
 
Op www.pelgrimswegen.nl vind je 

overzichten van routes voor  
fietsers of lopers naar Rome! 

 

 


Wil je ook in ons register worden  
opgenomen? Vul dan het  

registerformulier op 
www.pelgrimswegen.nl in! 

Aangekomen in Rome in 2014… (klik op de link!)  
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en kunnen blijven boeien. In deze Nieuwsbrief vind je naast 
de vertrouwde rubriekjes en vele nieuwtjes, ook een impres-
sie van de ontmoetingsdag. We passeren een ongewone 
stopplaats, een filosofische bakker en de brouwerij van 
Viersel! Ook vragen we aandacht voor veel zaken die 
(aanstaande) pelgrims bezighouden: informatiebijeenkom-
sten, overnachtingsplaatsen en acties voor leden door le-
den. Een overzicht van leden die hun testimonium in Rome 
hebben opgehaald ontbreekt deze keer ook niet. Met veel 
plezier kijk ik terug op het verzorgen van 25 nieuwsbrieven. 
De redactie wenst iedereen een goede overgang van oud 
naar nieuw!                                                         Redactie Nieuwsbrief 
 

DECEMBER 
2014 

Van oud naar nieuw! 
                                                                                                                                                                                                                                                         

Ook bij de redactie van deze Nieuwsbrief vliegt de tijd. Zó heb 
je de werkzaamheden afgerond voor het magazine Omnes, of 
daar ligt de opdracht voor het verzamelen van informatie voor 
de nieuwsbrief van onze vereniging weer op tafel. En daar 
komt na meer dan vijf jaar samen informatie verzorgen voor 
onze leden nu óók een vernieuwingsoperatie bij. Want binnen 
de werkgroep Publicaties, die wordt gevormd door de leden 
Ruud, Leo, Arnold, Luc, Fokko, Arnoud en Ben, willen we de 
taken die we op ons genomen hebben opnieuw verdelen. Met 
ingang van het nieuwe jaar zal er een geheel andere Nieuws-
brief in je mailbox verschijnen en we overwegen op dit moment 
of we deze ook vaker laten bezorgen. We nemen dus met dit 
nummer 25 afscheid van de fraai vormgegeven Nieuwsbrief 
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Het gaat ten-
slotte om informeren. En dat willen we graag blijven doen met 
jouw hulp. Dus wanneer je nieuwtjes hebt, een lezing verzorgd, 
een boek hebt uitgegeven, je weblog onder de aandacht wilt 
brengen, neem dan contact op de nieuwe eindredacteur Luc 
Gregoir. Bij het magazine Omnes zal in de loop van het nieuwe 
jaar de eindredactie worden overgenomen door Arnoud Boer-
winkel. Niet alle veranderingen beloven altijd een verbetering, 
toch zijn wij er van overtuigd dat we met deze wijzigingen, on-
ze lezers op een verantwoorde wijze kunnen blijven informeren 
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“Was jij er wél vandaag?” 

Er drijven maar wolken over 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er drijven maar wolken over 

  

wolken van grijs en wit 

  

wolken waar licht op ligt 

  

ik kan aan de wolken geloven. 

  

  

er drijven maar wolken over 

  

wolken van langzaam op reis 

  

wolken van grijs en grijs 

  

ik moet aan de wolken geloven. 

  

  

ik kijk maar ik kijk er maar naar 

  

ik kijk naar de wolken te kijken 

  

begin op de wolken te lijken 

  

ik drijf als een wolk de hemel weet waar. 

  

  
Hans Andreus   uit Muziek voor kijkdieren 1951 
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 Terwijl ik aan het eind van de landelijke ontmoetings-
dag in Houten mijn spullen bij elkaar scharrel om huis-
waarts te keren, kijken twee ogen als knikkers onder 
een paar hoog opgetrokken wenkbrauwen me stomver-
baasd aan. Groot misverstand. Of liever gezegd: stom-
miteit van mijn kant. 
Ik zou op deze dag een tafel tot mijn beschikking krijgen om 
informatie te geven over de route die ik in 2012 lopend heb 
afgelegd richting Rome. Via de GR5, de Italiaanse Alpen en 
de Ligurische kust was ik in Noord Toscane aangehaakt op 
de Via Francigena. Bij binnenkomst op deze zonnige zater-
dagochtend (ik geef toe, ik was niet bij dag en dauw uit mijn 
bed gerold) trof ik geen lege tafels meer aan. Ik vond een 
vriendelijk stel bereid mij de helft van hun tafel te gunnen. 

Daarop etaleerde ik mijn boe-
ken en kaarten van de route. 
Enigszins ingeklemd tussen 
(boek-)schrijvende 
“concullega’s”  had ik een leu-
ke dag. Ik sprak diverse beken-
de en onbekende Rome-
gangers (en vooral steeds 
meer –gangsters). Ik gaf hier 
en daar wat informatie en tips 
over mijn ervaringen en ver-
kocht ook nog een paar boe-
ken. Een enkele keer verliet ik 

mijn vertrouwde honk voor een broodje of een kop koffie. Of 
voor een praatje met de overige standhouders direct om me 
heen. Wat ik niet wist was, dat een paar meter bij mij van-
daan een grote tafel voor mij stond leeg te zijn. De hele dag 
lag daar slechts een groot vel papier met mijn naam erop en 
de belofte dat men daar kon vernemen hoe je de Po-vlakte 
linksom kon ontwijken. Aan het eind van de dag was dan 
ook de conclusie bij de organisatoren (en bij menig bezoe-
ker): die vent laat het lelijk afweten. Zonder bericht domweg 
thuis gebleven. Mooie boel… 

 

En dan moet ík een verslag 
schrijven van de ontmoetings-
dag 2014? Dat kan natuurlijk 
alleen maar een persoonlijke 
en zeer onvolledige impressie 
zijn. De workshops heb ik im-
mers alle aan mij voorbij laten 
gaan, verknocht als ik was 
aan mijn hoekje aan die ene 
tafel. Maar gelukkig viel er 
buiten de workshops een 
hoop te beleven. Zo waren er 
de prachtige aquarellen van 

