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Pelgrimeren is loslaten. Vertrekken in het water springen.
Gelukkig in minder dramatische omstandigheden dan wat
zich momenteel voor onze ogen in de Middellandse zee afspeelt. Alles is relatief. Zonder een kalme reis te verwachten
gaan we voor een behouden aankomst. Maar pelgrims zijn
geen vissen die voor eeuwig kunnen blijven zwemmen.
Met deze brief wil Pelgrimswegen je houvast bieden door
praktische informatie te geven en verhalen te vertellen van
mensen die de reis gemaakt hebben en je verzekeren dat er
altijd een kant is waar je heen kan.
Uit de verhalen en uit de verslagen op de informatiedagen,
die her en der plaats hadden, vernamen we telkens weer:
Het was de moeite waard en het universum heeft voor ons
gezorgd.

De redactieleden Arnold, Fokko, Ben , Ruud, Arnoud, Leo en
Luc kijken uit naar jullie verhaal op je wandelblog, fietsersblog of via mail aan nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl .
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Agenda
Theatervoorstelling Elena in de Brakke Grond te Amsterdam
dinsdag 23 juni om 16.30
De theatervoorstelling van Elena Peeters uit Antwerpen over haar
voettocht naar Rome waarvan je verder in deze brief een bespreking vindt
wordt ook in Amsterdam gespeeld.
Dinsdag 23 juni om 16.30 uur in de Rode Zaal van de Brakke Grond als onderdeel van het van het ITs Festival.
Meer over dit evenement op www.itsfestivalamsterdam.com/

Informatiedag in Utrecht in het huis van Sint Jacob.
Zaterdag 5 september 2015.
Locatie: Huis van St. Jacob Janskerkhof 28a 3512 BN Utrecht
Er zijn pelgrims aanwezig die zelf naar Rome gefietst of gewandeld zijn.
Anderhalf uur lang heb je de tijd om al je vragen te stellen. Er is een ochtend- en een middagsessie.
Je kunt je opgeven bij informatiedagen@pelgrimswegen.nl.
1. Geef aan of je fietser of wandelaar bent.
2. En laat weten of je ’s ochtends van 11.30 tot 13 uur of
’s middags van 13.30 tot 15 uur wilt komen.

De Fiets- en Wandelbeurs Nederland wordt in 2016 op 20 en 21
februari gehouden op een nieuwe locatie: de Jaarbeurs te Utrecht en
in België precies een week later, 27 en 28 februari in de EXPO hall te Antwerpen.
Wil je ook informatie geven op één van de beurzen, neem dan contact op
met Cor Kuyvenhoven, evenementen@pelgrimswegen.nl

Jaarlijkse leden en ontmoetingsdag
zaterdag 14 november
Locatie: College de Heemlanden De Slinger 48 3995DE te Houten.
De algemene ledenvergadering vindt plaats van 09.30 tot 10.30 uur
Om 10u45 begint de ontmoetingsdag.
Wat er die dag op het programma staat leest U verder in deze brief
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Verenigingsnieuws

Fiets- en Wandelbeurs in Amsterdam en Antwerpen.
Door Cor Kuyvenhoven

In de afgelopen maanden stonden we als vereniging op de Fiets- en Wandelbeurs . Meerdere tafels hebben we daar bemand. Aan de achterwand hingen we kaartmateriaal, achter de kraam stonden ervaren en
bevlogen informanten die Rome te voet of per fiets bereikten. Op tafel lag een keur aan fotoboeken, routeboekjes, gratis Omnessen en folders. En daar kwamen de geïnteresseerden langs, kijkend, snuffelend,
vragend of herinneringen ophalend aan een met de informant gedeelde ervaring. Per dag is het beurspubliek weer anders. Zo zien we op zaterdag in Amsterdam vooral een zeer doelgericht sportief publiek, dat
vanaf de openingstijd meteen toestroomt. Op zondag wandelen meer mensen voorbij die de beurs als uitje zien en beleven. Arnoud Boerwinkel en Guus Wesselink met Riet van Laaken verzorgden een goed bijgewoonde lezing respectievelijk te Antwerpen en in Amsterdam .
Zomaar enkele zaken die ons opvallen:






