bezig te houden. Zowel in de literatuur
door de eeuwen heen, als ook vandaag-de-dag. Want wandelen is "hot". En lange afstanden al helemaal. Gert Wich
wandelde in zijn eentje in 85 dagen naar Rome. Onderweg
ontmoette hij niet alleen mede-Europeanen, maar hij ontmoette vooral ook zichzelf. Tijdens zijn lezing gaat hij in op
de algemene vragen over de routes, de Alpenpassen en
andere praktische zaken. Daarnaast zal hij stilstaan bij de
meer spirituele kant van lopen naar Rome. Maar wel met
beide benen op de grond. Ook zullen enkele individuele
leden, die het pelgrimeren naar Rome een warm hart toedragen, op de beurs een bijdrage leveren. Op de website
www.fietsenwandelbeurs.nl vind je hierover alle relevantie
informatie. We wensen onze lezers veel tijd om te genieten
Redactie Nieuwsbrief
van al wat ons boeit en bezielt!

Onze Vereniging
Pelgrimswegen naar Rome is met
een uitgebreide stand te vinden
op de Fiets en Wandelbeurs
in de Amsterdam-Rai op
zaterdag 9 en zondag 10 februari
We ontmoeten je er graag!
Meer informatie op
www.fietsenwandelbeurs.nl

Overzicht routes voor fietsers of
lopers naar Rome!

Uw ervaringen als fietser
doorgeven aan de Romegangers
van morgen?

Testimonium ontvangen?
Vul formulier op website in!

Gearriveerd in Rome… (klik op de link in de afbeeldingen!)

a
w
.
f
i
du
s
an
h
/
/
p:
t
t
h

nu
.
j
i
nj
e
b
ar
//i
:
p
htt

gv
o
stn

.w
e
r
er

re
p
d
or

om
c
.
ss

NIEUWSBRIEF 18

FEBRUARI 2013

PAGINA 2

Applaus voor Jezus
door Ruud Bruggeman

Gerda en ik zijn al een heel eind gevorderd in Italië op onze
pelgrimstocht van Zoetermeer naar Rome langs de Via
Francigena, als we – ’s morgens vertrokken vanuit Viterbo
richting Capranica – tussen de middag aankomen in Vetralla. Het is een oud, langgerekt stadje, gelegen op de smalle
kam van een heuvelrug. De Via Francigena loopt er een
beetje buitenom en onderlangs, maar wij willen het stadje
zien en klimmen naar boven. Aan het begin van het oude
hoofdstraatje ligt de kerk, de San Andrea e San Francesco.
Er zijn mooie fresco’s, zoals een indrukwekkende van de
oude woestijnvader Antonius abt. De kerk ademt een rustige, vredige sfeer. Als ik weer naar buiten gelopen ben, komt
Gerda me zoeken: ze heeft de pastoor gesproken, en die
wil beslist dat we met hem meekomen. Voor hem zijn pelgrims belangrijk, pelgrims zijn zijn gasten, en we moeten
ook beslist hier blijven slapen vannacht. Nu hadden we al
slaapplaatsen gereserveerd in een klooster verderop, maar
dat moeten we van hem dan maar afzeggen. En we moeten
ook nu eerst met hem meekomen voor het middageten. Nu
hadden we een paar kilometer eerder al een heerlijke visschotel gegeten in een klein Italiaans wegrestaurantje, maar
zijn welkom is zo hartelijk overrompelend, dat we niet anders kunnen dan ons maar laten overrompelen. Hij laat ons
naar de eetzaal brengen, waar hij zelf al heen is gelopen.
We komen binnen in een zaal met tientallen kinderen, die
daar aan lange tafels zitten te eten. Als we binnenkomen,
beginnen alle kinderen hard voor ons te klappen. Wat is
dit?? Het blijkt dat de pastoor net voor wij binnenkwamen
aan hen had verteld, dat wij pelgrims zijn, en dat pelgrims
op dezelfde manier moeten worden ontvangen als Jezus.
Jezus moet dus blijkbaar met applaus worden begroet!
Verschillende kinderen komen ook naar ons toe om ons te