Loes Kouwenhoven; de kunstig vormgegeven fotoboeken 
van enthousiaste zestigers, de stapels waardevol kaartma-
teriaal voor de fijnproevers onder ons. En natuurlijk de sym-
pathieke Belg die ieder aan zijn stoel vastnagelde met zijn 
onvoorstelbare reisverhaal. Met een gemiddelde snelheid 
van maar liefst veertig kilometer per dag was hij in 181 da-
gen van Gent naar Jerusalem “gestapt”, een woord dat hij 
angstvallig probeerde te vermijden, vanwege de lichtzinnige  

associaties die wij in het Noordelijk taalgebied van het Ne-
derlands daarbij hebben. Stelt u zich eens voor: veertig lan-
ge kilometers. Per dag. Gemiddeld. Over vaak kaarsrechte 
asfaltwegen, want zijn grofmazige kaartmateriaal gaf geen 
informatie over pittoresk meanderende wandelpaadjes op 
zijn pad. Als ik op één dag 35 kilometer had gelopen voelde 
ik me een hele vent – nou was ik wel wat ouder dan toen hij 
liep: ik zestig, hij eenendertig. Maar toch. De enorme fysieke 
én mentale prestatie van deze onderneming is omgekeerd 
evenredig aan de trots van deze bescheiden Vlaming. Elke 
keer weer ben ik verbaasd over de bescheidenheid, zelfs 
verlegenheid van veel van onze zuiderburen. Of zijn wij 
“Ollanders” nou zulke zelfingenomen blaaskaken…?  
Tijdens zijn verhaal zat ik me bijna te schamen omdat ik 
“slechts” tot Rome ben gelopen. En dat ik ook de volgende 
keer “slechts” weer naar Rome wil gaan. Maar dan via een 
van de vele andere routes. Welnu, ook over die andere rou-
tes heb ik een hoop waardevolle kennis vergaard op deze 
ook weer zeer geslaagde “toogdag”. 

 

 

IMPRESSIE VAN DE ONTMOETINGSDAG 2014 
 

door Arnoud Boerwinkel 
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Brouwerij van Viersel                  
Een ongewone stopplaats. 

Een filosofische bakker 
 

door Ruud Bruggeman 
 

Kent u dat als pelgrimerende wandelaar of fietser ook: na het al 
die tijd onderweg zijn nader je je einddoel en denkt dan ‘dit  
onderweg zijn is zo heerlijk, jammer dat het nu al bijna afgelopen 
is!’? Ik wel en daarom kijk ik na zo’n  tocht weer graag uit naar 
nieuwe bestemmingen, om dit grote genoegen opnieuw mee te 
maken. 
 

Op zo’n nieuwe tocht was ik eens met mijn geliefde Gerda onder-
weg tussen Regensburg en Passau.  We zochten in een dorpje 
naar verse broodjes – ook zo’n groot genoegen in Duitsland – en 
zagen daar in de bakkerswinkel een groot ingelijst citaat van 
Goethe aan de muur hangen: ‘Augenblick, verweile doch, du bist 
so schön!’  

Een citaat uit de 
Faust. Kort  
samengevat: Faust 
gelooft nooit  
gelukkig te kunnen 
worden en de  
duivel belooft hem, 
al zijn (materiële) 
wensen te vervul-
len en gelukkig te 
maken, in ruil voor 

zijn ziel. Faust wordt daar niet gelukkig mee en hij leert, dat  
waarachtig geluk alleen te vinden is in het zichzelf vergeten in het  
goed zijn voor anderen. Zichzelf vergeten, leven in het hier en nu, 
brengt hem tot die uitspraak, ‘leven in dit ogenblik, in het nu, is zó 

mooi, dit mag blijven duren’. 
En wat is ons pelgrimerend  
onderweg zijn anders dan één  
voortdurend leven in het hier en 
nu? Het hele dagelijkse gedoe van 
wat we telkens nog moeten doen 
en regelen (toekomst), of wat we  
anders en beter hadden kunnen 
doen (verleden) is even  
weggevallen. Dan is er alleen het 
simpele leven dat zich nú afspeelt: 
alleen maar lopen of fietsen, eten, 
drinken, slapen en bezig zijn met 
wat zich nu telkens aandient  
onderweg. Er gebeurt altijd wel 
wat. Vaak mooi en leuk en verras-
send. Soms moeilijk of vervelend, 

maar zelfs dan zeggen we vaak na afloop: wat is het weer bijzon-
der geweest! Pelgrimeren is een gelukservaring. 
 

En de broodjes van deze filosofische bakker maakten ook Gerda 
erg gelukkig! 
 

door Luc Gregoir 
 

Waar de GR5 bij het Albertkanaal komt, 20 km ten 
oosten van Antwerpen, kom je bij de oude brouwerij 
van Viersel.  In 1970 in mijn middelbare school tijd 
trokken we met de kleinzoon van de laatste brouwer 
op initiatief van de Jezuïet Luc Versteylen hierheen om 
ons gezamenlijk voor te bereiden op de examens. 
Maar daar bleef het niet bij. Al vlug werd dit een ont-
moetingsplaats waar je enkele uren of dagen kon ver-
blijven om de stilte op te zoeken of met iemand van 
gedachten te wisselen. Deze gesprekken werden vaak 
als schrijfgespreken gevoerd in het haast sacrale bak-
huis dat bij de brouwerij hoort. Dank zij de bezielend 
inzet van Luc Versteylen stond hier de wieg van de 
bewegingen ‘Groene Fietsers’ en  ‘ANders GAan LEV-
en’, gebaseerd op drie waarden 'stilte, soberheid en 
samenhorigheid'.  Deze beweging zou aanleiding ge-
ven voor de oprichting van de allereerste groene partij 

AGALEV.  Door de jaren heen wisten jongeren en niet 
zo jongeren de weg te vinden naar de brouwerij van 
Viersel.  In 2010 werd de brouwerij erkend als een 
rustplaats op de weg naar Compostela, dus waarom 
ook niet voor de vermoeide Romereiziger? Hier vind je 
alvast dingen terug die een pelgrim op zoek naar sere-
niteit moeten kunnen bekoren.  In principe staat de 
deur open maar als je van plan bent langs te gaan kijk 
dan toch eens op http://www.lieverleven.be/  voor wat  
praktische informatie.  Volg je de wandelweg dan geeft 
de GR5 in Diest aansluiting op de Via Monastica  die je 
naar Rocroi brengt vanwaar je langs de GR654 verder 
richting Reims kan. Per fiets kan je via het knopennet-
werk naar Hoegaarden, waar de Ravel 2 fietsweg je 
ook richting zuiden stuurt. 

