
  

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 in 2013… (klik op de link!)  

NIEUWSBRIEF 21   NIEUWSBRIEF 21     
Voor elk wat wils? 
Rond deze korte en donkere dagen verschijnt de Nieuws-
brief van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome twee 
keer kort na elkaar. Er wordt tenslotte in deze tijd terug-
gekeken of vooruitgeblikt! Het is dan leuk om herinnerin-
gen die anderen hebben opgeschreven te lezen, foto's en 
albums door te kijken en samen met anderen je beleve-
nissen van de pelgrimstocht nog eens te bespreken. Of 
je bent druk met het verzamelen van alle gegevens voor 
je komende tocht als pelgrim naar Rome. Je speurt daar-
bij op het internet naar bruikbare ervaringen van ande-
ren, je verzamelt de juiste gidsen, laadt je apparatuur met 
de juiste gps tracks en kijkt vast kritisch naar je mee te 
nemen bagage! Als vereniging helpen we je daarbij 
graag. Je hebt zeker al het boekje Op pelgrimstocht naar 
Rome uitgeplozen en op pelgrimswegen.nl wellicht toch 
nog nieuwe zaken ontdekt. Zo vind je daar onder publi-
caties en informatie een lijst met lopende of fietsende  

[sponsors] 

leden, die je graag verder op weg helpen en je met 
raad en daad willen bijstaan in het goed voorbereiden 
van je tocht. Maar ook in deze Nieuwsbrief vind je 
meer inspiratie? De redactie heeft zich bij het maken 
van dit nummer ingespannen heel uiteenlopende infor-
matie aan te reiken. Voor elk wat wils, hopen we. Eind 
januari publiceren we de Nieuwsbrief 22: suggesties 
hiervoor of misschien jouw bijdrage zijn van harte wel-
kom bij redactie@pelgrimswegen.nl ! Ook zul je in dat 
nummer een verslag vinden over onze eerste Regio-
nale bijeenkomst in Diepenheim en de aankondiging 
voor een Regionale ledenbijeenkomst Zuid West. Na-
mens het bestuur en redactie wensen we onze lezers 
bijzondere feestdagen toe, met hopelijk mooie 
(pelgrims)plannen voor de toekomst. We hopen veel 
leden in het nieuwe jaar te ontmoeten: op bijeenkom-
sten, ontmoetingsdagen, lezingen of fietsend en wan-
delend op je pelgrimstocht!                        Redactie Nieuwsbrief 

DECEMBER 
2013 

Naar winkel! 

http://w
ww.pelgrim

swegen.nl/D
OC/Emosvoetreisperfie

ts.pdf 

 http
://e

llapeteronderweg.wordpress.c
om/ 

 

foto: Margo en Paul Beelen 

 
    

  + 
 

Mechelen, zaterdag 18 en zondag 19 januari 2014 
Amsterdam, zaterdag 1 en zondag 2 maart 2014  

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=61�
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=167�
mailto:ben.teunissen@planet.nl?subject=contact%20redactie%20over%20bijdragen%20NB%20of%20OMNES�
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=485�
http://pelgrimswegen.nl/�
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl�
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=128�
http://www.pelgrimswegen.nl/DOC/Emosvoetreisperfiets.pdf�
http://ellapeteronderweg.wordpress.com/�
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door Luc Gregoir  
                                                                                                                                                                                                            
Naast de route en de vraag waar er overnacht wordt be-
hoort de beslissing, wat wel, en wat niet in de fiets- of rug-
zak gaat tot de muizenissen van de pelgrim die zijn vertrek 
ziet naderen. Het is dan ook iets dat niet snel afgehandeld 
wordt. Consultaties van ervaringsdeskundigen, lijstjes op 
websites en informatie in de gespecialiseerde literatuur wor-
den geraadpleegd om zo tot de uiterst gepersonaliseerde 
paklijst te komen. De eigen lijst is dan uiteraard ook beter 
dan alle andere. Als na een eerste tocht een volgende komt 
wordt weer alles herbekeken om te voldoen aan de specifie-
ke behoeften. Mijn paklijst heeft zijn oorsprong gevonden in 
een rekenblad dat ik kreeg tijdens de voorbereiding van een 
klim stage in de Alpen. Bij ieder voorwerp kon je aantal en 
gewicht invoeren zodat je zicht kreeg op het totaal gewicht 
dat je mee zal sleuren. Al vlug blijkt dit cijfer een belangrijke 
parameter te zijn. Tot welk niveau verhoog je het comfort en 

de onafhankelijkheid 
van de logistiek 
langs de kant van de 
weg zonder dat de 
last die je meesleurt 
ieder gevoel van 
comfort te niet doet? 
Om controle te krij-
gen over het geheel, 
heb ik mijn spullen 
gerangschikt in een 
aantal categorieën: 
trekkingmateriaal, 
kleding, eten & drin-
ken, gadgets enz.  
Op die manier heb ik 
een beter zicht waar 
al die grammetjes 
naartoe gaan wan-

neer het onvermijdelijke ogenblik daar is dat er moet ge-
schrapt worden. Maar één categorie was wel bijzonder: het  

kistje van de astronaut zoals ik het acroniem PPK voor Perso-
nal Preference Kit vrij vertaal. Een grijs zakje dat astronauten 
in de jaren 60 en 70 konden meenemen met persoonlijke 
spullen. Aanvankelijk was enkel het gewicht onderhevig aan 
een strenge reglementering maar werd er niet toegekeken op 
de inhoud. Dit veranderende enigszins toen astronaut John 
Young bij de vlucht van Gemini 3, een sandwich uit zijn zakje 
tevoorschijn haalde tot groot ongenoegen van de vluchtlei-
ding. De PPK heeft dit voorval overleefd niet alleen in de 
ruimte maar ook ik heb mijn eigen hoogst nutteloze koffertje, 
dat ik meezeul over berg en dal. Voor mij geen Amerikaans 
vlaggetje of muntstukken die ik later kan verzilveren op EBay. 
Maar drie stenen die ik zorgvuldig uitzocht op mijn tocht door 
de Apennijnen, voor ieder van mijn kleinkinderen die tijdens 
mijn reis het levenslicht zouden zien. Met een foto van de 
steen op zijn vindplaats die dan later werden aangevuld met 
een woordje van de reiziger. Misschien wel nutteloos maar 
hoe geef je ervaringen door aan wie je dierbaar is? In ieder 
geval die 250 gram zijn het me waard, zelfs met een gering 
verlies aan comfort. 