er is steeds meer belangstelling voor de rustige route naar Rome (en terecht!). Soms nadat men
naar Santiago is gegaan, soms omdat men die drukke route helemaal niet wenst te lopen.
veel bezoekers willen royaal voorbereid op pad, compleet met alle overnachtingsadressen (liefst nog
goedkoop ook).
lopers ( “stappers” zoals de Vlamingen zeggen) vinden het heerlijk om hun verhaal nog weer eens te
delen.
als informant ben je na afloop moe, maar tevreden èn geïnspireerd
er is een toenemende belangstelling (19.000 bezoekers in Amsterdam, bijna 15.000 mensen die de
beurs in Antwerpen bezochten).
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… Verenigingsnieuws
Pelgrimeren is een ervaring….!
Door Jan Buijs

De jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag heeft plaats op p zaterdag 14 november van dit jaar met als thema “Pelgrimeren, een feest voor lichaam en
geest”.
Net als voorgaande jaren treffen we elkaar in het College de Heemlanden in
Houten, vlak achter het station. Voorafgaand aan de ontmoetingsdag vindt de
algemene ledenvergadering plaats van 09.30 – 10.30 uur, waarna onze voorzitter
om 10.45 uur de dag zal openen.
Van 11.00 – 12.15 uur kunnen we vervolgens genieten van de theatervoorstelling
“Elena” door Elena Peeters over haar voettocht naar Rome. Een bijzondere en
boeiende vertolking van haar “pelgrim” ervaringen. Zie ook het interview door
Arnoud Boerwinkel met Elena in Omnes 10 (maart 2015) En een recensie van de
voorstelling elders in dit nummer.
Na een verzorgde lunch zal het programma worden ingevuld met diverse workshops voor zowel lopers als fietsers, presentaties (o.a. Dick de Boer over “Emo’s
reis”), informatie over de diverse routes en ook dit jaar wordt een Piazza met
stands ingericht.
Uit de evaluatie van vorig jaar kwam vanuit de leden de vraag naar voren over de
mogelijkheid van een workshop op het creatieve vlak, bijvoorbeeld schetsen.
Mochten er leden zijn die een dergelijke workshop zouden willen verzorgen, dan
vragen wij u om hierover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Elisabeth
van Wensveen, e.g.vanwensveen@gmail.com. Dit geldt eveneens voor leden die
hun ervaringen willen delen middels een presentatie in het Route Café.

Informatiedag bij Pied à Terre in Amsterdam
Door Pieter Quelle, secretaris

Zondag 29 maart stonden vanaf 12.00 uur de deuren van reisboekhandel Pied à
Terre te Amsterdam wijd open voor alle belangstellenden die zich aangemeld
hadden voor de informatiedag die de vereniging Pelgrimswegen maar Rome organiseerde in samenwerking met deze reisboekhandel. Een win-winsituatie
voor onze vereniging, voor de reisboekhandel en voor de deelnemers want men
had zich weer in grote getale aangemeld. Zoveel dat het ‘vol’ was en de aanmelding al 26 maart moest worden gesloten.
Deelnemers kregen een programma voorgeschoteld dat bestond uit de drieslag:
algemene informatie die voor iedereen van belang is. In 20 minuten vertelde
Pieter Quelle over pelgrimeren, diverse routes, overnachtingsadressen, ontmoetingen, paspoort en stempelkaart, het testimonium, het Vaticaan en de Friezenkerk en andere belangrijke zaken. Daarna kregen de deelnemers informatie over
onderwerpen waarvoor men van te voren op had ingetekend.
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… Verenigingsnieuws
Een aantal deskundigen uit de vereniging had zich bereid verklaard een deelonderwerpen te leiden. Hans
Reitsma was aanwezig voort de fietsers, Ben Teunissen vertelde over de Via Francigena, Kees Roodenburg over de Franciscaanse voetreis, Ella Kruzinga en Peter Vos over de oostroute die over de Reschenpas gaat, Gert Wich lichtte de Middenroute toe, Arnoud Boerwinkel verhaalde over zijn ervaringen op de
Ligurische route en Ruud Verkerke lichtte en tipje op van de sluier over de geheimen van het gebruik van
een gps-apparaat onderweg.
Ook oud bestuurslid Saskia Gischler was aanwezig om toe te lichten wat je wel en niet meeneemt in je
rugzak. Tevens kon zij alle vragen over het alleen-reizen-als-vrouw beantwoorden.
Twee keer kon men uit een deelonderwerp kiezen en daarna waren de deelnemers vrij. Dat betekende
dat ze die ene persoon die ze nog graag wilden spreken, konden opzoeken of zich in de winkel konden
verdiepen in al het kaartmateriaal en de reisgidsen.
En zo verdiende de boekhandel ook nog iets. Terecht want de reisboekhandel verzorgde niet alleen de
ruimte en de stoelen die gehuurd werden maar ook de inwendige mens. Voor iedereen was brood en
drinken. En de kosten voor de deelnemers? Nihil. Nada.
‘Bedankt voor alle goede ondersteuning en de leuke middag bij Pied-a-Terre. Ik heb heel veel goede tips
gekregen.’ stuurde Richard Coppoolse de dag erna per email. Goed om te horen.
En de vereniging? Kreeg veel positieve reacties en een tiental nieuwe leden.