kussen. Voor ons opnieuw overrompelend, en ook wat onwennig; we zijn er nog niet zo aan gewend om als Jezus
behandeld te worden. En we moeten mee-eten. Protesteren
dat we al gegeten hebben helpt hier niet. En we begrijpen
ook wel, dat de kinderen ook wat van ons mogen terugverwachten, nu ze ons als Jezus hebben verwelkomd; dat we
nog een poosje in hun midden blijven en zo. En dus ook
mee-eten; we doen man- en vrouwmoedig ons best.
Aan de ene kant voel ik me wel een beetje lacherig bij deze
situatie. Ik ervaar mezelf echt niet als Jezus, terwijl er nu
kennelijk van me wordt verwacht, hier serieus aan mee te
doen; ik voel het als toneel moeten spelen.
Aan de andere kant dringt het ook tot me door, dat dit door
de pastoor blijkbaar diep serieus wordt gemeend. Hij ziet
een pelgrimage als een heilige daad, en wie dat doet, mag
en moet daarin van hem zo worden benoemd en erkend en
bevestigd. Hij laat me hiermee ook zien dat het goed is, ook
mezelf in dit pelgrimeren op die manier serieus te nemen,
en dat raakt me. We zullen hier blijven overnachten, en horen ’s middags wat meer van hem over het vele sociale
werk, dat hij hier doet voor de kinderen van het stadje, ook
met maaltijden verstrekken en speelmogelijkheden bieden.
Het diepst word ik hier geraakt, wanneer we ’s avonds in de
kerk de mis bijwonen. Ik zie hem die mis opdragen zoals ik
dat nog nooit in mijn leven heb meegemaakt. Met een eerbied, een intensiteit en een overgave, waarmee hij helemaal
opgegaan lijkt te zijn in een mysterie dat hier plaatsvindt,
dat groter is dan hijzelf en waar hij deel van uitmaakt. Hij
lijkt daarbij niet meer op deze aarde te vertoeven, maar
‘elders’ te zijn.
Als ik me ergens op deze tocht pelgrim ben gaan voelen,
dan is het wel hier, door deze ervaring. Pelgrim, op weg
naar ‘elders’.
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De vergadering. Op zoek.
door Arnold Spijker