Het kistje van de astronaut 

Foto: Luc Gregoir 

 

Een pad, in breedte nog geen meter, 
verscholen tussen grasland, glooiend maïs, 
steelt schaduw van wat oude populieren. 

 
De uiterste precisie waarmee een weg 

zich in het landschap schrijft, of is het meer 
een achteloos gaan liggen. 

 
Bijna zijn draai gevonden, zoals je voor de slaap 

nog snel een been verlegt, met dekbed 
kieren dicht, een grenslijn trekt. 

 
Voor wie geen richting weet, de voortgang stokt: 

dit pad is thuis, laat niemand los. 
 

Herman Verweij  D
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VOETTOCHT NAAR ROME 

len we toch naar Rome? “  Na eerst gelachen te hebben over 
zo’n idioot idee en na later ernstig getwijfeld te hebben over 
de uitvoerbaarheid, is het uiteindelijk toch een reëel plan ge-
worden. 
We hebben de tocht in delen gelopen. Toen we nog werkten 
in het onderwijs, was dat gewoon noodzaak. Slechts twee 
weken per jaar konden we lopen: een week in de meivakantie 
en een week in de herfstvakantie. Vreselijk leuk, maar het 
schiet niet echt op. In april 2011 waren we inmiddels allebei 
gestopt met werken en vanaf dat moment liepen we zes we-
ken per keer. Langer wilden we niet achtereen van huis zijn. 
Dan ga je kinderen en kleinkinderen missen! Maar mei 2011 
starten we in Freudenstadt in het Zwarte Woud. Zover waren 
dan we dan al wel gekomen in alle voorafgaande vakanties 
vanaf 2006. Vanaf dat moment ging het met grote stappen: 
vanaf Freudenstadt naar de Zwitsers - Italiaanse grens . 
Daarna vanaf Porto Ceresio naar Pavia, van Pavia naar Mon-
teriggioni en afgelopen voorjaar hebben we moeiteloos de 
laatste 300 kilometer vanaf Monteriggioni naar Rome vol-
bracht. 
Bijzonder was de wijze waarop we de pelgrimstocht maakten. 
Van 2006 tot 2010 hadden we per week een vast onderko-
men ergens langs het wandeltraject voor die week. Vanaf 
2011 liepen we vanaf diverse campings waar we onze cara-
van hadden neergezet. We liepen dus niet met bagage op 
onze rug, maar slechts met een dagrugtas. Wel zo comforta-
bel! Maar het heeft ook een beperking: je bent niet echt een  

pelgrim, die volledig van de normale wereld is verstoken. Eer-
lijk gezegd, was dat ook niet onze intentie: we houden van 
wandelen, we vinden het super om door mooie natuurgebie-
den te lopen en vinden het erg leuk om mensen te ontmoeten 
en mooie steden te bezoeken. We hebben ook niet alle dagen 
gewandeld. Meestal twee dagen achter elkaar en dan een  
rustdag, die we gebruikten om de stad te bezoeken, bood-
schappen te doen en af en toe de caravan te verplaatsen 
naar een volgende camping. Het waren dus eigenlijk aan el-
kaar geknoopte dagwandelingen van per dag ongeveer 20 
km. ’s Morgens reden we dan met de auto naar het eindpunt 
van die dagtocht, namen openbaar vervoer naar het begin-
punt en liepen dan naar de auto terug. Natuurlijk ging het wel 
eens anders, want de beschikbaarheid van openbaar vervoer 
noopte soms tot aanpassingen. Dus dan niet per bus of trein, 
maar een taxi of liften. Het leverde in ieder geval veel voor-
pret op en soms ook onderweg het nodige gepuzzel, dat ons  
onderweg veel leuke contacten heeft opgeleverd. 
In Rome zijn we verrast met twee testimonia op basis van de 
registratie per GPS! Één in de Sacristie van de St. Pieter en 
één in de Kerk van de Friezen bij het Vaticaan. Twee heel 
verschillende testimonia trouwens:   [lees verder op pagina 4] 

Foto’s: Co en Gerda van der Maas 

door Co en Gerda van der Maas   
 
Mijn vrouw en ik zijn op maandag 27 mei 2013 na een voet-
tocht van meer dan 2500 km in Rome aangekomen. We heb-
ben die tocht in meer dan één opzicht op een bijzondere ma-
nier uitgevoerd. Het is één van de allerleukste dingen gewor-
den, die we in ons leven hebben gedaan! Maar laat ik bij het 
begin beginnen. 
In 1996 waren mijn vrouw en ik 25 jaar getrouwd. We kregen 
van onze vier kinderen een heel bijzonder cadeau: een wan-
deltocht in Luxemburg, van hotel naar hotel met bagagever-
voer. Daar is het eigenlijk begonnen. We hebben daar zo van 
genoten, dat we vanaf dat moment zijn gestart met het maken 
van  langeafstandswandelingen. Natuurlijk… als allereerste 
het Pieterpad. Later het Pelgrimspad, van ’s-Hertogenbosch 
naar Visé.  Ergens tijdens die wandeling is het Rome-idee 
geboren. We wilden niet naar Santiago lopen, want dat deed 
iedereen. Op een goed moment heb ik gezegd: “ Dan wande- 
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door Ruud Bruggeman 
 