Foto Ton Boomsma

Webmaster
De website van Pelgrimswegen naar Rome, het kloppend hart van de vereniging, staat voor belangrijke
wijzigingen. Niet alleen zijn er plannen om de site aan te passen aan nieuwe mogelijkheden ; ook Pieter
Quelle, jarenlang de centrale spil achter dit gebeuren, zal eind dit jaar deze functie neerleggen.
Met het gevolg dat het bestuur naarstig op zoek is naar een opvolger die in het komende half jaar nog
ingewerkt kan worden. Wil je deze uitdaging aangaan stuur dan een berichtje aan
secretaris@pelgrimswegen.nl of voorzitter@pelgrimswegen.nl
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… Verenigingsnieuws

Info & Ontmoetingsdag 14 Maart in “jh de Zandpoort” te Mechelen
Door Luc Gregoir

Het was even afwachten … een eerste keer is altijd spannend. Met 36 aanwezigen was het zaaltje in de
jeugdherberg tot boven de verwachtingen gevuld. Bart, Andoni, Mark en Marcel brachten een enthousiast en gevarieerde verhaal met veel praktische informatie. De vele vragen en mailtjes achteraf bewezen
dat er wel degelijk in Vlaanderen interesse bestaat voor de weg naar Rome en verder. Cor legde uit wat
de Vereniging Pelgrimswegen te bieden heeft en welke richting de vereniging in de toekomst wil inslaan.
Hij kon alvast enkele nieuwe leden verwelkomen. …. Voor herhaling vatbaar.

Een Belgische vereniging van de Via Francigena
Vrienden van de Via Francigena
Onlangs werd door een aantal pelgrims de vereniging Vrienden van de Via Francigena in België opgericht
die zich in het Frans en Nederlands tot het Belgisch publiek richt.
“De Belgische vereniging van de Via Francigena wordt gerund door vrijwilligers. Ze werd opgericht om
een vertrek naar Rome vanuit België te promoten en daartoe enige bijstand te verlenen.
De belangrijkste reden van bestaan is het verschaffen van nuttige informatie. Zo vindt men info over topografische kaarten, over plaatsen waar de pelgrim kan overnachten, over het verkrijgen van
een Credenziale – het paspoort van de pelgrim – en algemene informatie over het onderweg zijn.
Daarnaast proberen zij, in nauwe samenwerking met bevriende verenigingen, deel te nemen aan de bewegwijzering van nieuwe en bestaande wandelpaden ten voordele van iedere pelgrim of lange afstandswandelaar naar Rome.”
Sinds enkele jaren staat de Nederlandse vereniging Pelgrimswegen naar Rome ook open voor Vlaamse
Pelgrims, te voet of per fiets naar Rome of een andere pelgrimsweg naar Italië. Hierbij hoort ook de via
Francigena. Pelgrimswegen naar Rome wil hierbij niet de ambitie hebben een multinational te zijn met
vertakkingen elders in Europa. De doelgroep van beide verenigingen is voor een deel overlappend en
voor een deel exclusief. In de toekomst wenst Pelgrimswegen naar Rome verder open te staan voor pelgrims uit Vlaanderen en met de Belgische vereniging in goede verstandhouding samen te werken waar
dit zinvol is.
De website van de Belgische vereniging is www.viafrancigena.be
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Overnachten
Buurten bij de Paus
De tip voor een bijzondere overnachting kregen we voor deze nieuwsbrief van Marleen Dox die in 2011 van Aosta naar Rome liep .
De eerste 2 nachten overnachten ik in “La casa dei pellegrini a Roma”.
Het pelgrimsonderkomen waar je twee dagen kan overnachten is onderdeel van een klooster. Mannen en vrouwen slapen gescheiden in een
slaapzaal. Je wordt er hartelijk ontvangen. Het is er erg netjes, de hospitalero’s zijn vrijwilligers van de Italiaanse Spedale della Provvidenza di
San Giacomo e San Benedetto Labre. Vóór het lekkere avondeten worden
je voeten gewassen en gekust. Er wordt een kleine bijdrage (donativo)
van je verwacht.
Het (nieuwe) adres van La casa dei pellegrini is Via dei Genovesi 11B in
de wijk Trastevere.
De volgende nachten sliep ik in “Instituto Suore Dell Addolloratie” Dit is
een klooster, maar ook een hotel met kamers voor pelgrims dat gerund
wordt door zusters. Het is gelegen naast het Sint Pietersplein, vanuit mijn
raam zag ik op de woonvertrekken van de Paus. Ik kan dus wel zeggen
dat ik dicht bij de Paus geslapen heb.
Adres : Borgo S. Spirito 41. De prijs was ongeveer 35 –euro.
Een lijst met slaapplaatsen in Rome kan je downloaden van de website .