Wat heeft vergaderen nou met zoeken te maken?
Wat heeft zoeken nou met het leven te maken?
Deze morgen sta ik op om half acht.
Ik moet op tijd bij de trein in Maastricht zijn. Mijn trein vertrekt rond half tien. Mijn vrouw brengt mij vanuit België naar
het station. Heb je file? Ben ik op tijd? En dan die treinen.
Je weet het nooit met die trein. Vertrekt hij op tijd? Krijgen
we vertraging? We vertrekken gelukkig op tijd.
Ik heb zo’n twee uur reistijd voor de boeg. Het is redelijk
rustig in de trein. Ik pak mijn Psion om nog een stukje tekst
uit te werken. Aan de andere kant van het pad zit een jonge vrouw driftig op haar laptop te tikken. Wat een herrie
kunnen die knoppen maken zeg. Of zou ze er zo hard op
timmeren? Veel te groot die laptops eigenlijk. Geef mij
maar zo’n klein computertje. Lekker praktisch.
Onderweg moet de trein plotseling stoppen. Ergens op de
achtergrond horen we iets mompelen door de luidspreker.
Plotseling gemurmel in de coupé. Wat werd er gezegd?
Wat is er aan de hand? Geen mens die er iets van verstaat. Onzekerheid even. Wat staat er te gebeuren?
We lopen vertraging op. Ik bedenk dat ik gelukkig niet over
hoef te stappen. Als ik iets ergerlijk vind, is het vertraging
en dan je volgende aansluiting missen.
In Utrecht loop ik naar een plattegrond. Ik moet toch eens
even goed kijken hoe ik op het Janskerkhof kom. Ik moet
bij het Huis van Sint Jacob zijn. Ken ik niet. Nog nooit geweest. Eigenlijk vind ik die plattegronden altijd wel een gedoe. Je onthoud al die straten niet. Gelukkig ken ik Utrecht
enigszins. Vrij vlot loop ik naar de omgeving van het Janskerkhof. Maar dan is het zoeken. Ik moet zijn op nummer
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28A. Niet te vinden. Ik heb daar zeker 10 minuten lopen
dwalen en vragen. Niemand die weet waar dat nummer is.
Uiteindelijk vind ik nummer 30. Dan kan nummer 28A toch
niet ver zijn, hoop ik. Maar even om het gebouw lopen.
Behoorlijk zoeken dus.
Ik denk: ‘eigenlijk toch wel hetzelfde als met wandelen en
pelgrimeren’. Al pelgrimerend moet je vaak ook je pad, je
weg, zoeken. In feite net als in het leven zelf, waar je soms,
zelfs strompelend, je eigen weg moet zoeken. Verrassend
die overeenkomsten. Is het dat wat ons wellicht aan het
pelgrimeren brengt? Het is lang niet altijd zo overzichtelijk
en duidelijk.
Raak. Nummer 28A gevonden. Ik bel aan. Ben, die ik dan
nog niet ken, doet open. Ik blijk gelukkig niet eens de laatste te zijn. Ik raak met wat mederedacteuren aan de praat.
Je hoort van hun bevlogenheid te schrijven en te wandelen.
Ik kom weer helemaal in de mood om te starten met een
pelgrimage. Interessant om hier zo in dat Jacobshuis te
zitten. Het Jacobspad dat je misschien zelfs wel als de basis van het pelgrimeren mag zien.
Nadat de redacteuren iets over zichzelf hebben verteld,
start de vergadering echt. We bespreken de plannen met
betrekking tot het blad en de nieuwsbrief. Het bruist er van
de ideeën. Daar is Ben, onze hoofdredacteur, heel blij mee.
We hebben het over de kern van wandelen en pelgrimeren.
Welke rol speelt spiritualiteit hierin? Kunnen of moeten we
hiermee iets? We maken plannen voor de volgende bladen. We bekijken wie wat kan en wil doen. De tijd gaat
snel, te snel. Tussendoor hebben we nog een eenvoudige
maar lekkere lunch. We moeten al weer plaats maken voor
andere vrienden van het Jacobshuis.
Beneden praten we nog even verder. Dan terug naar de
trein en proberen voor het donker is, weer thuis te zijn.

De afgelopen maanden ontving de
redactie van diverse pelgrimerende
leden beelden die we je niet willen
onthouden. Vanaf linksboven met de
klok mee: op 21 september 2009 liet
Herman Rabbers zich op de gevoelige plaat vastleggen. In Castell'azzara laat Kelly Swinkels één van
de laatste stempels voor het pelgrimspaspoort plaatsen om tweedagen later in Rome te arriveren! Ook
Ruud van Scheijndel is er gekomen!
Na hun volbrachte tocht in 2010
poseren Jan en Anneke van Loon
voor de Sint Pieter. Ook jouw foto in
onze publicaties? Stuur deze naar
redactie@pelgrimswegen.nl