Onderweg op mijn pelgrimstochten ontroert het me telkens weer, hoe bijzonder vriendelijk en goed en gul mensen 
voor me zijn. Zo is het me bijvoorbeeld meermalen overkomen, dat ik bij mensen thuis mag slapen, terwijl ze zelf 
’s avonds weg moeten en hun huis aan mij toevertrouwen. Zou ik dat zelf ook doen, als een wildvreemde bij me 
aanbelt met verzoek om een slaapplaats? En de voorbeelden zijn ontelbaar, iedere pelgrim herkent het. De vraag 
houdt me bezig, hoe het komt dat mensen mij onderweg wel zo behandelen. 
Iemand zei eens tegen mij: mensen doen zo tegen jou, omdat jij als wandelende pelgrim uit je verhaal bent ge-
stapt. Die zienswijze sprak me aan. 
We leven als mensen allemaal met een eigen ‘verhaal’: ik ben timmerman, advocaat, buschauffeur, directeur, va-
der of moeder of kind van, meegaand, eigenwijs, zelfverzekerd, verlegen, wat dan ook. We hebben allemaal onze 
hoedanigheden waarmee we ons identificeren: dát zijn wij (en de ander dus niet, die is weer wat anders, en daar-
mee brengen we ook direct een scheiding aan tussen onszelf en de ander). Wat we zijn, dat is ons houvast – want 
wat zouden we zijn zonder dat geheel van onze eigen hoedanigheden? Niets toch? En daar gedragen we ons 
naar en dat verdedigen we tegen ieder die dat onderuit zou willen halen. We hebben in ons leven allemaal zo’n 
eigen identiteit en hoedanigheid: ons eigen verhaal. 
Maar natuurlijk zijn we dat niet werkelijk. Ik ben niet die timmerman, want als die rol weg zou vallen, ben ik nog 
steeds. Wie of wat ben ik dan wel? Wie zijn we zonder die houding, dat masker, dat pantser als afweer? Die vraag 
is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, daar buigen filosofen, theologen en ook mensen als jij en ik al millennia 
hun hoofd over. Het is een van de meest wezenlijke levensvragen. 
Wel is gemakkelijk herkenbaar, dat als ik dat ‘verhaal’ afleg, ik daarmee de scheiding tussen mij en de ander op-
hef, en er in de plaats daarvan een ervaring kan komen van niet-gescheidenheid, van verbondenheid, van een-
heid. 
En als pelgrim leg ik heel wat van die verhalen en rollen terzijde. Ik ben niet meer herkenbaar als degene met die 
en die positie en omstandigheden, ik ben alleen nog maar een anonieme wandelaar. En precies dat zou wel eens 
heel plezierig en ontspannend kunnen werken in de ontmoetingen en contacten onderweg: precies op die manier 
is het fijn om als mens met elkaar om te gaan en in verbinding te zijn. Dan valt de afstand en tegenstelling tussen 
mij en de ander weg, en opent zich de weg naar verbonden zijn met elkaar en vanzelfsprekende goedheid. 
En overigens, ook voor mezelf is het een bijzonder prettige ervaring om uit mijn verhaal te zijn gestapt, en niet met 
al die rollen bezig te hoeven zijn, om alleen maar een simpele wandelaar te zijn. 

Uit je verhaal stappen 

[vervolg van pagina 3] 
in de Sacristie van de Sint Pieter ontvingen we er een in het 
Latijn,  met een officieel stempel van het Vaticaan, de tweede 
in de Kerk van de Friezen in het Nederlands, maar prachtig 
van kleur. 
We hadden op de bijeenkomsten van de vereniging Pelgrims-
wegen naar Rome al gehoord, dat de route vanaf La Storta 
( een voorstad van Rome ) naar Rome zeer gevaarlijk was. Ik 
had me daar verder niet in verdiept, maar had een beeld met 
smalle paadjes met gevaarlijke hellingen. Nu, dat was beslist 
iets anders: wij liepen vanaf La Storta op de vluchtstrook van 
een vierbaans autoweg, kruisten zonder stoplichten de op- en 
afritten van de Rondweg om Rome. Het was beslist levensge-
vaarlijk, maar toch op een iets andere manier dan we gedacht 
hadden. En hoewel we van protestantse huize zijn, wilden we 
als afsluiting van de tocht een audiëntie bij de Paus meema-
ken. We hadden daarbij een beeld van een paar honderd 
man in een zaaltje in het Vaticaan.  

 
Wil je meer informatie over de gevolgde route of over de 
GPS-route van Co en Gerda beschikken, neem dan contact 
op met j.vdmaas@wanadoo.nl  

En misschien, als je geluk had en je prestatie bijzonder ge-
noeg was mocht je misschien de Paus zelf begroeten. Onze 
audiëntie was met 120.000 man op het St. Pietersplein! Dat 
was en blijft voor ons een bijzondere ervaring. 
Over alle ontmoetingen met mensen onderweg, kan ik een 
hele uitgave van deze Nieuwsbrief volschrijven. Het was zo 
bijzonder! Toch hebben we besloten niet nog zo’n soort lan-
geafstandswandeling te gaan maken: deze tocht moet voor 
ons uniek blijven en een kostbare herinnering voor ons sa-
men bewaren. 

mailto:j.vdmaas@wanadoo.nl�


                  N I E U W S B R I E F  2 1       D E C E M B E R  2 0 1 3   P A G I N A  5  

door Harry Wender 
 
In het voorjaar van 2000 heb ik met 
mijn vrouw Ines al een lange voettocht 
door Italië gemaakt met als einddoel 
Rome. Voorjaar 2010 ging ik de Ja-
cobsweg van mijn huis naar Santiago 
de Compostela. Dit jaar ben ik op-
nieuw op weg gegaan nu van 20 juli 
tot 22 oktober. Ditmaal volgde ik mijn 
al langer gekoesterde wens om van 
huis naar Rome het pelgrimspad te 
volgen. Ik wilde daarbij graag door  

