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De tijd staat niet stil…
En de herfst staat al weer voor de deur... Mooie plannen van meer
dan een jaar geleden zijn nu uitgevoerd. Zo liet Vincent Oomen ons
enthousiast weten dat hij - na op 21 april vanuit zijn huis in Almere te
zijn vertrokken - in Rome is gearriveerd. Langs de Via Monastica
zocht hij aansluiting op de Via Francigena om vanuit Reims verder te
trekken. De Grote Sint Bernhardpas was nog gesloten voor verkeer
maar niet voor wandelende pelgrims. Op 21 juni kwam hij uiteindelijk
aan in Rome. En nu koestert hij zeker de goede herinneringen!
Gelukkig staat de tijd niet stil; ook jij kunt wellicht op jouw pelgrimstocht terugkijken op een heel positieve wijze, het grote nagenieten kan
dan beginnen, en wellicht nieuwe en nog betere plannen worden
gesmeed? Dit jaargetijde is ook weer het moment om vooruit te kijken:
nieuwe tijd vrijmaken voor wat je bezielt. Weer veel nieuwe leden
melden zich de komende maanden bij onze Vereniging
Pelgrimswegen naar Rome en zetten hun fiets- of wandelplannen
voor 2015 in de steigers. Ook bij deze voorbereidingen zal het snel
gaan, en het is voorbij voordat je het weet!
We proberen onze leden in deze Nieuwsbrief 24 op de hoogte te
brengen van diverse wetenswaardigheden en laten ons daarbij inspireren door de spreuk “Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je
haast hebt”. We bezorgen je hopelijk weer even leuke momenten
terwijl je met je muis over de Nieuwsbrief rolt: we wijzen je op bijzondere websites van onze leden, op een interessant boek, hebben een
aantal artikeltjes over viervoeters en voor blogschrijvers. En we doen
diverse mededelingen.
Misschien neem je de komende maanden ook de tijd om een fraai
fotoboek te maken, een verslag in boekvorm te publiceren of ergens
een lezing over je ervaringen te verzorgen. Laat de redactie dat
weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden in een van de
komende Nieuwsbrieven. Op dit moment bereiden we het magazine

Omnes voor, dat eind oktober in je brievenbus zal vallen. Met
daarin interessante verhalen en artikelen rond het thema van de
Ontmoetingsdag: De Weg van de Pelgrim. Zo had Vincent op zijn
tocht naar Rome ervaren, dat het hem af en toe zwaar viel, soms
was het ook eenzaam, maar toch verrassend. En bijzonder vond
hij de hartelijkheid op zijn pelgrimstocht in Italië. Hopelijk treffen
we hem en veel andere leden op zaterdag 1 november op onze
jaarlijkse Ontmoetingsdag in Houten. Neem je (foto)boeken én
verhalen dan zeker mee. We nemen er graag de tijd voor!
Hopelijk komt na lezing van deze Nieuwsbrief je agenda er ook
aan te pas of misschien krijgen we wel een reactie van jouw kant?
Neem er gerust even tijd voor…
Redactie Nieuwsbrief
[sponsors]

Op www.pelgrimswegen.nl vind je
overzichten van routes voor
fietsers of lopers naar Rome!
 


Wil je in ons register worden opgenomen? Vul dan het
registerformulier op
www.pelgrimswegen.nl in!

Aangekomen in Rome in 2014…
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Parlare l’italiano (2)
door Leo Baeten
Alleen zijn in een vreemd land is pas echt alleen zijn als je
de taal niet spreekt. En als de taal wel een beetje spreekt,
dan nog kan het gebeuren dat je voor verrassingen komt te
staan. Dat overkwam me in Vergáto. De plaatselijke albergo
was chiuso (gesloten) wegens werkzaamheden, tenminste
dat stond op een bordje te lezen. Dat was schrikken, want
het was al vijf uur en met zesendertig kilometer in de benen
was ik te moe voor een speurtocht naar een andere slaapplaats. In de albergo scharrelde een jongedame rond en ik
vroeg haar in mijn beste Italiaans of chiuso echt chiuso was.
Je weet in Italië maar nooit! En inderdaad: gesloten was

Buon viaggio...
Op 12 juli zijn Hugo en Lia met hun ezel Franciscus aan
hun avontuur begonnen op weg naar Rome. Zij zijn met
veel foto’s te volgen op Facebook (Tri Angel Weelde)!

Hier zie een foto van hun ontmoeting met Jeanet de Jong
en Nanne Vosters, ook op een bijzondere wijze pelgrimerend
op weg. Helaas vernamen we onlangs dat Hugo en Lia
samen met hun ezel Franciscus hun pelgrimstocht hebben
moeten onderbreken. Toch blijft er gelukkig een vervolgplan!