Beelden
van een
pelgrimage
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Het juiste pad - de rechte weg
door Arnoud Boerwinkel
"Dat gaat u dan vijftig euro kosten". De blik van de conductrice van de Franse Spoorwegen is streng en dreigend. Ze beschuldigt me ervan mijn treinkaartje niet afgestempeld te hebben. Ik heb dat wel gedaan, maar inderdaad is er geen spoor van een stempel zichtbaar. In mijn
beste Frans en gebruik makend van mijn onervarenheid
als buitenlander weet ik me uit deze benarde situatie te
redden. Met moeite heb ik de wrake Gods afgewend voor
het afwijken van Het Juiste Pad. Het is natuurlijk de goden verzoeken om een voetreis naar Rome te maken en
dan doodleuk de trein te pakken... Maar gelukkig ben ik
niet zo godvrezend en geneer ik me niet voor de coupures die ik af en toe - noodgedwongen - maak in mijn
marsroute.
Halverwege mijn wandeling afgelopen zomer begon ik me
te realiseren dat mijn ambitie om via de gekozen route
half september in Rome aan te komen te hoog gegrepen
was. Dan is het nemen van de trein één van de mogelijke
opties. Een andere is de weg flink af te snijden. Mijn route
volgde bijna de gehele GR5, de Grand Randonnee ofwel
Grote Routewandeling. Deze 'koning' der wandelroutes
loopt van Hoek van Holland tot aan Nice. Om de wandelaar geen bezienswaardigheid te onthouden slingert hij als
een dronken slang door het landschap. En zo leg je flierefluitend en genietend van het prachtige landschap heel
wat meer kilometertjes af dan – pak hem beet – de autosnelweg Amsterdam - Rome. Soms besloot ik af te wijken
van de route en een rechte lijn te trekken naar het zuiden.
Vaak ging dat goed. Bijvoorbeeld toen ik in Luxemburg
een rustig fietspad langs de oever van de Moezel verkoos
boven een veel hoger gelegen slingerpad met iets meer
panoramisch uitzicht. Het gaat ook goed als je een stukje
langs de provinciale weg neemt, bijv. om snel bij een
overnachtingsplek te komen. Maar het ging een keer
goed fout toen ik vanaf die kampeerplek probeerde via
het bos een stuk af te snijden om weer op de GR5 te komen. Dat werd een dwaaltocht van bijna drie uur die me
uiteindelijk nauwelijks een stap dichterbij de route bracht.
Het gevoel dat je bekruipt als je zonder markering een
weg probeert te vinden in een compleet vreemd uitgestrekt bos (waarbij ook je kompas niet meer dan een globale richting aangeeft) is - op zijn zachtst gezegd - niet
fijn. In theologische zin is het te vergelijken met een gelovige die in vertwijfeling zonder het vaste anker van zijn
geloof zijn weg door het leven probeert te vinden. Maar
ook de ongelovige zal zich herkennen in het beeld van
een leven zonder vaste structuur, zonder overtuigingen,
zonder vrienden of relaties. Welaan, zo voelt voor mij het
lopen zonder de bewegwijzering, of 'balissage', zoals de
Fransen dat noemen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren
zonder een weggetje te willen afsnijden.
Verdwalen is een constant risico op een reis als deze. Je
moet steeds op je hoede zijn voor een plotselinge koerswijziging. En nooit op de 'automatische piloot' varen. Zo
liep ik een keer lekker in de Vogezen over een breed en
overzichtelijk bospad, richting zuid-west op gelijke hoogte
met de hoogtelijnen op mijn kaart. Ik was in de vaste
overtuiging dat ik de juiste route liep; ook toen ik al een
tijd geen markering meer had gezien. Komt wel weer bij
de volgende kruising, dacht ik nog optimistisch. Toen die