Antwerpen   
Zat 28 Feb en Zon 1 Mrt.  

 Brugge 
Zondag 8 Maart 

Mechelen 
 Zaterdag 14 Maart  

Klik voor m
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Op sandalen naar Rome?  
door Arnold Spijker 
 

Bestaat die weg naar Rome wel?  
7 miljoen pelgrims dit jaar. Een heiligverklaring van twee pau-
sen zorgt hiervoor. We kiezen het traject van de pelgrimsweg 
van Franciscus.  
Maar is dit de échte weg wel? De wegen van Franciscus be-
staan voor een deel eenvoudig niet meer. Franciscus liep op 
sandalen, vertellen ze ons. Hij liep vooral door dalen en langs 
rivieren.  
 

Tegenwoordig eisen we spannende paden. Bergje op en hup 
bergje weer af. Umbrië wordt een heuvelrijke ervaring. 
Onze pelgrimsweg start in Citta di Castello. 
Via Perugia gaan we met een Italiaans echtpaar samen in een 
taxi naar een station. Een Italiaanse wijst ons naar een of an-
der oud onooglijk treintje, durven we hier wel in? 
 

Ons eerste pelgrimstraject is zeer goed aangegeven. Het ge-
bied dat we de eerste week doorkruisen lijkt vrijwel onbe-
woond. Assisi is druk. Wij zijn blij dat we buiten Assisi over-
nachten kunnen. Ik vind die hectiek wat haaks staan op pelgri-
meren. 
 

Na Spoleto gaat ons traject via smalle geitenpaadjes naar Pa-
tricio. 
Ons einddoel is een agriturismo. Daar eten we met een aardi-
ge Italiaanse familie. 
Kaarten en GPx-files van Petra wijzen ons bij twijfel constant 
de goede weg. Je kunt heel goed merken dat ze alles up to 
date houdt. 
De wandelpaden zijn soms zeer ruig en nauwelijks begaan-
baar. 
  

Voor sommige mensen is het een compleet raadsel dat je af-
standen van 100 km probleemloos wandelen kunt. Stomver-
baasde gezichten. Echt? Komen jullie helemaal uit Citta di 
Castello, maar dat is wel een paar honderd kilometer hier van-
daan.  
 

Na Ponticelli di Scardiglia plotseling veel cactussen en velden 
vol borage. 
In de buurt van Monterotondo naderen we Rome. 
Druk, heel druk. Dat is direct het eerste dat in Rome opvalt. 
 

Wij willen op z’n minst symbolisch onze pelgrimage afsluiten 
met het ophalen van het Testimonium in de sacristie van de 
kathedraal. 
 
Meer informatie op http://wandelennaarrome.uitgaven.com/ 

Amsterdam RAI  
zaterdag 31 januari en  
zondag 1 februari 2015  
   

Onze vereniging 
Pelgrimswegen 
naar Rome heeft 

hier ook een 
stand! 

Foto’s: Arnold Spijker  

Klik voor m
eer in

formatie! 

http://wandelennaarrome.uitgaven.com/�
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VACATURES 

Ga jij in 2015 de deelname van onze 
vereniging aan de twee landelijke bij-
eenkomsten van het Genootschap van 
St. Jakob coördineren?? 
 

Twee keer per jaar, altijd op de derde 
zaterdag in maart en de tweede zaterdag 
in november, organiseert het NGSJ een 
landelijke bijeenkomst. Onze vereniging 
staat daar ook altijd in een kraam, waarin 
we informatie hebben liggen over wat we 
doen; over het lidmaatschap, over de 
verschillende routes enz. enz. 
We zoeken dringend naar iemand die de 
bezetting van de kraam wil coördineren. 
Hoofdtaak: leden van de informanten lijst 
via de mail benaderen met de vraag of 
ze in de kraam willen staan. 
Tijdsinvestering: ongeveer 10 uur. 
Lijst met mogelijke informanten is be-
schikbaar. 
Geef je op bij Cor Kuyvenhoven,      
evenementen@pelgrimswegen.nl 

HERBERGIERS GEZOCHT                                                           
Wie wil gedurende twee weken per jaar op vrijwillige basis andere 
pelgrims ontvangen in een pelgrimsherberg in Italië?                             
Kost en inwoning gratis; reiskosten betaal jezelf.                                      
Meld het via de enquête of bij Evelien Apeldoorn, 
e.apeldoorn@zeelandnet.nl 

EVENEMENTEN PELGRIMSWEGEN 
Onder evenementen vallen onder andere: 

 De jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag 

 De info zaterdagen in Utrecht 

 Deelname Fiets- en Wandelbeurs; beurzen in Vlaanderen 
Deelname aan de twee landelijke bijeenkomsten van het Nederlands 
Genootschap van St. Jakob.                                                                       
Het bestuur is op zoek naar iemand die vanuit het bestuur het contact 
met de verschillende coördinatoren van deze activiteiten onderhoudt en 
hun vragen/wensen in het bestuur inbrengt.                                         
Wat is nodig:                                                                                                       
Enige bestuurlijke ervaring; affiniteit met de vereniging; kunnen 
netwerken. Meld je aan bij de voorzitter Gert Wich:                             
voorzitter@pelgrimswegen.nl 

HELP JE MEE DE LEDEN – EN ONT-
MOETINGSDAG ORGANISEREN??? 
 