Weggaan
Weggaan is iets anders
Dan het huis uitsluipen
Zacht de deur dichttrekken
Achter je bestaan en niet
Terugkeren. Je blijft
Iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
Een soort van blijven. Niemand
Wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
Want je gaat niet weg.

Rutger Kopland

De weg is poëzie

niet echt gesloten. Het restaurant was dicht, maar ik kon
toch overnachten. Wel zou er de volgende dag geen ontbijt
zijn. Dat was dan maar zo. Duidelijk was dat het woordje
chiuso met een glijdende schaal alles omvat tussen “een
beetje dicht” en ”helemaal dicht”. Dat had mijn Italiaanse
lerares me nooit verteld.
’s Avonds liep ik naar het centrum van Vergáto om te eten.
Ik installeerde me buiten op het terrasje van een pizzeria.
Binnen streden de radio en televisie om de eerste plaats op
de kakofonische ranglijst. Niemand keek of luisterde. Het
bewegen van het beeld en het geluid waren blijkbaar voldoende. Toen het ging schemeren, werd het gezellig druk
op plein voor het terras. Kinderen deden spelletjes, jongeren reden rond op hun scooters en volwassenen voerden
heftig gebarend lange gesprekken. De Italianen waren prettig luidruchtig. Het leek dat ze druk waren met niks doen,
maar ze leefden volop en met elkaar. Vergeefs probeerde ik
flarden van de gesprekken op te vangen. Niet uit nieuwsgierigheid maar als luistertoets. Ik zakte glansrijk voor het examen en moet er op vertrouwen dat oefening kunst baart.

NIEUWSBRIEF 24

AUGUSTUS 2014

PAGINA 3

Hoe schrijf ik een reisblog? deel 2
In deze tweede aflevering van de serie “Hoe schrijf ik
een reisblog” geeft redacteur Arnoud Boerwinkel nog
een aantal tips die je helpen de aandacht van je lezer
vast te houden. Van het begin tot het eind van je tocht.
“Vannacht heeft het geregend na een hele warme
dag. We hadden besloten om vandaag een etappe
van 2o km te lopen. Eerst brood gekocht voor onder‐
weg en toen de eerste kilometers gelopen. Na onge‐
veer 1 uur begon het te regenen, eerst miezeren en
daarna wat harder, we hadden toen een kilometer
of vijf gelopen. In het eerste dorpje even koffie ge‐
dronken met een stuk appelgebak. Het was inmid‐
dels droog en de zon scheen dus zijn we maar verder
gegaan.”
Dit is het soort reisverslag waarmee je je lezer binnen
een minuut in slaap hebt gewiegd. Hij gelooft het wel
en het volgende verslag wordt misschien nog plicht‐
matig open geklikt. Maar dan houdt de lezer het voor
gezien en dwaalt zijn aandacht af naar spannende
filmpjes op YouTube of naar de tot de verbeelding
sprekende beursberichten en aandelen‐koersen…
“Zingend van gelukzaligheid loop ik door de stromende
regen. Ik voel het regenwater dat in bakken uit de he‐
mel komt in kleine stroompjes langs mijn broekspijpen
in mijn schoenen verdwijnen. Mijn voeten soppen in
mijn doorweekte sokken, maar het deert me niet. Nee,
mijn dag kan nu al niet meer stuk, want heb ik zojuist
een geweldige ontmoeting gehad. Dat begon zo…”
Als je zo je verhaal begint kun je erop rekenen dat de
lezer verder leest.
Waarin zit hem het verschil?
Laat de chronologie los. Dat de dag begon met brood
kopen en dat je een regenbui over je hoofd hebt
gehad en vervolgens een kop koffie ergens hebt
gedronken: allemaal niet interessant. Begin je
verhaal met een pakkende inleiding, het hoogte‐
punt of het dieptepunt en vervolg met een scène
die hieraan voorafging. Dit kan worden gevolgd
door een middenstuk waarin wordt uitgeweid –
en eventueel een slot waarin een conclusie
wordt getrokken.
Zorg voor een pakkende titel en voeg kopjes en sub‐
kopjes toe.
Vermijd een verhaal met alleen hoogtepunten. Noem
ook de dieptepunten en aarzel niet contrasten
daartussen te beschrijven, desnoods enigszins
aan te scherpen.
Schrijf associatief: ga ook in op de herinneringen die
bepaalde beelden of ervaringen bij je oproepen.
Dat geeft je verhaal profiel.
Probeer je verhaal verder beeldend te maken door
het gebruik van metaforen en vergelijkingen. Jan
Brokken beschrijft (in “De wil en de weg”) een
grijze hemel als ‘zeven tinten grijs, geschilderd
door een manisch‐depressieve God’, maar waar‐
schuwt tevens voor overdadig gebruik van