 Een wel heel bijzondere tocht van Oldenzaal naar Rome 

De tocht was voor het grootste deel 
veel klimmen en dalen. In Duitsland, 
Zwitserland, maar zeker ook in Italië. 
Er bloeiden ook in de herfst nog vele 
bloemen. In het Emmental werd nog 
volop gehooid eind augustus, het rook 
er heerlijk naar begin jaren zestig op 
de boerderij van mijn grootouders. Het 
was veelal warm en zonnig weer. Mijn 
tent heeft nauwelijks regen gekend. 
Helaas hielden na Trier de vogels op 
met zingen. Wel heel anders dan in 
het voorjaar met ontluiken van de na-
tuur in fris groen en prille bloeisels. Nu 
was het volop vruchten eten van de 
bomen. Ik vond ook druiven, bramen, 
frambozen en heel veel bosbessen op 
de flanken van de Apennijnen.  
Net als tijdens mijn tocht naar Santia-
go hebben ook op deze voetreis vele 
mensen mij warm onthaald. Vele ge-
sprekken heb ik gevoerd: o.a. op de  

Het verblijf in het klooster van La Ver-
na (de plek waar Franciscus de stig-
mata heeft ontvangen) betekende voor 
mij een mooie spirituele ervaring. Het 
alleen zijn op de bergen met fantasti-
sche uitzichten; met in de vroege och-
tend mistsluiers als spinrag glijdend 
over de kam van de berg; het omringd 
zijn door wel tien burlende edelherten; 
de vele geuren; de vele warme ont-
moetingen en gesprekken (ook met 
pelgrims, uit Frankrijk, Duitsland, Oos-
tenrijk, Nederland, Italië); dat alles 
heeft ervoor gezorgd dat deze tocht 
voor mij een heel bijzondere is gewor-
den. 

Duitsland en Zwitserland. Mijn route 
was als volgt: Naoberpad tot Kleve. 
Jacobsweg tot Aachen.  Eifelsteig tot 
Trier. Kaarten naar Saarbrücken, 
Strasbourg, Freiburg, Basel, Bern. 
Daarna de Trans Swiss Trail over de 
Gotthardpas naar Lugano en Mendri-
sio. Via Varese en het  Valle del Ticino 
naar Pavia. Een stuk Via Francigena 
tot de Passo della Cisa, Een stuk 
Grande Escursione Appeninica. Ten-
slotte van Firenze tot Rome een Fran-
ciscaanse voetreis over Assisi. 

Passerelle boven de Rijn bij Stras-
bourg; met de kinderen en de meester 
van de klas uit Basel die in de Jura op 
trektocht waren naar hun onderkomen 
(waar ik moest douchen, eten en niet 
weg mocht zonder een kaart van heel 
Zwitserland en een groot Zwitsers 
mes); vlak na de Gotthardpas, waar ik 
mijn tent mocht opzetten maar ook 
een speciaal voor mij bereidde maal-
tijd moest genieten; met Massimo die 
voor mij (langskomende pelgrim) een 
cafè maakte en we enthousiast over 
onze beider vogelspotervaringen op 
Texel konden praten (daarnaast over 
het mooie voetbal van het Ajax van 
Cruijff, Krol en Rep).  

Foto’s: Harry Wender 
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door Leo Baeten        
 

In de wandelgids “Een Franciscaanse voetreis” beschrijft 
Kees Roodenburg een route van Florence via Assisi naar 
Rome over paden waarover Franciscus van Assisi (1182-
1226) bijna achthonderd jaar geleden heeft gelopen. Op 
deze pelgrimsweg naar Rome passeert de wandelaar di-
verse plaatsen waar herinneringen aan Franciscus nog 
zichtbaar aanwezig zijn. In deze serie wordt een vijftal 
kluizenarijen in het Rieti-dal beschreven.  
 