Hoeveel tijd kost me dat? De werk-
groep komt maximaal vier keer per jaar 
bij elkaar op een centrale plaats. Die be-
sprekingen duren twee uur. Daarnaast 
voert elk lid een aantal taken uit, meestal 
vanuit het eigen huis. 
Dan zit ik er zeker jaren aan vast? 
Nee, je verbindt je voor minimaal twee 
jaar. 
Oké, dat lijkt me wel wat. Bij wie meld 
ik me? Bij Cor Kuyvenhoven,              
evenementen@pelgrimswegen.nl 

INFORMANTEN GEVRAAGD                          
Wie wil minstens 1x per jaar in een kraam 
van de vereniging informatie geven aan 
bezoekers op één van de vele beurzen 
waar we aan deelnemen?  Meld je aan via 
de enquete of bij: Cor Kuyvenhoven,    
evenementen@pelgrimswegen.nl 

WEBSITE ONDERHOUD 
 

Onze website krijgt veel waardering 
en terecht. Komend jaar willen we de 
site verder gaan verbeteren; duidelij-
ker navigatie; interactiever. Wie helpt 
Pieter Quelle mee dit te doen? 
Aanmelden:                                                   
secretaris@pelgrimswegen.nl 

mailto:evenementen@pelgrimswegen.nl?subject=vacatures�
mailto:e.apeldoorn@zeelandnet.nl?subject=belangstelling%20herbergieren�
mailto:voorzitter@pelgrimswegen.nl?subject=activiteiten-coordinator�
mailto:evenementen@pelgrimswegen.nl?subject=vacatures�
mailto:evenementen@pelgrimswegen.nl?subject=vacatures�
mailto:secretaris@pelgrimswegen.nl?subject=webmaster�
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door Leo Baeten 
 

Na de kerstening van noordwest Europa in de vroege mid-
deleeuwen pelgrimeerden priesters, monniken en kerkelijke 
gezagsdragers naar Rome om de graven van de apostelen 
Petrus en Paulus en de martelaren te bezoeken. Hun be-
zoek aan Rome werd ook gebruikt voor overleg met de paus 
over kerkelijke en wereldlijke zaken. De pelgrims waren 
voornamelijk Fransen omdat vooral in hun land het katholi-
cisme ingang gevonden had. Daarom wordt in geschriften uit 
de achtste en negende eeuw de weg die zij volgden Via 
Francigena genoemd: de “weg van de Franken” of de “weg 
vanuit Frankrijk”. In de middeleeuwen gingen naast de ker-
kelijke en wereldlijke autoriteiten ook mensen uit brede la-
gen van de bevolking naar Rome pelgrimeren. De pelgrims 
volgden een route die was gebaseerd op het reisverslag van 
de Engelse priester Sigeric. 
Na zijn benoeming tot aartsbisschop van Canterbury reisde 
Sigeric in 990 naar de paus voor het ontvangen van het pal-
lium, een witte stola die kerkelijke hoogwaardigheidsbekle-
ders als ereteken droegen. In zijn reisverslag noteerde Sige-
ric de namen van de plaatsen waar hij op zijn terugreis over-
nachtte. Toen latere pelgrims dezelfde weg gingen volgen, 
werd deze route aangeduid met de oude benaming Via 
Francigena. Het originele handschrift van Sigeric is in het 
bezit van de British Library en is het oudst bekende verslag 
van een pelgrimsreis naar Rome.  
Behalve het reisverslag van Sigeric bewaart de British Libra-
ry ook een kaart van de Via Francigena die in 1253 werd 
vervaardigd door de Engelse benedictijn en kroniekschrijver 
Matthew Paris. De kaart van de monnik aarzelt tussen een 
miniatuur, routebeschrijving en landkaart en is wat Italië be-
treft meer op fantasie dan op werkelijkheid gebaseerd. 
 

De Via Francigena begint in Engeland bij de kathedraal van 
Canterbury. Bij Dover wordt het Kanaal overgestoken naar 
Calais. In Noord Frankrijk gaat de route in zuidoostelijke 
richting via Arras en Reims door de vlakten van Picardië en 
de heuvels van de Bourgogne naar Besançon in Lotharin-
gen. Via Pontarlier wordt Vervey aan het meer van Genève 
bereikt. In Zwitserland loopt de route door de Alpen naar de 
Grote Sint-Bernhardpas. De pas is vernoemd naar de mon-
nik Bernhard van Menton die hier in de elfde eeuw een 
klooster stichtte. De monniken hielpen reizigers die in het 
gevaarlijke gebied de weg kwijt waren geraakt. De beroem-
de Sint-Bernhardshonden werden gebruikt om hen op te 
sporen. In het hospitium vinden tot op de dag van vandaag 
pelgrims een warm bed, eten én een goed glas wijn. De 
Sint-Bernhardpas, de grens tussen Zwitserland en Italië, ligt 
halverwege op de Via Francigena. Na de afdaling van de 

De Via Francigena toen en nu 

Eind januari organiseert Cor Kuyvenhoven weer een winterse 
pelgrimage. Voor alle informatie hier over kijk 
op  www.tevoetisgoed.nl . Daar kun ook alles te weten komen 
over drie spiritueel geörienteerde pelgrimstochten die voor het 
komende jaar op het programma staan:  
* Il cammino di san Benedetto - een stevige veertiendaagse rugzak-
tocht in Italië langs het vrij onbekende pelgrimspad van Benedictus. 
Extra: twee dagen Rome inbegrepen! 
 * Van Maastricht naar Maria Laach - een negendaagse voettocht met 
bagagevervoer door Zuid-Limburg en de Eifel. 
 * In de voetsporen van Franciscus van Assisi - een tiendaagse voet-
tocht in Umbrië, Italië, waarbij heel veel verhalen worden verteld en 
heel veel franciscaanse plekken worden bezocht. Mèt bagagevervoer.   

Bernhardpas wordt Aosta bereikt. De steilte van de Alpen 
maakt plaats voor de uitgestrektheid van de Po-vlakte. 
In de Po-vlakte gaat de Via Francigena richting Pavia. Vanaf 
Pavia loopt de Via Francigena naar Fidenza over een oude 
Romeinse heerweg, de Via Emelia. Na Fidenza gaat de rou-
te zuidwaarts door de Apennijnen naar Pontremoli en Lucca. 
Toscane wordt doorkruist van Lucca naar Siena. De lieftalli-
ge vrouwen van Siena maakten een grote indruk op de pel-
grims. Abt Nicolaas van Munkathvera, die in 1154 van IJs-
land naar Rome reisde, noteerde in zijn reisverslag dat hij in 
Siena de meest bekoorlijke vrouwen had gezien! Ten zuiden 
van Siena valt de Via Francigena samen met de Via Cassia, 
de oude Romeinse heerweg tussen Genua en Rome. Bij 
aankomst in Rome wordt de Monte Mario beklommen, één 
van de zeven heuvels waarop de eeuwige stad is gebouwd. 
Vanaf deze hoogte is het oude centrum van Rome te zien. 
Na een korte afdaling wordt het einddoel van de Via Franci-
gena bereikt: de Sint Pieter.  
 