Fietsers voor fietsers
Warm Showers is een internet gemeenschap van fietsers die elkaar
kosteloos overnachting aanbieden. Bij het aanmaken van je account
kan je aangeven wat je te bieden hebt. Bijvoorbeeld een plaats om je
tent te zetten, een douche, een bed, de mogelijkheid om je potje te
koken of wat meer.
De site bevat een kaartje met de leden waarop je kan inzoomen en een
verzoek zenden om te overnachten. Op het profiel staan wat statistieken zodat je kan opmaken hoe antwoordbereid je collega is. Daarnaast
een tab met positief of negatief commentaar. In principe is lidmaatschap kosteloos, maar je wordt toch vriendelijk verzocht een donatie te
geven, koken kost nu eenmaal geld. De site ondersteunt vijftien talen;
weliswaar geen Nederlands maar misschien een aanleiding om het
eens in het Italiaans te proberen. Er is een app voor Android en iPhone
tablets, die het zoeken van een gastheer onderweg eenvoudiger
maakt.

Ben jij de volgende met een tip voor een bijzonder overnachting? Stuur je verhaal naar:
nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl
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Pelgrims doen hun verhaal
Het namaals is híer
Ik loop niet meer van huis af, ik loop naar Italië tóe. Ik kan de dagen die verstreken zijn niet meer zomaar nalopen, en een flink deel lijkt al eeuwen geleden. De praatjes die ik maak met de mensen worden er grappiger op: ‘naar
Rome lopen’ klinkt pretentieus, maar als je al bijna 50 dagen achter je hebt,
kijken de mensen er anders tegenaan. Soms word ik gezien als een werkelijk
vreemde, een reiziger waarvan verwacht mag worden dat hij met kalme stem
onvoorstelbare helderheden uitdeelt. Daar wil ik best aan mee doen, maar
liever wil ik weten hoe oud dat tractortje is, hoe het zit met die houtstapels,
of waar de bio-zaak is, voor m’n verdammt gesunde groentesapje.
(Klaas van der Veen)

De eerste 100
Soms zie je uren letterlijk geen mens, op de Nederlands-Belgische grens zelfs
geen huis. Je bent echter nooit alleen. Overal om je heen fluiten de vogels, een
heerlijk wandelorkest. Tijd om bij jezelf te zijn in overvloed. De gedachten komen langzaam, door het hypnotiserende effect van je eigen stappen komen ze
soms enige tijd tot stilstand. Je onthaast, je kunt ook niet anders, er valt niet
aan te ontkomen. Zo sta je meer en meer open voor de prikkels van buiten:
geluiden, geuren en wat zich rond je ontrolt, niet alleen landschappelijk maar
ook soms vlakbij, bijvoorbeeld de vos die vlak voor me de weg overstak.
(Richard Coppoolse)