beeldspraak. ‘Je moet beelden alleen gebruiken wanneer ze een dra‐
matische kracht hebben’
Houd het kort. Schrijf in korte zinnen, gebruik actieve werkwoordsvorm,
vermijd formeel taalgebruik en een overdaad aan bijvoeglijke naam‐
woorden.
Denk tijdens de wandeling na over wat je wilt schrijven. Welke gedachtes,
twijfels en ideeën komen er bij je op terwijl je voeten en benen het
zware werk doen? Noteer die tijdens je pauze in korte zinnen of steek‐
woorden in je opschrijfboekje.

Neem een paar gesprekjes op met je walkman of minidisk – dialogen en
gesprekken zijn erg prettig om te lezen, naast al die beschrijvingen.
Zoom in op details. Een bijzonder gesprek gevoerd met een kleurrijke loca‐
lo? Een grappig misverstand of miscommunicatie door taalverschil? Of
een smakeloze maaltijd gegeten? Beschrijf in details de dialogen, de
sfeer, de omgeving, de geuren.
Vergeet vooral niet de reclameborden, opschriften, graffiti, krantenkop‐
pen en leuzen die je opvallen en die afwijken van wat we in Nederland
gewend zijn. Schriftelijke details doen het goed in een schriftelijk me‐
dium. Zo trof ik in La Spezia een reclame‐bord van een sexwinkel, ge‐
naamd Amsterdam. Dat kan een bron zijn van bespiegelingen over de
bedenkelijke reputatie van onze hippe hoofdstad.
Natuurbeschrijvingen zijn lastig te maken en vaak moeilijk te lezen. Pro‐
beer daarom de namen te achterhalen van de bomen, bloemen en
dieren op je pad – de klanken en woordpatronen zeggen soms meer
dan ellenlange beschrijvingen.
Voeg foto’s en video’s toe aan je verhaal. Maak bijvoorbeeld een panora‐
mafoto (360 graden rondom) van een druk plein of een markt waar je
iets over wilt schrijven, of dat je wilt gebruiken in een verhaal.
Lees je verhaal nog eens goed door voordat je het uploadt: corrigeer spel‐
en stijlfouten en verwijder overbodige lappen tekst en vanzelfspre‐
kendheden.
Wie weet huist er een literair talent in je en verdient jouw reisverslag bin‐
nenkort een plekje in de Omnes. Of nog mooier: in de reisrubriek van je
favoriete wandeltijdschrift?