De zestienhonderd kilometer lange Via Francigena is een 
weg vol historie, schoonheden en uitdagingen. In onze tijd is 
de Via Francigena in Frankrijk en Zwitserland vergeten, 
maar in Italië werd de route gereconstrueerd. In 1994 werd 
de Via Francigena een Culturele Weg van de Raad van Eu-
ropa en in 2004 verklaarde de UNESCO de Via Francigena 
tot werelderfgoed. 

http://www.tevoetisgoed.nl�


door Luc Gregoir 

Rij je de beschreven fietsroutes van 
Reitsma of Benjaminse dan is het vin-
den van onderdak met de gids bij de 
hand niet echt iets om je zorgen over 
te maken. Ook als je de Via Francige-
na bewandelt dan is zeker in Italië met 
wat planning iedere nacht wel een dak 
boven je hoofd te vinden. Maar laat je 
de gebruikelijke paden links liggen kan 
het wel eens een probleem zijn waar 
je de nacht doorbrengt. Een tentje, 
voor zover je bereid bent de last te 
dragen, kan dan wel eens het Ei van 
Columbus zijn. Campings zijn ook niet 
overal rijkelijk aanwezig, maar voor het 
klassieke kamperen zijn er alternatie-
ven als paal kamperen, wild kamperen 
en bivakkeren. Maar hoe zit het nu 
met al de regelgeving in de verschil-
lende landen waar je doorkomt? Hier-
over is een uitgebreid dossier uitge-
werkt dat je kunt nalezen in het sep-
tembernummer Reiskrant van de 
Brugse vereniging Wegwijzer.  
Hierin worden een aantal tips meege-
geven en uitgelegd wat de verschillen 
juist zijn tussen al die vormen van 
kamperen. Een en ander is ook online 
te raadplegen in het dossier  
http://www.wegwijzer.be/dossier/
wildkamperen-in-europa. Ook nuttig 
hierin is een fiche per land dat aan-
geeft wat mag en niet mag! 
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Kamperen onderweg Overzicht overnachtingen  
 

door Albert Beekes 
 

Het onderwerp waaraan het meest behoefte is onder de leden, is  
een overzicht van betaalbare overnachtingen onderweg,  
zo bleek uit de vragenlijst die in het voorjaar 2014 aan alle leden is gestuurd. 
 

Wilt u meewerken aan dit overzicht van overnachtingen? 
Dan nodigen wij u uit om tijdens uw tocht een overzicht bij te houden van alle 
overnachtingen onderweg, die u zou aanbevelen aan anderen.  

Stuur dan later het lijstje met deze overnachtingen naar Albert Beekes  
op: communicatie@pelgrimswegen.nl 
 

Ook als u in de afgelopen jaren al gelopen of gefietst hebt kunt u natuurlijk zo’n lijst 
insturen. Zo bouwen we geleidelijk een overzicht op en houden we het gezamenlijk 
up-to-date. 
 

Maak een simpel lijstje in Excel, bij voorkeur met de volgende kolommen, als het 
kan zo volledig mogelijk ingevuld: 

Type overnachting ( hotel, B&B, klooster, camping, etc.) 
Naam 
Straat 
Plaats 
Land 
Telefoon 
E-mail 
Website 
Prijs 1 persoon 
Prijs 2 personen 
Opmerkingen 
Aan welke route (of tussen welke grotere plaatsen) 
Datum (of maand) wanneer u daar overnacht hebt 

 

Wij zorgen er dan voor dat alle aangemelde overnachtingen in een handzaam over-
zicht terechtkomen. 

http://www.wegwijzer.be/homepage�
http://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa�
http://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa�
http://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa�
http://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa�
mailto:communicatie@pelgrimswegen.nl�
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Pelgrims te voet vertrekplaats aankomst 