Greccio ligt verscholen op de hellingen van de Apennijnen 
even ten westen van Rieti. Franciscus verbleef regelmatig 
in het enige kilometers buiten het plaatsje gelegen kloos-
ter. In de kerstnacht van 1223 herdacht hij in het klooster 
van Greccio de geboorte van Christus door in een grot een 
kerststal te bouwen. Het was de eerste keer dat het kerst-
verhaal op deze wijze werd uitgebeeld. Vanuit Greccio ver-
spreidde de kerststal zich over de hele wereld. Het plaatsje 
is hier trots op. Onder het plaatsnaambord staat dan ook 
te lezen `plaats van de eerste kerststal van de wereld`. 
Dat Greccio een vriendschapsverband heeft met Bethle-
hem laat zich raden. 
In de eerste twee levensbeschrijvingen van Franciscus uit 
de tweede helft van de dertiende eeuw is het verhaal van 
de eerste kerststal kleurrijk beschreven. De auteurs, de 
franciscanen Thomas van Celano en Bonaventura, komen 
woorden tekort om het wonderlijke verhaal op papier te 
krijgen. In 1223 was Franciscus lichamelijk sterk verzwakt 
en kon nauwelijks zien. Hij was pas 41 jaar maar zijn dood 
was nog slechts een kwestie van tijd. Vergezeld en gehol-
pen door enige medebroeders trok hij zich terug op eenza-
me plaatsen voor gebed en meditatie. Met een laatste 
krachtinspanning wilde hij nog eenmaal in het openbaar 
optreden. Twee weken vóór Kerstmis ging Franciscus naar 
Greccio en vroeg een Johannes genoemde man om een 
kerststal te bouwen. Franciscus wilde in de bewoordingen 
van Thomas van Celano “de herinnering oproepen aan het 
Kind dat in Bethlehem geboren was, en zo goed mogelijk 
met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden 
zien waaronder het Kind te lijden had, hoe het daar in een 
kribbe op stro lag tussen een os en een ezel”. Zo werd in 
de kerstnacht van 1223 Greccio een nieuw Bethlehem. Van 
heinde en verre kwamen de mensen om de geheel nieuwe 
manier te zien waarop kerstmis werd gevierd. In de daar-
op volgende dagen werd het stro uit de kribbe gehaald en 
goed bewaard. Het bleek een probaat middel te zijn om 
zieke ezels en andere dieren te genezen. Ook vrouwen die 
een moeilijke bevalling hadden, lieten iets van het stro op 
zich leggen. Daarna konden ze hun kind vlot ter wereld 
brengen. 
In de levensbeschrijving van Bonaventura staat te lezen 
dat “Franciscus bang was dat men hem er mogelijk van 
zou betichten op eigen initiatief iets nieuws in te voeren”. 
In zijn tijd stond de realistische uitbeelding van het kerst-
verhaal zo ver buiten de kerkelijke traditie dat de gezags-
dragers hiermee zeker niet in zouden stemmen. Maar op 
het einde van zijn leven werd Franciscus alom gerespec-
teerd en zelfs de paus durfde het niet aan om hem tot de 
orde te roepen toen hij weer “iets nieuws in wilde voeren”. 
Franciscus kon met de goedkeuring van “heer paus” Jo-
hannes vragen om een kerststal te bouwen. Na het kerst-
feest trok Franciscus zich weer in de stilte terug en nu de-
finitief. Greccio was zijn laatste openbare optreden ge-
weest.  

 Greccio  

Het gebruik van een kerststal om de geboorte van Jezus 
uit te beelden werd door de Franciscanen over Italië ver-
spreid. De kerststal van Franciscus was echter wat nu een 
levende kerststal wordt genoemd. Dat bleek dikwijls moei-
lijk te realiseren en om het wat eenvoudiger te maken 
werden de mensen en beesten vervangen door beelden. 
Zo kwam elk jaar in de kerken een kerststal te staan zoals 
we die nu nog kennen. Franciscus had met zijn kerststal 
weliswaar beoogd om 
de behoeftige om-
standigheden uit te 
beelden waaronder 
Jezus geboren was, 
maar daar had de 
rijke elite van Napels 
geen boodschap aan. 
In hun huizen plaats-
ten zij een grote en 
rijk aangeklede kerst-
stal. Om het zo mooi 
mogelijk te maken 
werden het landschap 
en de beelden door 
kunstenaars ontwor-
pen. Franciscus zou 
diep ongelukkig zijn 
als hij deze z.g. Napo-
litaanse kerststallen 
zou zien!  
Een lange trap leidt naar het klooster van Greccio. Onder-
aan wordt de bezoeker door een versteende Franciscus 
welkom geheten. Boven opent zich een rustiek pleintje 
voor het klooster en de kerk. In de entree van het klooster 
is een oud schilderij van Franciscus te bewonderen. Uitge-
beeld is hoe Franciscus zijn betraande ogen wist. Het schil-
derij verwijst naar de oogziekte waardoor Franciscus in 
zijn laatste levensjaren werd geplaagd en zou grote gelij-
kenis vertonen met de echte Franciscus (maar hoe hij er 
uitzag weet niemand!). 
Vanuit het klooster komt de bezoeker al gauw in de grot 
waarin Franciscus in 1223 het kerstfeest vierde. De grot is 
nu ingericht als kapel. Het fresco boven het altaar toont 
links Franciscus die het Kind in de kribbe aanbidt. Rechts is 
Maria uitgebeeld die haar pasgeboren Kind zoogt.  

[lees verder op pagina 7] 
 

Foto’s: Leo Baeten 
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In een kastje in de linker zijwand worden de stoffelijke res-
ten bewaard van Johannes, de “bouwheer” van de eerste 
kerststal. Natuurlijk verwijst veel in het klooster van Greccio 
naar het ontstaan van de kerststal. Toch heeft het klooster 
meer te bieden. In het oudste deel is natuurlijk de dormito-
rio (slaapplaats) van Franciscus te zien. Zoals in alle kloos-
ters waar Franciscus verbleef is dit een kale rotsspleet. Zijn 
medebroeders overnachtten comfortabeler. De uit de der-
tiende eeuw daterende cellen zijn nu nog te bewonderen. De 
eerste cel aan de rechterkant is de cel waar Bonaventura 
verbleef als hij in Greccio was.  
Naast het klooster werd vorige eeuw een kerk gebouwd. In 
de kerk en op de balustrade is een prachtige collectie kerst-
stallen uit de hele wereld te bewonderen. 
Het klooster van Greccio is één van de parels op de Francis-
caanse voetreis. De wandelweg gaat nog naar het klooster 
Lo Specco bij Narni om vervolgens af te zakken naar Rome. 
Maar dan heeft de wandelaar zoveel Franciscaans gezien én 
zoveel kilometers in de benen dat het einddoel lokt.  