NIEUWSBRIEF 24

AUGUSTUS 2014

PAGINA 4

Stappen naar stilte
door Arnold Spijker

Nu ik er op terugkijk, lijkt het al weer eeuwen geleden.
We zitten onder de gele parasolletjes buiten op straat, op de hoek van de Stationsstraat in Maastricht. Het is een
warme, zonovergoten dag. We zijn op weg naar het vliegveld. We vliegen naar Porto.
In Porto blijven we een aantal dagen. Een geweldig mooie stad, vinden we.
Enkele dagen later nemen we de trein en treffen de rest van de groep, waarmee we samen naar Santiago gaan.
Op de eerste dag van onze pelgrimage is er een plaatselijke, kerkelijke zegening gepland. Niet dat ik nou zo kerkelijk ben, maar toch vind ik het een mooi symbool.
Ik verwachtte een oude man die langs zou komen. Wat een verrassing: een jonge pastoor. Dat valt ons wel
vaker op in Portugal, Italië en Spanje.
De katholieke kerk leeft daar nog.
Onder de mis een hele tijd het geklets van vrouwen. Moet zoiets echt kunnen?
Het irriterende geklik van de camera’s overstemde het sacrale moment in de kerk.
Het maken van de foto’s leek belangrijker dan het moment zelf.
Overal die verdomde camera’s tussen. Dat toestel, als een blok beton tussen fotografen en beleving. In feite
stoort het ook een stuk van mijn eigen beleving.
Na de mis krijgen we onze eerste stempel van de pastoor. Tijd om te vertrekken.
Pelgrimeren staat voor mijzelf ook voor beleven. Ik krijg het gevoel dat zoiets lastiger is als je in een grotere
groep gaat. Een groep biedt anderzijds natuurlijk wel een stuk plezier. We hebben reuze gelachen en plezier
gehad. Het waren allemaal aardige mensen. Ieder met z’n eigen rugzak, letterlijk en figuurlijk. Ieder met z’n
eigen reden en z’n eigen verhaal.
Onderweg passeren we regelmatig pelgrimsplekken. Trappen die naar boven leiden. Dit omhoog gaan is als
symbool om je dichter bij de Heer te brengen.
Regelmatig kijk ik boven eens even. De Heer zag ik er niet, wel veel devotie.
Als ik daarboven ben heb ik het idee in contact te komen met het gevoel dat de mensen hier bij hadden.
Op de Caminho komen we veel mooie kerken tegen. Uiteraard bezoeken we die zoveel mogelijk. Vaak is er ook
een pelgrimsstempel te krijgen. Ik zorg er voor regelmatig even alleen te zijn. Want, dat babbelen, er lijkt geen
eind aan te komen. Welke bordjes er ook staan, het maakt niets uit. Uitdrukkelijke verzoeken om stilte. Ze
blijven maar babbelen. Je vraagt je af: je bent niet verplicht naar binnen te gaan.
Waarom ga je eigenlijk? Is het dan als je gaat zo moeilijk even stil te zijn? Mensen lijken heel bang voor stilte.
Bang voor heel even niets. Even bij jezelf. Bidden. Mediteren.
Kennelijk worden mensen er nerveus van, terwijl pelgrimeren voor een deel ook oefenen is om een stap naar
stilte te maken.
Gelegenheid voor introspectie. Soms voor juist helemaal niets.
Al die kakelende kippen overspoelen de stilte. Horen zij het murmelen van de rivier, daar beneden? Horen zij
het luiden van een klok? Horen zij op de achtergrond de dieselmotor van een tractor. Ik wacht maar even tot
het groepje babbelaars een stukje verder gaat. Als het stil wordt, hoor ik plotseling ook de vogeltjes.
Onderweg wandelen we een stuk over een oude heerbaan. Grote platte stenen die ooit door de slaven van de
Romeinen zijn neergelegd. Indrukwekkend zoiets. Hoeveel mensen hebben hier al niet gelopen? Natuur en
cultuur wisselen zo’n beetje af in een pelgrimage.
Ik krijg wel het gevoel, dat als je je pelgrimage echt als een meditatie wil lopen, je het best alleen of met z’n
tweeën gaat. Ondanks de leuke aspecten die een groep heeft wordt je aandacht soms agressief weggezogen naar
een gesprek en weggetrokken uit de stilte van het moment.
Stilte, die mijzelf een kern van pelgrimage lijkt.
Pelgrimeren kan je heel intiem in contact met stilte brengen, is mijn ervaring.
Iedere stap zijn eigen ritme. Iedere stap zijn eigen geluid. Er moet wel stilte zijn om er contact mee te maken.
Om te stappen naar stilte moet je volgens mij in je eigen maat en tempo lopen.
Laat die babbelaars, af en toe, maar passeren en maak je eigen stappen in stilte.
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Hondsgevaarlijke viervoeters
door Leo Baeten

blik zag ik toewijding en intense tevredenheid met zijn
nieuwe baasje. De hond gedroeg zich alsof hij al jaren bij me
hoorde. Als ik stil bleef staan, stond hij ook stil en keek me
trouwhartig aan. Liep ik verder, dan volgde hij me ook weer.
Ik probeerde de hond weg te sturen, maar een vriendelijk
cane, ritorna a casa (hond, ga naar huis) maakte geen
indruk. Ik pakte een steen en wees met mijn arm naar de
weg terug. Ook dat werkte niet. De hond bleef staan en trok
zich niets aan van mijn bevel. Ik nam een dreigendere
houding aan, riep in het Nederlands heel streng en wees
nog een keer de andere kant op. De Italiaanse hond
verstond ongetwijfeld geen Nederlands maar de intonatie liet
aan duidelijkheid niets te wensen over. De hond realiseerde
zich dat hij zich in mij vergist had en bleef bedroefd achter.
Deze keer was de ontmoeting met een hond alleen maar
lastig. Maar dikwijls was ik blij een wandelstok als dreigend
wapen bij me te hebben. Ik weet dat er fluitjes zijn met een
voor honden angstaanjagend geluid en ze met de staart tussen de benen tot de aftocht dwingt. Zover gaat mijn aversie
tegen honden niet. Maar voor mij verdient een weg zonder
honden toch de voorkeur.
Klik en lees meer...

Klik en lees meer...