EMO’s reis
Pieter Molog uit Nunspeet fietst Abt Emo achterna die in het najaar van 1211
vanuit het verdwenen klooster Romerswerf bij Delfzijl vertrok. Als geboren
Groninger is hij gefascineerd door de opmerkelijke figuur van Emo die in Rome
zijn zaak ging bepleiten. Dankzij het opzoekwerk van Dick E.H. De Boer en het
boek EMO’s reis dat hij hierover schreef weten we meer van de route en de
achtergrond van zijn reis. Een interview met hem is een goede introductie.
Historicus Dick De Boer zal ook het woord nemen op de ledendag in november
Pieter werkte een jaar lang aan de voorbereiding van zijn tocht. Op zijn blog
heeft hij kaartjes en gps tracks geplaatst van de weg die hij wil volgen met referenties naar de tocht van Emo. Ook afstanden en overnachtingsplaatsen worden vermeld. Het volgen waard! Hopelijk lezen we hoe het hem vergaat.
In 2013 volgde Marianne de Bruyn en Theo Broersen uit Nijeklooster de route.
Hun verslag kan je raadplegen op de website van pelgrimswegen.
Bereid je zelf ook een tocht voor of heb je er een achter de rug in de voetsporen van abt EMO en wil je je
verder verdiepen in het ontwerp dan kan dit je interesseren: Carla Oortwijn organiseert een 6 daagse
busreis op 16 September onder begeleiding van Ynskje Penning schrijfster van Emo's labyrint
Details op: www.carlaoortwijntravelevents.nl/
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… Pelgrims doen hun verhaal

Groeten uit de Friezenkerk, een filmproject van Lidy Peters
Door Arnoud Boerwinkel

Wie in Rome aankomt ontkomt er niet aan: een bezoekje aan de Friezenkerk. Op een steenworp afstand
van Grote Broer Sint Pieter ligt daar de Kerk der Friezen, ofwel het Willibrorduscentrum. Menig Romepelgrim, te voet of per fiets aangekomen, vindt daar de glorieuze bekroning van zijn of haar pelgrimage.
Het graf van de apostel Petrus onder de Sint Pieter is natuurlijk niet te versmaden. Maar een bezoekje aan
dit intieme kerkje, waar je in je eigen taal verwelkomd wordt, een persoonlijke rondleiding krijgt en tot
slot een fraai gekalligrafeerde Oorkonde overhandigd krijgt, dat heeft toch wel wat.
In de zomer van 2014 besloot Lidy Peters, al een jaar of twintig wonend in Rome, een serie filmpjes te maken over de Nederlandse pelgrims die daar aankomen.
“Ik kwam al veel in de Friezenkerk’, vertelt Peters, ‘doordat ik voor de KRO-RKK kleine reportages maakte
in en rondom deze kerk. Ik zag veel pelgrims daar aankomen, maar ook op het Sint-Pietersplein. Vaak helemaal overdonderd, uitgeput en geëmotioneerd door het einde van hun soms maandenlange onderneming. Soms waren mensen een half uur lang in tranen van emotie. Ik voelde me daar altijd enorm mee
verbonden.’
Ze besloot – in overleg met de katholieke omroep - kleine filmpjes van fietsende en wandelende pelgrims
te maken. Ze plaatste een oproep in onze Nieuwsbrief en zo kwam ze in contact met de wandelaars en
fietsers.
‘Samen met een collega die bij de radio werkt reed ik van Rome naar Nederland en telefonisch maakten
we een afspraak. Zo kon ik hen filmen in Noord-Italië, Zwitserland, België of Toscane. Ik hanteerde de
camera en deed ook de montage en eindafwerking.’
Nuchter en praktisch
Het levert mooie beelden op. Van wandelaars tussen de korenvelden, over een eeuwenoude stenen brug
of tussen het drukke stadsverkeer. En altijd een interviewtje met de pelgrims na het verkrijgen van hun
oorkonde.
Wat haar opvalt aan de pelgrims, is dat ze zo nuchter en praktisch zijn.
‘Ze hebben natuurlijk een enorme inspanning achter de rug, fysiek en mentaal. Ik denk dat ze daardoor
weerbaar en flexibel zijn. Je voelt echt dat ze met beide benen op de grond staan. Ik heb grote bewondering voor die mensen. En ben er ook wel jaloers op.
Ik hoop ooit ook nog eens zoiets groots te ondernemen. Maar of ik het volhou…?’
Inmiddels is het project afgelopen.
‘Maar als iemand echt een bijzonder verhaal heeft, wie weet dat ik dan nog een keer met de camera langskom…’
De zeven filmpjes staan – onder de titel “Groeten uit de Friezenkerk” op youTube of Zie www.liedie.it/ of
eucharistieviering.rkk.nl/groeten-uit-de-friezenkerk
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… Pelgrims doen hun verhaal