er ook niet was bij de volgende drie kruisingen was het duidelijk. Afslag gemist; even niet opgelet. Minstens een half
uur teruglopen naar het laatste wit-rode teken is dan de
veiligste optie. Doorlopen tot een kruising met nieuwe informatie en oriëntatiemogelijkheden is een iets riskantere. Ik
koos voor dat laatste en dat bleek een goede keus. Dankzij
de vele andere in diverse kleuren geverfde markeringen
kon ik mijn kleine afwijking naar het noorden zonder noemens-waardig tijdverlies corrigeren. Terecht had ik vertrouwd op mijn eigen inzicht en oriëntatievermogen.
Zo naar als het voelt zonder markering te lopen, zo prettig
is het gevoel van dankbaarheid, bijna gelukzaligheid als je
in moeilijk begaanbaar terrein kunt vertrouwen op de aanwezigheid van de roodwitte streepjes. De GR is dan echt
de Grote Roerganger die steun en houvast geeft in moeilijke omstandigheden.
Alle bespiegelingen ten spijt over de GR als metafoor voor
het echte leven, ik wilde wel half september in Rome aankomen. De meer ingrijpende manier om dat te realiseren is
dan af en toe de trein te pakken. Dat heb ik een paar keer
gedaan; in totaal misschien 400 km. Onder meer in de Vogezen en door Zwitserland. Ik weet dat er pelgrims zijn die
dat een doodszonde vinden. Maar ik troost me met de gedachte dat ook die “gesnoepte kilometers” niets afdoen
zowel aan het grote genieten als aan de grote inspanning
van mijn eenzame wandeling dwars door de Alpen en de
Ligurische bergen.
En aan de grote voldoening van te voet aankomen.
Daar in Rome....
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Nieuw uitgaven

De Weg der Franken II

door Fokko Bos

Wandelgids deel II uit een serie van drie met een routebeschrijving vanaf Maastricht naar Rome laat ontdekken. In deze wandelgids vormt de route van de Bernhardpas naar San
Miniato Basso het uitgangspunt, met kaarten en veel extra
informatie over diverse bouwwerken langs deze pelgrimsweg.
Na Lucca sluit het eerder verschenen
deel III aan om je over de weg van de
Franken te begeleiden naar Rome. Deel
I (Maastricht- Bernardpas) verschijnt in
september 2013!

De Franciscaanse voetreis(editie 2013)
Met een nieuwe etappe 1: de verbinding tussen Florence en
S.Ellero. Wandelgids in spiraalband. Deze vernieuwde editie
is aangepast waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van suggesties die de auteur van enthousiaste lopers ontvangt. Behalve routebeschrijving, overnachtinginformatie en achtergronden bevat de gids nu ook uitstekende kopieën - in kleur!
- van gedetailleerde topografische kaarten waarop de route
staat ingetekend. Voor updates raadplegen:
www.pelgrimswegen.nl

Auteur: Ben Teunissen
Uitgever: T, in samenwerking
met Free Musketeers
ISBN: 9789048426430
Pagina’s: 160
Prijs: € 24.95
www.dewegvandefranken.nl

Auteur: Kees Roodenburg
Uitgever: Roodenburg, Kees
ISBN: 9789080591301
Prijs: € 26.90

Impressionen einer Pilgerreise
Franziskusweg
'Foto'boek met informatieve en persoonlijke teksten
Auf den Spuren des Franz von Assisi in Umbrien, Latium und
der Toskana. De auteur en fotograaf Eva Gruber is in
21 etappes door landschappen, steden, dorpen, en
langs kerken en kloosters getrokken. In bijna 300
fraaie foto’s concentreert zij zich op de essentie van
het pelgrimeren, in de geest van de heilige zelf.
Auteur: Eva Gruber
Uitgever: Tirolia
ISBN: 9783702231675
Hardcover, € 32,95
Taal: Duits
144 pagina's

Via Via
Dagboekformaat reisverslag van een Pelgrimstocht van Canterbury naar Rome via de Via Francigena. Met foto's en kleine
kaartjes. Van mei tot augustus van 2010 liep Everdiene Geerling in 100 dagen vanuit Canterbury naar Rome. Ze volgde de
Via Francigena. Van haar pelgrimstocht deed zij verslag via
een weblog. Deze dagelijkse verhalen zijn nu gebundeld in
een boek. Alle 100 dagen worden door
Everdiene beschreven, afgewisseld
door mijmeringen en de verhalen van
meelopers.Het boek begint met de
overwegingen om aan deze pelgrimstocht te beginnen. En eindigt met wat
deze tocht opgeleverd heeft.
Auteur: Everdiene Geerling
Taal: Nederlands
Pagina`s: 302
Paperback, zwart-wit
Prijs: € 19.96
ISBN 9781471017544