 Greccio Over kluizenarijen in het Rieti-dal deel 2 

Foto: Leo Baeten 

Christoff loopt voor ons op een smal, kronkelend paadje door het bos. 
We horen het ruizen van een rivier.  
Vlak na een bocht zien we een pad naar het water. 
‘Kom mee’, zegt Christoff.  
Hij loopt naar de rivier. Bij het water buigt hij zich voorzichtig voorover. 
‘Ssst ….’, zegt hij. Hij stopt even met praten en kijkt naar ons. Fluisterend zegt  hij: ‘Als je heel stil bent kun je vijf tonen van deze rivier 
hier horen. Vijf tonen. Hoor je wel? Luister maar eens goed’. 
Voorzichtig buigen we ook met ons oor naar het water. Inderdaad, als je goed luistert hoor je hier de verschillende watervalletjes. Als je 
nog beter luistert hoor je allemaal verschillende tonen. 
‘Wat kijken en luisteren mensen toch vaak slecht. Valt het ze op waar de wind vandaan komt? Hebben ze het aantal wolken geteld? Mensen 
kunnen zo gefixeerd zijn op hun doel dat ze als domme kippen blijven rennen’, zegt Christoff. 
‘Ik moet nu verder’, zegt hij. ‘Ik heb maar tien dagen om over deze 350 km te doen. Misschien kunnen we elkaar vanavond ergens treffen?’  
‘Ons doel voor vanavond is een voormalige gevangenis’, zeggen we. ‘Hier hebben we een overnachting’. Hij schrijft de gegevens op en 
zegt: ‘Dan zie ik jullie daar.’ 
Met grote stappen vervolgt hij zijn weg. 
Dymph en ik lopen in ons eigen tempo verder. 
Lange wandelingen blijk je het best in eigen tempo te doen. 
Daar om die bocht, wat is dat? 
Dymph en ik zijn stom verbaasd. Een wit kerkje hier, zo midden in het bos? 
Even later bereiken we dit kerkje. Het is gesloten. We lopen er eens om heen. Door wat gaten kijken we naar binnen en zien er verschillen-
de banken staan. Deze kerk wordt kennelijk toch nog gebruikt. Interessant, hier in deze stilte zo’n kerk te treffen.  
We ervaren tijdens onze wandelingen allerlei toevalligheden. 
Vandaag hebben we als einddoel de ‘gevangenis’, waar we overnachten.  
Morgen? Dat weten we nog niet. 
Een doel kan je kennelijk op meerdere manieren opvatten. Een doel om op af te gaan. Of je kiest juist als doel, om geen doel te kiezen. 
Na het kerkje wandelen we in een prachtig stukje bos. Links en rechts van ons hebben we water. Aan het eind van het pad moeten we een 
knuppelbruggetje over. 
Heel snel hierna staan we voor de geurende heide. Vlak hiervoor is er een bank waar we onze lunch gebruiken. Na de lunch lopen we ver-
der door de heidevelden. 
We komen een kraampje tegen. Een paar kinderen sparen er op die manier voor een Nintendo, vertellen ze ons. Dymph koopt er een appel 
en een gevulde koek. 
Op onze pelgrimswandeling is een doel heel klein. Een doel is de volgende slaapplek. Soms echter lukt zelfs dit niet en moeten we onze 
plannen bijstellen.  Een plek die vol blijkt te zijn of zelfs niet meer bestaat. Plots moet je een nieuw doel kiezen. Doelen kiezen vraagt zo 
een zekere souplesse. 
Je moet niet krampachtig aan een doel vast houden. Daarmee zou je aan je doel voorbij kunnen schieten. 
 
’s Morgens na het ontbijt kiezen we de volgende etappe. Ons volgende doel. Tegelijk zoeken we of daar een nieuwe slaapmogelijkheid is. 
Bij menig overnachtingsadres krijgen we goede tips voor de volgende mogelijkheid. Soms reserveren ze het zelfs voor ons. Op zo’n mo-
ment lopen we vrij onbekommerd op onze nieuwe doel af. 
Iedere etappe, eigenlijk iedere stap, is een doel. 
 

Doelen door Arnold Spijker 
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door Marcel Tinnemans 
Een specht vliegt over de weg en haalt me uit de peinsstand. Het is zondagmor-
gen. The place to be:  Tungelroy, Midden-Limburg, waar ik het Pelgrimspad 
volg. Spechten zijn fascinerende vogels. Ik vind het net headbangers, zoals ze 
met hun snavels bomen aan gort rammen. Tjakka! Alleen zie je ze bijna nooit 
live aan het werk. Dat is wel jammer. Het is ‘een groene’ die mijn zondag al 
vroeg goed maakt.                                                                                               
Mijn gedachte van dat moment richt zich op een vraag van de vereniging Pel-
grimswegen. Of ik in de eerstvolgende nieuwsbrief wil terugblikken op hun Ont-
moetingsdag?’ Een week eerder was ik te gast in Houten voor het geven van 
een workshop met als titel Pelgrimeren in het Digitale Tijdperk. Ruim een maand 
daarvoor stiefelde ik nog door Italië voor mijn laatste kilometers. Weert – Rome 
in 66 dagen! Elf keer passeerde ik een grens. 1800 km werden afgelegd. Een 
intensieve tocht, een fantastische ervaring, met impact die nog nadreunt.   
Ik was voor de ontmoetingsdag gevraagd omdat ik tijdens mijn pelgrimage een 
weblog bijhield en omdat ik o.a. actief ben op Twitter en Facebook.  Dagelijks 
postte ik een stukje op de digitale snelweg over mijn belevenissen van die dag. 
De verhaaltjes tikte ik op mijn telefoon. Mijn gehannes daarbij sloot aan bij het 
thema van de ontmoetingsdag: De Kunst van het Pelgrimeren!   
Hoe verder ik tijdens mijn reis van huis raakte, hoe meer schik het schrijven me 
gaf én hoe meer volgers zich meldden. Die volgers reageerden vervolgens weer 
en dat zorgde voor leesvoer tijdens de wandel- en rustdagen.  
Terug naar de ontmoetingsdag, eerst over mijn workshop. Ik had een power 
point presentatie gemaakt. Omdat de beamer in het klaslokaal dienst weigerde, 
werd het een voordracht zonder bijbehorende plaatjes. Of dat erg was? Als pel-
grim moet je soms improviseren. Ik had niet de indruk dat de aanwezigen dit 
bezwaarlijk vonden.  
In het beschikbare uurtje ontwikkelde zich een interactieve sessie. Ervaringen 
werden gedeeld, vragen werden gesteld en beantwoord door mij of iemand van 
de toehoorders. Het klaslokaal zat goed vol en toen de tijd er op zat, leek 
niemand direct aanstalten te maken om te willen vertrekken. Grappig. In mijn 
optiek is sociale media voor een belangrijk deel gestoeld op het delen van ken-
nis. Weliswaar met gebruik van  internet. Maar toch. Aan het einde van de work-
shop had ik het gevoel dat niet alleen ik, maar iedereen kennis met elkaar ge-
deeld had. Met een goed gevoel liep ik dan ook de aula binnen waar de afslui-
tende lezing plaatsvond over kunst langs de Via Francigena.   