Pelgrimswandeling in de vastentijd
Door Arnold Spijker

's Morgens kijk ik in de badkamer stiekem even snel naar buiten. Wat voor weer is het? Gisteren werd op
de weerapplicatie 8,4 mm regen voorspeld. Regen, niet direct aanlokkelijk voor een pelgrimswandeling.
Alhoewel, laat een echte pelgrim zich door zoiets tegenhouden? Sterker nog, heeft een echte pelgrim
onderweg een keus?
Om kwart voor tien komen we bij de abdij van Herkenrode. Hier start vandaag een pelgrimswandeling,
met als thema “De woestijn”, die is uitgezet door de werkgroep Pelgrimspastoraat van het Bisdom Hasselt. Dit als bezinning aan het begin van de 40-dagentijd. Fons, een van de organisatoren die ik ken, verzamelt de laatste groep pelgrims. Met deze groep gaan wij mee. Een paar andere groepen zijn al onderweg.
Vanuit mijn protestantse opvoeding weet ik eigenlijk heel weinig van het begrip 40-dagentijd.Dat begrip
leefde niet zo, heb ik het gevoel. Ik ben dus wel nieuwsgierig hoe deze pelgrimswandeling gaat en welk
pelgrimsgevoel ik er bij heb. Het terrein van Herkenrode ligt opengebroken. Er zijn tal van herstellingswerkzaamheden. Bij ons vertrek blijft een diaken achter voor eventuele laatkomers.
We passeren een tiendenschuur en het vissershuisje. Wat valt het allemaal trouwens weer mee, voorlopig geen regen, maar een lekker zonnetje dat ons vergezelt. Het weer is buiten meestal beter dan binnen, zoals een vriend van ons zegt.
Een inleider vraagt: Wat is de stem van de woestijn?
De woestijn kent dorheid, leegte en stilte. Echter, ook stilte heeft een stem. Stilte kun je als meditatie
gebruiken. Vaak horen we onze stille stem niet, door alle drukte, dagelijkse sleur en informatie-overload.
Paus Franciscus noemt hierbij het risico van overdadige consumptie. Door overdadige consumptie
stompt ons innerlijk leven af. We dragen heel wat ballast mee in ons leven. Ballast in de vorm van ideeën. Ballast in de vorm van consumptie-artikelen die we nodig menen te hebben. Op een eerdere pelgrimswandeling ervoeren we die ballast aan den lijve. Rugzakken die te zwaar bleken, die te vol zitten.
Hoe lichter je bent, des te eenvoudiger wandel je. Je leven lijkt daardoor ook lichter en eenvoudiger.
Na de vragen gaan we 15 minuten verder in stilte. Tijd om te reflecteren op een aantal vragen die we
meekrijgen. Wat een innerlijk lawaai levert die stilte op. Hoe vind je daarin de stem van je hart? Bij een
volgende stop vertelt de inleider dat je de woestijn als symbool voor de moeilijke momenten in je leven
kunt nemen.
We gaan weer verder en bereiken de kluis van Bolderberg. De kluis is ieder dag open, momenteel bewoont door Pieter. Het leven in deze kluis, zo midden in de bossen en natuur, staat in schril contrast met
de drukke samenleving. Al gaande toont zich de weg, lees ik op een muur in de kluis. Bestaat "de weg"
eigenlijk wel, denk ik dan. Of maken we er misschien zelf later "een weg" van?
Op een soort houten frame, met daarover een gekleurde doek, zie ik een icoon staan. Dan gaat er een
GSM af. Stilte, het blijkt zo moeilijk in deze tijd. Pieter vertelt over het leven in de kluis. Soms is het er
druk met veel pelgrims. Soms is het verlaten en stil en hoort hij alleen de geluiden in het bos. Een uil die
hem aanvankelijk beangstigde, maar die hij later gewoon als uil hoort. "Ook in de duisternis is een bos
vol leven.
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… Pelgrims doen hun verhaal
In de stilte wordt je geconfronteerd met je angsten. Als het echt stil wordt begin ik na te denken”, vertelt
Pieter. Hij ervaart de icoon als spiegel. Deze lijkt hem te vragen: Lijk je al genoeg op mij?
Na zijn getuigenis gaan we weer verder.Even, net in een open stuk over de knuppelbruggetjes, is er hagel
en regen. Maar kort eigenlijk. Dan lopen we weer in de zon.
Dan is er een derde verhaal door een inleider. Het gaat over het luisteren naar de stem van de ander.
Zo'n luisteren schept verbondenheid.
Hierna gaan we naar ons laatste doel: De kerk van Herkenrode. Bisschop Patrick zegt hier dat deze kerk
een heilige plek is. De kerk heeft de vorm van een Grieks kruis. In 1317 verwerven ze het "Heilig Sacrament van Mirakel” en wordt het een bedevaartsoord. Bisschop Patrick vertelt ook over het symbool van
de woestijn. Een symbool voor moeilijkheden die je in je leven tegenkomt. Pas in de woestijn leer je de
wortels van je bestaan kennen. Eigenlijk is elke levensweg een pelgrimsweg. Voor mij was het interessant
deze pelgrimswandeling te maken. Het opgeven van een thema tijdens de wandeling en daar vijftien minuten in stilte over reflecteren gaf me toch wel iets van wat ik op een langere pelgrimswandeling ervaar.
Je kunt dat gevoel dus wat sturen.