Voor hondenliefhebbers bega ik weinig minder dan een doodzonde, maar deze viervoeters reken ik niet tot mijn grootste
favorieten. Als vergoelijking zij aangevoerd dat ik in mijn
jeugd werd gebeten en sindsdien al een panische angst voel
opkomen als ik in de verte een hond zie. Op mijn wandeltochten versnelt dan ook mijn hartslag en ik voel me allerminst op
mijn gemak als een hond mijn pad kruist. Zo heb ik in de Povlakte doodsangsten uitgestaan. Om de in de vlakte verspreid
liggende eenzame huizen staan forse hekken en daarachter
huizen honden die erf en goed moeten beschermen. Attenzione al cane heet het voor mensen met slechte bedoelingen.
Toen ik daar liep had ik geen slechte bedoelingen. Ik liep alleen maar langs het huis op weg naar Rome. Maar dat wist
de hond niet. Die wierp zich met angstaanjagend gegrom tegen het hek op het moment dat ik passeerde. Gelukkig zat de
hond achter een stevig hek en was het gegrom ongevaarlijk,
maar toch schrok ik telkens weer en bewaarde een veilige
afstand tot de hond. Stel je eens voor dat het hek niet op slot
was of dat de hond erover heen zou springen! Slechts een
enkele keer staarde de waakhond me weemoedig aan, kwam
niet van zijn plek af, laat staan dat hij blafte. De wijsheid van
jaren dat het allemaal niets hielp, straalde er van af. Waren er
maar meer van dat soort honden!
Om bij hondenliefhebbers enigszins in een goed blaadje te
komen, moet ik toegeven dat de ontmoeting met een hond
niet altijd dreigend was. Op de laatste wandeldag was ik op
weg naar een station om daar de trein naar Rome te nemen.
Helemaal doorlopen naar de eeuwige stad was me in alle
toonaarden ontraden omdat het drukke verkeer dat tot een
levensgevaarlijke onderneming zou maken. En wie ben ik om
een goedbedoeld advies in de wind te slaan? Dus volgde ik
een weg naar het in de middle of nowhere liggende station
dat vooral door forenzen werd gebruikt. Al gauw volgde een
loslopende hond me trouw. Ik had het er niets op, maar in zijn
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Ontmoetingsdag 1 november: De Weg van de pelgrim

door werkgroep evenementen
Op 1 november 2014 vindt weer de jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag plaats, ook dit keer weer in het College de
Heemlanden, De Slinger 48, 3995 DE in Houten, vlak achter
het NS-station.
We beginnen de dag om 09.30 uur met de algemene ledenvergadering. Deze vergadering duurt tot 10.45 uur. Om
11.00 uur begint de ontmoetingsdag met een welkomstwoord door voorzitter Gert Wich.
Voor wie?
Uiteraard is deze dag voor leden bestemd, maar ook voor
niet-leden die interesse hebben in pelgrimswegen, biedt het
programma voldoende interessante onderdelen. Het thema
van de dag is de weg van de pelgrim, zowel in materiele als
in immateriële zin. Dus niet alleen informatie over hóe je het
als pelgrim doet maar ook wát het met je doet.
De kosten
Leden betalen €5,00 en niet-leden €10,00 voor de gehele
dag inclusief de lunch.
Dus:
Wil je aan een pelgrimstocht beginnen en wil je hierover
graag informatie hebben of met mede pelgrims ervaringen
uitwisselen, geef je dan op voor deze dag. Dit kun je doen
via het digitale aanmeldingsformulier op de website. Het
aanmeldingsformulier is vanaf begin september beschikbaar. Tot 1 november!
Meer informatie in Omnes 9 van oktober 2014 en op
www.pelgrimswegen.nl!

Wat kun je zoal verwachten?
Een plenaire lezing door Sebastiaan de Fooz over
zijn ervaringen tijdens tochten naar
Jeruzalem, Santiago de Compostella en Rome.
Sebastiaan vertelt op een boeiende, enthousiaste
wijze over de drie wereldgodsdiensten (het
christendom, het jodendom en de islam) waarmee hij al lopende te maken kreeg. Maken deze
godsdiensten ons echt verschillende mensen,
vraag hij zich af?
Tijdens de middagpauze een lunch met tevens gelegenheid om op ons marktplein, de Piazza Pellegrini, informatie te krijgen van diverse standhouders. Ook kun je informatie van pelgrims
krijgen in routecafé Via Via. Zowel op de Piazza als in het routecafé kun je de hele dag terecht
met je vragen.
Je kunt ’s middags deelnemen aan een aantal workshops, waarbij voor elk wat wils. Bijv. een
workshop met als thema “pelgrimeren als innerlijke reis” maar ook een workshop met informatie over de route naar Rome, je uitrusting en
handige tips.
Heb je zin om te wandelen? Dat kan ook, er is een
mooie route uitgezet in groen Houten.