 De kunst van een sociale bijeenkomst  verslag van de ontmoetingsdag 

Foto’s: Piet Swinkels 
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Een ultieme vorm van vrijheid 

door Ben Teunissen 
 

Onlangs is Op ’n bolletje wol naar Rome van Arnoud Boerwinkel versche-
nen. Het is een mooi afgewogen mengeling geworden van persoonlijke in-
zichten én de praktische problemen van een pelgrim onderweg.  
Het bolletje wol uit de titel kreeg de auteur van zijn grote liefde: bij de echte 
start aan de grens met België kreeg hij een bolletje wol waarvan het uiteinde 
vast zat aan de sjaal om haar hals. Het markeerde het afscheid in de weten-
schap dat het briefje verstopt in het bolletje op moeilijke momenten steun en 
toeverlaat kon zijn. Met af en toe een draadje wol aan een tak of kruisbeeld 
liet Arnoud een spoor na waarmee afscheid en weerzien dichter bij elkaar 
komen. 

Vier hoofdstukken verdelen het 
boek in logische stappen, waar-
in de paragrafen prozaïsche 
titels dragen zoals Van Thorn 
naar Born en via Puth naar 
Nuth. Het boek is geen uitput-
tende van-dag-tot-dag beschrij-
ving, maar de lezer kan toch 
geboeid het verloop van de pel-
grimstocht volgen. 
Vier dagen wandelen met zijn 
dochter in Lotharingen bevalt 
hem beter dan de knagende 

eenzaamheid in het regenachtige Juragebied. De gekozen route langs de 
GR5 over de Franse Alpen tot de Apennijnen en door Toscane blijkt tegen te 
vallen. Arnoud wordt door zijn tijdschema gedwongen tussen spoorstaven 
tijdwinst te boeken. Dat er in Boerwinkel een filosoof schuilt blijkt als hij zich 
uitvoerig gaat verdedigen, wanneer hij gebruik maakt van een stukje open-
baar vervoer. Hij ervaart dat hij meer moet openstaan voor zowel de moeilijke 
als mooie momenten: door niet te ontkennen, maar door te ervaren.  
Aan de mobiele sores van deze moderne pelgrim worden vele woorden ge-
wijd. Met duizenden digitale boeken in de rugzak en met een tablet die ook 
als scanner blijkt te kunnen functioneren. Maar ook met mobieltjes zonder 
opwaardering die achterblijven op nachtkastjes in kloosters. Arnoud wordt 
daarbij dan ook pijnlijk geconfronteerd met zichzelf.  
De auteur deelt met ons de omgeving van zijn paden (heel even klinkt het 
geluid van een eenzame meerkoet…), maar maakt ons ook deelgenoot van 
de ongemakken (…waar komt dat pijntje in mijn bilspier nu in hemelsnaam 
vandaan?). 
Op zijn Grote Tocht worden de vele prachtige foto’s van de overdonderende 
natuur afgewisseld met kiekjes van medepelgrims, wat het boek – ook door 
de zeer verzorgde vormgeving – tot een bijzondere uitgave maakt.  
Als hij half september 2012 aankomt in Rome, heeft hij er een reis van ruim 
2100 kilometer op zitten. In zijn boek vertelt hij over de bijzondere ontmoetin-
gen met gastvrije mensen, met andere langeafstandswandelaars en medepel-
grims. Toch ervaart Arnoud het alleen lopen als een ultieme vorm van vrij zijn, 
waarbij zijn gedachten tot rust komen. Uit die rust is een lezenswaardig boek 
ontstaan, zeker aan te bevelen voor iedereen die het pelgrimeren een warm 
hart toedraagt.  

 
 
Op ‘n bolletje wol naar Rome 
een pad van verwondering  
Arnoud Boerwinkel 
 
Eigen uitgave, 186 pagina’s, 33 kleurenfoto’s,  
3 kaarten 
ISBN 978-94-6228-329-9,  
prijs € 20,00 incl. verzendkosten. 
Bestellen via arnoud.boerwinkel@gmail.com  

Via degli Abati 
 

door Fokko Bos 
 

In de Nieuwsbrief 14 (januari 2012) 
vroeg de werkgroep Routes  
naar informatie over een Via Franci-
gena, die langs Borgotaro voert.  
Blijkbaar hadden verschillende pel-
grims deze route al wel opgepikt 
(waaronder Ineke Spoorenberg) , 
maar een routebeschrijving ervan  
was niet bekend. 
Gelukkig is de Italiaanse uitgever  
Terre di Mezzo ( o.a. van Monica 
D'Atti) erg actief en heeft nu de route 
'Via degli Abati' op de markt gezet. 
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Hoewel het terrein meer inspanning 
vraagt, lijkt het me voor diegene die 
de natuurbeleving voorop stelt, moge-
lijk dit traject te kiezen in plaats van 
de traditionele VF over de Passo del 
Cisa. Je wandelt door rustige natuur-
parken, kleine stadjes en dorpen. De 
Povlakte alleen kruisen en zonder 
grote steden als Piacenza en Fiden-
za. Maar dan ook minder historische 
kathedralen op je pelgrimsroute. 
Wel een logische voortzetting van 
ofwel de route over de St.Bernard, 
alsook over de Gotthard. Een prachtig 
alternatief! 
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Prikbord Prikbord Prikbord  Prikbord   

Volgende nieuwsbrief : eind januari 2014; het magazine Omnes 8 wordt 14 maart a.s. bezorgd! 