Versteven, Paul ? 1976 

Voshaart, Omère ? 2004 

Voshaart, Trudy ? 2004 

Meijer,(Verkley?) Hans ? 2006 

Meijer, Margreet ? 2006 

Moorsel, Frans van ? 2006 

Bastiaensen, Marc ? 2007 

Klemann, Kim ? 2007 

Olejniczak, Joos ? 2007 

Huender, Marius Rotterdam 2008 

Andela, Sierk ? 13.07.2011 

Dorlandt-Steenvoorden,Anneke Kortenhoef 26.08.2012 

Butter, Cornelis Firenze 14.10.2012 

Hoornweg, Ben Den Haag 11.05.2013 

Maas, Co van der Delft 27.05.2013 

Maas, Gerda van der Delft 27.05.2013 

Sparenburg-van Zaanen, Corry Numansdorp 28.05.2013 

Adriaensen, Anita Kalmthout 09.06.2013 

Vossers, Erik Siena 18.06.2013 

Dassen, Peter Maastricht 24.06.2013 

Janssen, Louis Mariaheide 04.07.2013 

Gerrits, Manfred Lausanne Ch 20.07.2013 

Gerrits-Janssens, Marijke Lausanne Ch 20.07.2013 

Ruijters, Harry Canterbury (Gb)  22.07.2013 

Feuth, Marieke Tilburg 07.08.2013 

Kleipool, Bert Canterbury (Gb)  03.09.2013 

Marez, Paul de Kortrijk 12.09.2013 

Schaerlaekens, Gilda Siena 12.09.2013 

Wesselink, Guus Den Bosch 13.09.2013 

Laake, Riet van Den Bosch 13.09.2013 

Woolderink, Wim Weert 29.09.2013 

Hofhuis, Ton Fuessen 09.10.2013 

Westerwoudt, Willem Canterbury (Gb)  17.10.2013 

Kruzinga, Ella Amsterdam 18.10.2013 

Vos, Peter Amsterdam 18.10.2013 

Meijerink, Jan Dalfsen 19.10.2013 

Wender, Harry Oldenzaal 22.10.2013 

Andreoli, Hans Lausanne Ch 23.10.2013 

Roesthuis, Celine Zwolle 31.10.2013 

Brevoort, Anne Marie 
Zoeterwoude Rijn-

dijk 01.11.2013 

Pelgrims te voet vertrekplaats aankomst 

Reijnders, Ton Nijmegen 03.11.2013 

Bistervelds, Marga Nijmegen 03.11.2013 

Deckers, Huub Vaals 11.11.2013 

Veen, Greetje van Vaals 11.11.2013 

Riddere, Jos de Leerdam 03.05.2014 

Leussink, Jan Leerdam 03.05.2014 

Beisterveld, Piet Hoek Van Holland 05.05.2014 

Peppels, Robert Stein 13.05.2014 

Peppels-Thewissen, Ellis Stein 13.05.2014 

Kusters-Swinkels, Hanneke San Miniato 28.05.2014 

Kusters, Henk San Miniato 28.05.2014 

Overgoor, Hansa Canterbury 30.05.2014 

Poel, Nico van der Nijmegen 19.06.2014 

Miltenburg, Wim van Ijsselstein 21.06.2014 

Doornkamp. Jan Maastricht 26.06.2014 

Vellekoop, Pieter Maarssen 28.06.2014 

Moeskops, Harry Amsterdam 14.07.2014 

Franken, Jan Tilburg 28.07.2014 

Mierlo, Jan van Sterksel 05.09.2014 

Mierlo, Marian van Sterksel 05.09.2014 

Helm, Leo van der Raamsdonk 18.10.2014 

Helm, Lianne van der Raamsdonk 18.10.2014 

Rooijen-Berends, Ada Maastricht 02.11.2014 

Testimonia register    pelgrims te voet       december 2014 

Ook opgenomen worden in dit register? Vul het formulier op de 
website in en verzend dit! Graag ontvangen wij ook een kopie van 
het Testimonium en van het Pelgrimspaspoort.  
Je dient die kopieën te sturen naar Piet Beisterveld, Prins Willem 
de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten. Ook omissies of aanvullingen 
in het overzicht graag doorgeven aan bovengenoemd adres!  
 

Zie ook de overzichten van Testimonia in  NB 16 augustus 2012 
en NB 20 augustus 2013 of op  www.pelgrimswegen.nl 
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Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Egmond, Cees van Groet 02.06.2005 

Aendekerk Schinnen 30.05.2011 

Lourens, Jan Arnhem 16.06.2013 

Lourens-Breshamer, Carin Arnhem 16.06.2013 

Draaijer-de Vries, Janneke Smilde 21.06.2013 

Draaijer,André Smilde 21.06.2013 

Stevenhagen, Ton Woerden 24.06.2013 

Stevenhagen, Lineke Woerden 24.06.2013 

Versteegen, Theo Castricum 26.06.2013 

Versteegen, Marjolijn Castricum 26.06.2013 

Rentmeester, Lau Ovezande 01.07.2013 

Hulst, Ton van Alphen A/D Rijn 02.07.2013 

Vaarwerk, Harry ten Haaksbergen 09.07.2013 

Derks, Henk Ravenstein 16.07.2013 

Leeuw, Cor de Kampen 19.07.2013 

Dijk, Henriëtte van Kampen 19.07.2013 

Platje, Adriaan Veldhoven 06.08.2013 

Groenwold, Margriet Wergea 10.08.2013 

Veerman, Joost Wergea 10.08.2013 

Blokland, Marien Delfzijl 04.09.2013 

Kouwe, Frank Vught 11.09.2013 

Bruyn, Marianne de Nijeklooster 29.09.2013 

Broersen, Theo Nijeklooster 29.09.2013 

Hagers, Paulien Basel (Ch) 13.10.2013 

Pollman, Arnoud Basel (Ch) 13.10.2013 

Sieben, Henk Roermond 02.05.2014 

Sieben-Kroon, Alie Roermond 02.05.2014 

Nous, Ad Breda 23.05.2014 

Nous-Nooijen, Ria Breda 23.05.2014 

Swinkels, Antoon Beek En Donk 28.05.2014 

Vrouenraets, Jan Heerlen 05.06.2014 

Vrouenraets, Maria Heerlen 05.06.2014 

Bussink, Dick Steenwijk 07.06.2014 

Bussink-Willemsen, Beppie Steenwijk 07.06.2014 

Hamelinck, Karel Lindau 09.06.2014 

Hamelinck-de Bruijn, Marie-Thérèse Lindau 09.06.2014 

Mullié, Ton Aerdenhout 09.06.2014 

Mullié-Heijens, Erna Aerdenhout 09.06.2014 

Ton, Bram Enschede 10.06.2014 

Groenen, Jan Innsbruck 18.06.2014 

Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Smolders, Arthur Zevenhuizen 20.06.2014 

Tuijtelaars, Ad Oosterhout 21.06.2014 

Smets, Leopold Lint België 26.06.2014 

Hissenhoven, Frieda van Lint België 26.06.2014 

Delsink, Jan Doesburg 28.06.2014 

Hendriks, Kees Tilburg 03.07.2014 

Gooren, Trudy Vierlingsbeek 11.07.2014 

Stander, Johan Meran 29.07.2014 

Stander, Marie-Therèse Meran 29.07.2014 

Groot, Betty de Vlissingen 08.08.2014 

Lieshoud, Peter van Amsterdam 13.08.2014 

Krabbenberg, Maria Lichtenvoorde 23.08.2014 

Hogenkamp, Peter Lichtenvoorde 23.08.2014 

Kleij, Joop van der Rijnsburg 03.09.2014 

Kleij, Petra van der Rijnsburg 03.09.2014 

Testimonia register    pelgrims per fiets      december 2014 

Ook opgenomen worden in dit register? Vul het formulier op de 
website in en verzend dit! Graag ontvangen wij ook een kopie van 
het Testimonium en van het Pelgrimspaspoort.  
Je dient die kopieën te sturen naar Piet Beisterveld, Prins Willem 
de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten. Ook omissies of aanvullingen 
in het overzicht graag doorgeven aan bovengenoemd adres!  
 

Zie ook de overzichten van Testimonia in  NB 16 augustus 2012 
en NB 20 augustus 2013 of op  www.pelgrimswegen.nl 

 Met de GPS richting Rome? 
Ruud Verkerke heeft voor onze vereniging een workshop    
verzorgd over `het digitale tijdperk`.  
De belangrijkste zaken heeft op een rij gezet in een artikel    
dat te vinden is op pelgrimswegen.nl.                                         
Het is een interessant artikel voor iedereen die zich oriënteert 
op de digitale mogelijkheden voor de moderne pelgrim. 