Benedictushof: een bijzondere plek voor pelgrims in Egmond
Waar vind je de toegang tot de levensbronnen die kracht leveren voor het bestaan van
alledag? In het eeuwenoude monniksleven
schuilen wijsheden die voeden: geestelijke
verdieping, spiritualiteit, reflectie, rust en
aandachtige stilte. De haastige, jachtige
mens in de huidige staccato-samenleving
ontbeert vaste momenten van rust en stilte.
We vonden een unieke locatie die mogelijkheden biedt om te 'contempleren in de actie'.
Pelgrimsactiviteiten Benedictushof Egmond
Was het thema vorig jaar Santiago, dit jaar maken we het
iets breder en interactiever: Pelgrimeren. We organiseren
een fotowedstrijd, met als resultaat een expositie door uzelf
mede vormgegeven.

Wilt u medepelgrims ontmoeten? Of hebt u
vragen over het pelgrimeren? Om de week
vindt in de Benedictushof het Pelgrimscafé
plaats.
Activiteiten en cursussen
Simone Awhina neemt u anderhalf uur lang
mee op pelgrimstocht in het Protestantse
kerkje naast de Abdij. U bent even die pelgrim op het bankje in de zon!
Of u vindt de stilte tijdens een wandeling met
Anky Floris, communicatietrainer, schrijfster
en kunstenares.
Verder kunt u Zingen vanuit je bestemming, met
‘stembevrijder’ Erna Res.
Voor informatie, data, prijzen en aanmelden: zie de agenda op
de website van de Benedictushof.

Boekaankondiging
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Hoe reis ik solo? door Irene Herbers
Solo op reis, voor velen op weg naar Rome een realiteit, en omdat de weg naar Rome
wat dunner bevolkt is dan om maar iets te zeggen die naar Santiago de Compostela voor
niet weinigen een onderwerp dat vragen oproept. Daar is nu een boek over dat aan de
hand van tientallen ervaringsdeskundigen niet alleen problemen opsomt die het alleen
reizen met zich mee kan brengen, maar ook ingaat op de meerwaarde die de solo-reiziger
kan ervaren. Aan praktische tips geen gebrek in dit boek, op vele bladzijden zijn ze te vinden voor ieder aspect van het alleen reizen. En dan is er de boodschap die doorklinkt:
Een reis is zo veilig als je zelf wil, pak je spullen en vertrek!
Irene Herbers, Hoe reis ik solo?, Uitgeverij Lannoo, ISBN 9020975641

Oorkonde uitreiking in de Friezenkerk
door Henk Sieben
Van 11 april tot 2 mei 2014 hebben mijn vrouw Alie en ik vanuit Rekken de Reitsma route naar Rome gefietst. Het stuk Groenlo/Lichtenvoorde – Roermond legden we af per trein omdat we dit al eens gefietst hadden. Daarna verder op de fiets. We hebben geweldig genoten van de tocht die soms wel pittig was maar vooral heel mooi. Prachtige bergen, ruisende rivieren en
groene dalen. Heerlijk! Omdat we tien jaar geleden naar Santiago de Compostela gefietst hadden en daar met een volle stempelkaart aankwamen, leek het me wel aardig om dit naar Rome te herhalen. Het halen van stempels viel me echter behoorlijk
tegen. Veel kerken gesloten en een pastorie was meestal niet in de buurt. Daarom haalde ik de stempels maar bij de bureaus
voor toeristen, onze overnachtingsadressen en bij boekhandels. Gelukkig wist ik wel een stempel te bemachtigen bij de kathedralen in Worms, Trente, Verona en Assisi. Toen Rome nog. Omdat we op zondag Rome bezochten en ik in het boek ‘Op
Pelgrimstocht naar Rome’ van Ben Teunissen had gelezen dat je dan alleen in de Kerk van de Friezen terecht kon om een
stempel te halen, gingen we daar
heen. We waren er rond half tien.
De kerk was al behoorlijk vol.
Terwijl we de kerk betraden
werden we begroet door een
enthousiaste voorganger aan wie
ik vroeg of ik een laatste stempel
kon krijgen op mijn stempelkaart.
Alie vond het mooi geweest met
de stempels. Voor haar zat de
tocht er op en zij wilde de Paus
horen. Ik gaf hem mijn stempelkaart en hij vroeg of ik me
aangemeld had. Ik zei van niet
(en wist ook niet waarvoor).
“Maakt niet uit” zei hij, “ik maak
een oorkonde voor je klaar”.
Ik had wel over een oorkonde
gelezen maar dacht: hup een
stempel en een oorkonde en
weer naar buiten. We gingen in
de kerk zitten en luisterden naar
een boeiend verhaal over historie
van de Friezenkerk. Tijdens de
lezing zag ik de voorganger
voorbij komen en vroeg zachtjes
aan hem of ik op tijd de stempelkaart kon ontvangen want we
wilden graag de toespraak van de Paus horen. “Maak je geen zorgen” zei hij geruststellend, “het komt allemaal goed”. Hij zei
dat er aan het einde van de dienst ook twee wandelaars een oorkonde kregen. Na de lezing begon de viering. Mooi in het Nederlands en ook wij als Protestanten voelden ons hier thuis. Aan het einde van de dienst werden drie mensen naar voren geroepen: de twee wandelaars en ik. Onder een hartelijk applaus kregen we de oorkondes uitgereikt. Dit had ik totaal niet verwacht en was er geheel door overdonderd. Echt indrukwekkend: een bekroning van een fietstocht naar de eeuwige stad. Omdat het 4 mei was zongen we aan het einde van de dienst het Wilhelmus. Gelukkig waren we op tijd om de toespraak van de
Paus te horen. Daar stonden we dan, te midden van duizenden mensen en waren vooral onder de indruk van het enthousiasme dat de menigte uitstraalde.
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De pelgrim fotograaf
door Luc Gregoir