 

 

A l s  j e  w i l t  d a t  w e  j e  n a a m  u i t  o n z e  v e r z e n d l i j s t  v e r w i j d e r e n ,  k l i k  d a n  o p  d e  l i n k  i n  d e  m a i l ! .  

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  

Aan belangstellenden voor een  
pelgrimsherberg op de routes naar Rome! 
 

Het bestuur wil mogelijkheden onderzoeken van het assis-
teren van bestaande pelgrimsherbergen langs de routes 
naar Rome. Ervaren pelgrims kennen het verschijnsel 
langs de pelgrimswegen naar Rome, dat de niet commer-
ciële overnachtingsplaatsen vaak moeilijk bereikbaar zijn 
en dat je er dikwijls alleen of samen met andere pelgrims 
verblijft. Een enkele keer tref je het dat er een vrijwilliger is 
die je ontvangt, met je verhalen en ervaringen uitwisselt 
en wellicht samen met je kookt. 
De vraag is of je plekken weet waar hulp van buitenaf in 
de vorm van vrijwilligers die pelgrims willen ontvangen, 
een feest zou zijn voor de parochie of gemeente die zo’n 
overnachtingsplek voor pelgrims in het seizoen open wil-
len houden. De redactie wil iedereen uitnodigen hierover 
zijn of haar gedachten te laten uitdragen. Je zou gewoon 
je mening op kunnen schrijven over hoe je zo’n pelgrims-
herberg ziet, je kunt met voorstellen komen, je kunt een 
meer inhoudelijke bijdrage leveren in de vorm van een 
plan achter het ondersteunen van pelgrimsherbergen of 
verhalen over je ervaringen in een herberg met of zonder 
helpers. Al je reacties zijn natuurlijk van harte welkom op 
redactie@pelgrimswegen.nl 
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De vereniging Pelgrimswegen naar Rome zal in 2014 
zowel in Mechelen als in Amsterdam aanwezig zijn met 
een stand, waarin alle informatie over het pelgrimeren 
naar Rome te vinden zal zijn.  In het pelgrimspaviljoen 
vertellen ervaren pelgrimgangers over hun persoonlijke 
ervaringen en ook dit jaar zal onze vereniging enkele 
lezingen verzorgen. 
De beurs in Mechelen is te bezoeken op zaterdag 18 en 
zondag 19 januari 2014, meer uitgebreide informatie 
vind je op www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be 
Op www.fietsenwandelbeurs.nl vind je alle informatie 
over de beurs die op zaterdag 1 en zondag  
2 maart in de RAI te Amsterdam zal plaatsvinden! 

OPROEP: de meest bijzondere ontmoeting 
De redactie van de Nieuwsbrief en OMNES roept ervaren pel-
grims op zelf in de pen te klimmen. Schrijf je eigen reiservaring 
op rondom het thema: de meest bijzondere ontmoeting. Welke 
ontmoeting op jouw pelgrimstocht naar Rome heeft de meeste 
indruk op je gemaakt? Beschrijf die ervaring in maximaal 1500 
woorden. Zoom zoveel mogelijk in op de details van die ontmoe-
ting; beschrijf je waarnemingen, gedachtes en gevoelens zo ge-
detailleerd mogelijk, zodat de lezer de ervaring volledig met je 
kan delen. De inzendingen worden beoordeeld door een jury, 
bestaande uit een viertal schrijvers van reisverhalen.  
Zendt jouw verhaal in vóór 1 maart 2014 en maak kans op  
plaatsing ervan in het magazine OMNES. 

Onlangs is Onderweg naar de oever 
van de tijd verschenen. Ruud Brugge-
man doet van zijn pelgrimstocht te voet 
naar Istanbul verslag en combineert dit 
met een reis naar zijn eigen binnenwe-
reld. Ruud heeft al eerder pelgrimstochten gelo-
pen, naar Santiago en naar Rome. Deze keer 
geen pelgrimstocht naar het graf van een heilige, 
maar naar de Aya Sofia in Istanbul, de Heilige 
Wijsheid. Zo’n 3500 km lange tocht is boeiend, 
door het maandenlang buiten leven in de natuur, 
door alles wat hij onderweg aan bijzonders ziet 
en wat hem overkomt aan avontuurlijke en won-
derlijke gebeurtenissen. De lange wandeling is 
ook een metafoor voor de levensweg: alles wat 
je onderweg ontmoet en ervaart is tegelijk van 
toepassing op de weg die we door ons leven af-
leggen. Bruggeman laat de lezer delen in al het 
bijzondere, grappige, afwisselende, wonderbaar-
lijke wat er op zo’n tocht langs komt. Vanwege 
zijn meeslepende wijze van vertellen is het ook 
voor de lezer een avontuur, met een plezierige 
metgezel. Aan te bevelen voor eenieder die pel-
grimeren ‘n warm hart toedraagt. 
Ruud Bruggeman, Onderweg naar de oever van de tijd 
Geïllustreerd met kleurenfoto’s, 333 pagina’s, €19,50                       
ISBN9789089545558. Te bestellen via www.elikser.nl 

      Jouw bericht             
        

op het volgende prikbord? 

Voor Nieuwsbrief 22, die 

op 31 januari verschijnt, 

moet je kopie uiterlijk 

inleveren op 25 januari !
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	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