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=485�
http://www.pelgrimswegen.nl/�
http://pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=335�


door Harry Moeskops   

Een week voor vertrek ligt de uitrusting uitgestald voor me en kan het 
wegen beginnen. Natuurlijk is bij de aanschaf van de tent, de slaap-
mat en de rugzak het gewicht niet over het hoofd gezien. Integendeel, 
maar nu moesten ook alle sokken, het fluitje voor noodgevallen en de 
tube tandpasta aan het weegritueel geloven. En zo werd ik van tame-
lijk onverschillige inpakker voor een wandeltochtje van een paar da-
gen tot een onvervalste grammenjager voor de Grote Voettocht. En 
nogal wat leuk om-mee-te-nemen-dingen belandden aan gene zijde 
van de magische tien kilo grens. En toen ik er toch nog een paar ons 
overheen ging, stelde ik mij gerust met de gedachte dat hoe dichter ik 
bij de Eeuwige Stad zou geraken, hoe lichter de zware wegwijzers 
zouden worden. (Waarom worden routegidsen toch vaak op gewichtig 
papier gedrukt, terwijl zoveel pelgrims de gelopen kilometers elke dag 
bij het oud papier zetten?)  
Grammen jagen, je uitrusting wegen, de keuze om iets wel of niet mee 
te nemen het zijn vermakelijke en onvermijdelijke onderdelen van de 
voorbereiding.  Licht en zwaar zitten onlosmakelijk aan je uitrusting 
vast. Pas onderweg dringt het langzaam tot me door dat het niet toe-
vallig is dat licht en licht in het Nederlands twee betekenissen heeft. 
Op het moment dat je licht ziet, ziet op een lichte manier. Niet Het 
Licht met hoofdletters  (zoals sommigen vragend je ervaringen van de 
voettocht proberen samen te vatten), maar wel: dat je altijd weer een 
slaapplaats vindt ook als de enige mogelijkheid in de wijde omtrek vol 
blijkt te zijn. Dat terwijl je verdwaald bent, toevallig de eerste auto van 
die hele dag voorbijkomt. Dat je de eindeloze eentonigheid van de 
Romeinse wegen onder Reims kunt verdragen. Dat, anders gezegd, 
je geest met elk blaadje dat je uit je routeboekje weggooit weer een 
beetje ballast kwijtraakt. En zo kom je dan in Rome aan: met minder 
dan tien kilo op je rug, een lichte geest en ook nog zes kilo lichter.  
 

Harry liep deze lente/zomer van Amsterdam naar Rome.  
Foto: Carla Teunissen-Meijer 
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Licht 

Digitaal: ideaal? 
door Hans van Duivenbooden 
 

In 2012 ben ik van Utrecht naar Rome gelopen, beladen met ondermeer een nieuwe digitale camera plus het voornemen om 
veel, heel veel foto’s te maken. Zo maakte ik standaard elke avond een foto van het bed (vaak op een hotelkamer) waar ik 
mocht slapen. Eenmaal weer thuis gekomen bleek echter dat ik toch niet van alle memorabele plekjes een foto had. En dus 
heb ik de afgelopen zomer mijn reis digitaal herbeleefd via Google Maps / Streetview.  
 

Voor wie geheel onbekend is met Google Maps en Streetview: de hele wereld is digitaal in kaart gebracht in Google Maps 
(https://www.google.nl/maps) en daarbij is vaak de mogelijkheid om met Streetview ter plekke opnames te bekijken. Met wat 
software (zoals Printkey) is het vervolgens een simpele zaak om er een foto (screenshot) van te maken. 
 

Er zijn wel diverse kanttekeningen te plaatsen: 
 Zeker niet overal zijn opnames van Streetview gemaakt. Grappig        

genoeg vaak wel van de kleinere dorpjes in Frankrijk en  
 Italië, maar bijvoorbeeld de Sint-Jan in Den Bosch is niet te vinden. 
 De opnames zijn soms recent, maar soms ook uit 2007. Even een 

andere positie zoeken levert dan soms ook weer heel  
 andere beelden op. De opnames zijn vaak gemaakt op een rustig 

tijdstip, als terrasjes en cafés nog dicht zijn. 
 De opnames zijn soms gemaakt in een compleet ander seizoen 

(lees: sneeuw in wintersportgebieden). 
 

Los van de beperkingen, geeft Streetview je toch ruim de kans om veel 
herinneringen op te halen. Ik kwam thuis met circa 1.400 foto’s en heb 
er nu zo’n 650 plaatjes van Streetview bij. En dat is inclusief een plaatje 
van de vuilnisbak, zomaar ergens tussen de druivenstronken midden in 
de Champagne-streek, waar ik een Nederlandse krant uit kon vissen: 3 
weken oud, maar wat had ik een geweldige lunchpauze! 
 

Een bekende plek voor velen... 

https://www.google.nl/maps�
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ACTIE: DOOR LEDEN VOOR LEDEN 
een actieve vereniging, is een vereniging met actieve leden! 

door Albert Beekes 

De vragenlijst die in het voorjaar was rondgestuurd naar alle leden heeft veel reacties opgeleverd! Hieronder een overzicht 
van de mogelijkheden om actief te zijn:  
 
WILT U EEN DISCUSSIE STARTEN? Laat uw idee weten aan Albert Beekes, lid bestuur voor interne communicatie:    
communicatie@pelgrimswegen.nl. Albert opent dan een Facebook-group waarop alleen de leden toegang hebben.          
De leden ontvangen dan een email waarop vermeld staat over welk onderwerp een discussie is geopend en waar ze de 
discussie kunnen volgen. In de reacties op de vragenlijst zijn de volgende suggestie genoemd door de leden:   
 veiligheid onderweg, 

    onderweg als vrouw alleen, 
    lichamelijke training voorafgaande aan een tocht, 
    tips over smartphone gebruik onderweg. 

 
WILT U EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN? Meld uw plan bij Cor Kuyvenhoven: evenementen@pelgrimswegen.nl.          
De door jou geplande activiteit wordt dan op de hoofdpagina van onze website geplaatst (www.pelgrimswegen.nl).              
In reacties op de vragenlijst werden de volgende suggesties genoemd door de leden:                                                                        
 fietstocht of wandeltocht of inloopweekend met enkele leden om na te praten of ter voorbereiding,                                      
 plan voor training in bergwandelen samen met andere leden.                                                                                           
Reacties op en aanmelding voor deze activiteit lopen via de email van het initiërende lid dat dan wordt genoemd in              
de     aankondiging.  