Langs de Via Francigena
in noord Frankrijk

Foto-impressie

Een pelgrimstocht is sterk verbonden met emotie, misschien
wel het meest deugddoende maar ook bron van frustratie als
blijkt dat deze ervaring als water is dat door je hand wegvloeit. Emoties die je niet kan bestendigen of navertellen als
ze voorbij zijn. Sommigen hebben het talent om gevoelens
op te roepen in beeldende kunst. Enkelen kunnen hun toevlucht nemen tot het woord. Maar voor de meesten onder
ons moet de redding komen van het fototoestel dat zelden in
de paklijst ontbreekt. Natuurlijk zijn er die met een foto kunnen wat een ander met woord of schets kan, maar velen van
ons moeten ook hiervoor passen. Zoals er voor het woord
technieken bestaan om er meer uit te halen, zijn er ook voor
foto of film middelen om boven de postkaart fotografie uit te
stijgen. Daarom kan het nuttig zijn dat je hierbij stilstaat vóór
je op pad gaat, zodat je onderwerpen kiest die je eigen verhaal vertellen. Natuurlijk mag de foto van de kop cappuccino
met koekje en de zegevierende foto op Sint Pietersplein niet
ontbreken. Wil je wat meer dan kan het bedenken van reeksen een hulp zijn: affiches, grote versus kleine huizen, straatnamen, … . Alleen al het bedenken van een titel die je gaandeweg invult is een leuke bezigheid. Tijdens de tocht die ik
onlangs in Zuid-Italië ondernam was zo een reeks ‘Logistiek
langs de weg’. De vindingrijkheid om oplossingen te vinden
voor dagdagelijkse problemen getuigd dikwijls van een bijzondere creativiteit en levert mooie beelden op. Het voordeel
van je te focussen op bepaalde zaken is dat je onbewust je
ogen openhoudt voor wat er om je heen te zien is. Zo probeer ik ook iedere dag een nieuwe bloem te fotograferen. Het
heeft als neveneffect dat ik af en toe stil sta om planten te
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bekijken waar ik anders maar zou verder hollen. Fotograferen of filmen is één zaak maar wat wil je er mee aanvangen?
Een fotoboek zoals je die tegenwoordig met de computer
kunt maken? Denk dan ook aan de achtergrond waar je een
tekst of andere foto’s of kaartjes op kan plaatsen. Maak je
een beeldmontage, vergeet de geluidsband niet, het afzonderlijk opnemen van geluiden kan een onverwachte meerwaarde leveren. Een man die ik onderweg tegen kwam en
naar Compostela geweest was zei me ’het mooiste dat ik
onderweg zag waren de mensen die ik tegenkwam’. Iets
waar ik hem geen ongelijk in kan geven. Ter vervanging van
de foto van het bed waarin je geslapen hebt kan een portret
van je gastheer of gastvrouw misschien een leuk idee zijn.
Maar foto’s nemen van mensen is niet eenvoudig. Bij het nemen van een foto van een of meerdere personen is een zekere schroom gemoeid. Vragen of het OK is, kan de oplossing zijn. Waar ik niet omheen kan is het vastleggen van gedenkstenen die een verhaal vertellen. Geen verhalen van de
beroemde heren die kastelen of kathedralen bouwden op de
kromme ruggen van hun onderdanen maar deze over verdriet dat moet verteld worden om het een plaats te geven. Dit
zijn verhalen waarbij ik wil stilstaan en meenemen naar huis.
Maar misschien ben je niet iemand die te pas en te onpas het
foto toestel bovenhaalt. Soms kan minder meer zijn. Iemand
vertelde me dat ze één foto per dag nam in de hoop hiermee
de sfeer van die dag op te roepen. Het iconisch beeld dat
vertelt wat je niet ziet. In zijn extreme vorm misschien dan
toch dat ene portret op het einde van de reis. Een verhaal dat
niet te vertellen is maar van je gezicht af te lezen is...