Alle genoemde boeken zijn ook verkrijgbaar
bij de wandelboekhandels!
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De kortste weg is een omweg
door Adri van Oosten

We droomden er altijd al van, Adri van Oosten en Jannie
Leijs uit `s-Heer Hendrikskinderen bij Goes, om zomaar weg
te fietsen met de tent achterop naar het zonnige zuiden. Op
een dag trokken we de deur achter ons dicht, dag huis, dag
dorp, fietsten naar het fietspontje in Hansweert, op weg naar
Zeeuws Vlaanderen, het ‘landje apart’. Door België ging het
en door het eindeloze, verregende Noord-Frankrijk, de snikhete Provence, naar Marseille. We fietsten kris-kras
over het ruige en schitterende Corsica en door het
dorre, lege binnenland van Sardinië. Overgestoken
naar het vaste land van Italië werden we onmiddellijk ondergedompeld in de drukte van de “Stad der
steden”: Rome. Het contrast kon niet groter zijn. In
deze metropool waren we vooral geïnteresseerd in
het “andere Rome” en plaatsen waar Franciscus
van Assisi is geweest. Het laatste deel van onze
tocht, Rome-Assisi, gingen we op zoek naar nog
meer voetsporen van Franciscus. Na 2,5 maand en
2500 km eindigde onze droomreis in het Assisi van
de milieuheilige Franciscus. De terugreis deden we per trein.
We sliepen in ons tentje, maar ook bij boeren, in kloosters,
in een hotel en zelfs in een ‘varkenshok’. We legden aan in
een ecologische leef-werkgemeenschap in Oost-Frankrijk en
het oecumenische klooster Taizé. Elke dag beleefden we
wel een groter of kleiner avontuur. Bij Lyon viel ik voor een
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Over een fietstocht naar Rome en Assisi
auto, op Sardinië waaide onze tent weg en brak mijn bril, in
Assisi namen we deel aan een indrukwekkende vredeswandeling en in de nachttrein naar München kregen we te maken met diefstal. Het was koud, het regende en het waaide
en later vielen de mussen door de hitte als het ware “dood
van de dakgoot”. We dwaalden en verdwaalden op zoek
naar ‘de weg’. Maar alles liep wonderlijk goed af. Slechts
één lekke band was ons deel!
Thuis gekomen van onze droomreis zeiden we: “Het was
grandioos”. Over deze fietstocht schreef ik een
boek: “De kortste weg is een omweg”. Het telt
225 bladzijden inclusief 12 kleurenfoto`s en 3
kaartjes. Het verhaalt van een boeiende, bijzondere, afwisselende, soms ontroerende en emotionele
fietstocht naar Rome en Assisi. Maar het is meer
dan alleen een reisverhaal. Het is ook een humoristisch boek over een pelgrimstocht en een gedreven ( spirituele ) levensweg met Franciscus van
Assisi als rode draad door het verhaal. Het boek is
opgedragen aan onze kleindochter Jasmijn “die
met ons mee fietste”.
Mensen die het gelezen hebben: “Een mooi boek, vlot geschreven, prettig leesbaar.”
Het is verkrijgbaar bij adrivanoosten@hetnet.nl, tel 228984,
bij de boekhandel, freemusketeers.nl en bol.com. ISBN 97890-484-1278-5. Het kost € 17,50 exclusief eventuele verzendkosten. Op fietsafstand ( 10 km ) breng ik het thuis!
Foto: Arnoud Boerwinkel