WILT U EEN BETAALDE CURSUS AANBIEDEN? Meld de cursusgegevens bij Pieter Quelle, onze webmaster:              
secretaris@pelgrimswegen.nl. Pieter meldt dan de geplande cursus en enkele basisgegevens voor enige tijd op de       
hoofdpagina van onze website (www.pelgrimswegen.nl). Daarna worden de cursusgegevens vermeld op een aparte pagina 
voor betaalde cursussen. In de reacties op de vragenlijst werden genoemd: een cursus Italiaans voor pelgrims en een      
cursus ‘floreren’. 

WILT U INFORMATIE DELEN OVER EEN BEPAALD ONDERWERP? Meld deze gegevens bij Pieter Quelle, onze        
webmaster: secretaris@pelgrimswegen.nl. Pieter beoordeelt dan in overleg met de redactie van de Nieuwsbrief waar       
deze    informatie het best kan worden geplaatst. In de reacties op de vragen werden genoemd:                                                       
 informatie over “historie, cultuur, kunst, poëzie, natuur”-onderweg,                                                                                     
 informatie over een speciale gebeurtenis (ergens gerelateerd aan pelgrimeren) dat heeft plaatsgevonden of                
 nog gaat plaatsvinden. 

WILT U MEER WETEN OVER EEN BEPAALD ONDERWERP? Meld uw vraag bij Albert Beekes,                                            
communicatie@pelgrimswegen.nl. Albert zal je vraag dan doorspelen naar iemand die haar kan beantwoorden of              
er een artikel over kan schrijven. Leden noemden in reactie op de vragen:                                                                                      
 argumenten voor keuzes tussen de routes,                                                                                                                        
 alternatieve pelgrimsroutes,                                                                                                                                                          
 routes na Rome,                                                                                                                                                                       
 overnachtingen in bepaalde regio’s,                                                                                                                                    
 GPS-gebruik (hierover is inmiddels een uitgebreid artikel verschenen aan de hand van Ruud Verkerke). 

En natuurlijk kunt u altijd een VERHAAL OF ARTIKEL schrijven voor op de website of in een van onze publicaties 
(Nieuwsbrief & Omnes), het best in overleg met de redactie redactie@pelgrimswegen.nl   en/of met de webmaster. 

Interessante expositie nog tot 18 januari 2015 in het MAS / Museum aan de stroom 

Klik op link! 

Klik op link! 

mailto:communicatie@pelgrimswegen.nl�
mailto:evenementen@pelgrimswegen.nl�
http://www.pelgrimswegen.nl�
mailto:secretaris@pelgrimswegen.nl�
http://www.pelgrimswegen.nl�
mailto:secretaris@pelgrimswegen.nl�
mailto:communicatie@pelgrimswegen.nl�
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl?subject=bijdrage%20Omnes%20of%20Nieuwsbrief�
http://antwerpen.heiligeplaatsenheiligeboeken.be/�
http://www.heiligeplaatsenheiligeboeken.be/nl�


 
 

Prikbord Prikbord Prikbord  Prikbord   

Volgende nieuwsbrief : eind januari 2015; het magazine Omnes 10 wordt 28 maart 2015 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  o n d e r  i n  d e  v e r z e n d 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  
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 Nieuws op Pelgrimswegen: 
Verhalen leren vertellen 
Groepspelgrimeren 
Cursussen Italiaans 
Pelgrimsprenten uit Rijksmuseum 

 

Onze leden Guus Wesselink en Riet van Laake hebben 
onlangs hun boek Op vier vrije voeten gepubliceerd.   
 
Zij verzorgen een lezing onder 
dezelfde titel op zowel zaterdag 
31 januari als zondag 1 februari 
op de  Fiets en Wandelbeurs in 
Amsterdam.   
 
Meer informatie over het boek 
op Vier vrije voeten  ! 

   Jouw bericht                          
op het volgende prikbord?       

Voor Nieuwsbrief 26,               
die op 31 januari verschijnt, 

moet je kopie uiterlijk inleveren           

Tijdens de Fiets&Wandelbeurs in Antwerpen op  
zaterdag 28 februari en zondag 1 maart 2015 zal 
door Arnoud Boerwinkel, auteur van het boek Op 'n 
bolletje wol naar Rome, een lezing worden verzorgd. 
Deze lezing heeft als titel: Lopen naar Rome, hoe 
haal je het in je hoofd? 

Korte beschrijving: 
Velen hebben na een  pelgrimstocht  naar Santiago 
de Compostella ervaren hoe het is om lopend (of 
fietsend) zich te verplaatsen naar een speciale eind-
bestemming, die stip aan de horizon. 
De weg is het doel, het onderweg zijn, het landschap 
langzaam aan je voorbij zien trekken. De verwonde-
ring over bijzondere ontmoetingen. Met ander men-
sen, met de natuur. En met jezelf. 
Velen zoeken daarna een nieuwe uitdaging. Maar er 
zijn er ook voor wie de tocht naar Santiago te mas-
saal is, te weinig avontuurlijk.  
Voor hen is Rome een spannend alternatief. Want 
het pad is minder platgetreden. Het is af en toe zoe-
ken, verdwalen. Er is eenzaamheid. Maar er zijn ook 
mooie ontmoetingen met mensen langs je pad. En er 
zijn vele wegen die naar Rome leiden! Letterlijk. 
Leden van de Vereniging "Pelgrimswegen naar Ro-
me" helpen elkaar met adviezen, informatie, kaart-
materiaal, reisgidsen, praktische tips. 
Arnoud zal vertellen over zijn bijzondere ervaringen 
als lange afstandswandelaar / pelgrim op weg naar 
Rome. En over het verschil tussen die twee. 
 

Meer informatie op pagina 3! 

Lidy Peters heeft de afgelopen tijd vele korte 
films gemaakt van pelgrims op weg naar Rome. 
Misschien was je een van die pelgrims in het af-
gelopen jaar?  Klik  hier om op haar videokanaal 
op You Tube te komen.  

Anneke Visser van der Kooi heeft op haar 
weblog onder andere een verslag geplaatst 
waarbij  de lezing van Sebastien Fooz die hij 
heeft gegeven op de Ontmoetingsdag van 
onze vereniging centraal staat.  
Een meer dan lezenswaardige blog! 
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