Foto’s: Luc Gregoir

Foto’s: Ben Teunissen
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Prikbord Prikbord Prikbord  Prikbord
Anne-Marie
Reimert op de
cover

Wist je dat?

In het tijdschrift Onkruid
dat deze maand in de
schappen ligt, vertelt ons
lid Anne‐Marie Reimert
over haar pelgrimstocht
die ze samen met haar
hond Juta naar Rome
ondernam. Tevens een
kort artikel over pelgri‐
meren voor beginners.
Voor meer informatie
over Anne‐Marie en de workshops die ze geeft:
www.ikfloreer.nu

Boekaankondiging
Eind oktober verschijnt een
boek van Riet van Laake en
Guus Wesselink over hun
pelgrimstocht die zij maakten in
2013 van 2162 km vanuit 's‐
Hertogenbosch naar Pietrelcina
in Zuid‐Italië.
Zij hebben daar 101 dagen over
gelopen en schrijven in hun
boek over hun gezamenlijke
ervaringen als vers‐
gepensioneerd stel, dat deze
tocht als een rite‐de‐passage
beschouwde van hun werkzame levens naar de derde le‐
vensfase. Het boek heeft interessante beschouwingen
over die levensconversies!
Op de website van de vereniging zal eind oktober meer
gedetailleerde informatie geplaatst worden zoals ISBN en
wijze van verkrijging. Ook op de verenigingsdag van 1
november zullen jullie ruimhartig kunnen kennisnemen
van de avonturen die Guus en Riet beleefd hebben.

...er op onze site www.pelgrimswegen.nl onder Publicaties en informatie een rubriek is te vinden die Lopers
informeren lopers en Fietsers informeren fietsers is
te vinden. Daar vind je de namen en mailadressen van
leden van onze vereniging, die je graag verdere helpen
bij je vragen. Ook hun woonplaatsen staan er bij vermeld, zodat een persoonlijk bezoek bij je in de buurt
ook
mogelijk is.

Liever luisteren naar pelgrimverhalen?
Dat kan op 18 september om 20:00 uur bij de academie
voor Levenskunst in Nootdorp/Delft. Voor meer informatie
over de inhoud van de lezing: volg deze link.
Leren leven als een pelgrim: open en in je kracht?
De laatste week van oktober kun je meedoen aan een retraite floreren. Pelgrims kunnen de laatste week van november terecht in Huijbergen om hun ervaringen te vertalen
naar hun dagelijks leven. Beide retraites hebben nog beperkt plaats. Meer informatie vind je via deze link.

De Groene herberg…
...wil een thuishaven zijn voor pelgrims onderweg. De Groene herberg biedt een slaapplek en een
maaltijd in ‘s-Hertogenbosch en
heeft hoog op haar verlanglijstje
staan: een herberg realiseren langs
een pelgrimspad elders in Europa! De Groene herberg laat ieder die daarvoor belangstelling heeft
graag kennismaken met de oude pelgrimswegen in
Europa en neemt pelgrims graag mee op pelgrimstocht. Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie,
kijk dan eens op degroeneherberg.nl

Jouw bericht

De jaarlijkse ontmoetingsdag staat in 2014
gepland op zaterdag 1 november te Houten.
Meer informatie in deze Nieuwsbrief,
in het magazine Omnes van oktober en
op www.pelgrimswegen.nl

op het volgende prikbord?
Voor Nieuwsbrief 25,
die op 12 december verschijnt,
moet je kopie uiterlijk inleveren
op 8 december a.s.!

Volgende nieuwsbrief : eind augustus 2014; het magazine Omnes 9 wordt 24 oktober 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