José Saramago

De weg is poëzie

Het gaat om de weg
die je hebt afgelegd,
de reis die je hebt gemaakt,
als je je bewust wordt
dat je alleen nog maar omkijkt,
kijk je alleen nog maar naar jezelf,
of - nog erger - je wacht erop
dat iemand anders naar je kijkt.
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Que patet orbis (zo wijd de wereld strekt)
door Klaas van der Poel

Ik schijf dit voor de vereniging van Pelgrimwegen naar Rome (PnR). Jij en ik zijn allemaal pelgrims op onze eigen
wegen die naar Rome leiden, maar steeds: naar Rome. Ik
denk ook dat het goed is dat PnR die focus behoudt. Een
duidelijk doel trekt immers, inspireert onderweg en geeft
een extra kick als je het eenmaal bereikt. Maar toch, voor
velen van ons, was Rome het tweede doel en Santiago
eigenlijk het eerste. We zijn na Santiago nog een keer op
pelgrimstocht gegaan, omdat we het niet konden laten. Ik
schrijf ‘we’ want het is mij ook overkomen. De Compostela
eenmaal behaald, de schelp op de rugzak gespeld, kriebelde al gauw weer het verlangen naar het pad en naar de
inspiratie en het samen durven en delen. En nu hangen
ook de sleutels van St Pieter aan onze rugzak. Ook daarna hielden de kriebels niet op, integendeel, al snel begon ik
nog weer meer kaarten te bestuderen, boeken te lezen, en
met andere ervaren pelgrims te praten. Voor ons (Helen
en mij) werd vervolgens Jeruzalem het pelgrimsdoel dat
zich met steeds grotere aandrang aan ons presenteerde.
Na veel studeren, veel vragen en veel avonturen stonden
wij, in april 2007, uiteindelijk inderdaad aan de poorten van
Jeruzalem. Voor wie het interesseert, je kunt de details
nalezen in ons boek. Een ook Jeruzalem was (natuurlijk)
niet het einde. Vanaf 2007 tot nu toe hebben we ons ieder
jaar weer laten verleiden om een paar weken achter elkaar
een nieuw en spannend klinkend pelgrimsdoel op de korrel
te nemen. Ik noem er een paar: Canterbury, Assisi, Czestochowa, Iona. Als je alleen al de gevestigde Christelijke
pelgrimsdoelen in Europa op de kaart uitzet, dan ziet ons
werelddeel er aardig pokdalig uit. En ook buiten Europa
presenteren zich de pelgrimsplaatsen: Guadeloupe, Belem
en Japan.

Waarom vertel ik je dit? Niet zozeer om je lekker te maken en aan te sporen om vooral te blijven pelgrimeren,
maar ook omdat ik denk dat we elkaar een grote dienst
kunnen bewijzen. Gewapend met onze ervaring zouden
we immers een stimulans kunnen creëren voor nog meer
inspirerende pelgrimservaringen. Dat kan achtergrond
informatie zijn (wat is er zo bijzonder aan Mont St Michel?)
of route informatie (zijn er gemarkeerde paden van hier
naar Iona?) of contacten (wie wil er mee naar Guadeloupe?). Ik doe dat zelf al op zeer bescheiden schaal. Zo nu
en dan bellen mensen mij op over vreemde bestemmingen
of met vragen wat een leuke pelgrimsbestemming zou zijn
voor iemand met bepaalde mogelijkheden. Zo nu en dan
krijg ik ook hele interessante reisbeschrijvingen. Maar het
kan beter. Veel beter zou het zijn als we op een geordende manier met elkaar zouden zorgen voor een goede, toegankelijke verzameling van informatie over ‘goede doelen’
en de wegen daar naar toe. En dan natuurlijk een manier
om die beschrijvingen toegankelijk te maken, dus een
website, een boek en een paar mensen die de documentatie bij houden, vragen beantwoorden en mensen te
woord staan. Dat lijkt me trouwens voor zowel de vrager
als de beantwoorder nog leuk ook: een goed gesprek
over een gerealiseerde of een gedroomde pelgrimstocht,
over wat mooi is en over wat wel en niet kan, dat is wat mij
betreft altijd interessant.
Hoe organiseren we dat? Een werkgroep van de PnR?
Een aparte overkoepelende vereniging? Een samenwerkingsverband (joint working party) van het Genootschap
van Sint Jacob en Pelgrimswegen naar Rome? Wie gaat
dat betalen? Wat zijn de doelstellingen? Hoe word je er lid
van? Ik heb daar wel ideeën over en ben al met enkele
andere doorgewinterde pelgrims in gesprek over de realisatie. Wil je je bij ons voegen, wil je ons goede raad geven? Meer dan welkom. Je kunt me bereiken op de nummers 070-5117186 / 06-22403531 of per mail naar
klaas@imme.nl
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Prikbord Prikbord Prikbord  Prikbord
Aangeboden:

Informatiedag
Zaterdag 16 maart 2013 [let op: deze datum is gewijzigd!]
zullen tussen 11.00 en 15.00 uur weer enkele vertegenwoordigers van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome aanwezig
zijn in het Huis van St. Jacob, Janskerkhof 28 a, 3512 BN inUtrecht. Het kantoor is gevestigd in
een deel van de kerk. Ingang tegenover stadscafé Broers. De bedoeling is
informatie te verschaffen over het
pelgrimeren naar Rome. Iedereen is
welkom, leden en niet-leden. Omdat
de gesprekken soms zeer uitvoerig
zijn, is het verstandig jouw komst via
informatiedagen@pelgrimswegen.nl. tijdig te melden Schrijf daar
meteen bij of je een fietser of wandelaar bent. Gezien de grote
toeloop hebben we de dag in tweeën verdeeld: 11.30 - 13.00 uur
en 13.30 - 15.00 uur. Wil je daarbij dan ook vermelden welke tijd
jouw voorkeur heeft!

Register van pelgrims te voe

Hugo Jansens en Li
a Leguit bieden al
s
enthousiast lid va
n onze vereniging
Pelgrimswegen na
ar Rome op hun m
ooie
plekje in Baarle-N
assau (vlakbij de
N
ederlands-Belgische
grens) een mogelijk
heid er te kampere
n, ook met eventu
ele
caravan! Neem vo
oraf contact met he
n
op, ook voor nadere
gegevens!
0032 14435831 of
0031 683105362
hugoenlia@gmail.c
om

t of per fiets naar Rome

naar Rome houdt een
De vereniging Pelgrimswegen
tgelegd welke leden en
register bij. Hierin wordt vas
hebben voltooid.
oud-leden de reis naar Rome
n opgenomen door het
Je kunt in dit register worde
swegen.nl in te vullen.
formuleer op www.pelgrim
kopie van het TestimoGraag ontvangen wij ook een
kunt die kopieën sturen
nium en de stempelkaart. Je
Willem de Zwijgerlaan,
naar Piet Beisterveld, Prins
3991 BR Houten

Lezing: ‘Fietsen naar Israël’
door Marcel Hubers
woensdag 6 maart 2013
20.00 uur
Bibliotheek Grave
Marcel Hubers heeft diverse fietsreizen door heel
Europa en Israël gemaakt. Jeruzalem is de heilige
stad van de Islam, het Jodendom en het Christendom. Deze bijzondere positie in de wereld is daarmee ook een bron van conflicten tussen de oosterse- en de westerse wereld. Voor een deel zijn de
vele oorlogen, die gevoerd zijn in Palestina, en het
huidige conflict hieruit te verklaren.
Aan de hand van foto`s en belevenissen krijgt u een
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Volgende nieuwsbrief verschijnt half april 2013; het magazine Omnes 6 wordt half maart bezorgd!
Als je wilt dat we je naam uit onze verzendlijst verwijderen, klik dan op de link in de mail!.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar

info@pelgrimswegen.nl