Parlare l’italiano (4)
Door Leo Baeten

Dat ik op mijn voettocht naar Rome het einddoel naderde, bleek vooral uit de wegwijzers.
Er moesten nog wel enkele honderden kilometers gelopen worden, maar de richting naar de Eeuwige
stad werd al aangegeven. De eerste wegwijzer naar Rome zag ik in het dal van Spoleto. Het gaf een kick.
Het was een mijlpaal en het einddoel lag niet langer ver achter de horizon. De euforie van dat moment
werd nog vergroot omdat de wandelgids een tweede verrassing in petto had. In het dal kwam ik ook in
het stroomgebied van de Tiber, de majestueuze rivier die Rome doorsnijdt. Sterker nog: na Pieve Santo
Stefano zou de route even de Tiber volgen. Reikhalzend keek ik uit naar de eerste ontmoeting met de Tiber, maar de rivier liet zich niet zien. Wel liep ik lange tijd langs een miezerig stroompje, de Tevere. Het
duurde lang totdat ik door had dat Tevere de Italiaanse benaming voor de Tiber is. Pas toen ik na een
grondige bestudering van de kaart zag dat de Tevere ook Rome doorkruiste, viel het kwartje. Ter vergoelijking van mijn onwetendheid moet ik zeggen dat ik een grote rivier verwachtte en niet een bergstroompje. Het is best lastig dat aardrijkskundige benamingen in verschillende talen niet hetzelfde zijn, maar in
de meeste gevallen kan met een beetje fantasie de naam wel ontcijferd worden. Zonder enige kennis van
het Italiaans is zondermeer duidelijk dat Roma en Rome een en dezelfde plaats zijn. Soms schiet de fantasie echter te kort. Dat Pianura Padana de Italiaanse benaming voor de Po-vlakte is, vraagt een zekere
kennis van het Italiaans. Ik beheers de taal van Dante een beetje en het stoorde me dat ik moeilijk de link
kon leggen tussen Tevere en Tiber. Mijn onwetendheid deed me herinneren aan een anekdote, die mijn
leraar Italiaans vertelde. Een Nederlander had in Rome de trein naar Florence genomen en was in Bologna radeloos uitgestapt. Hij moest de verkeerde trein genomen hebben. Onderweg was wel gestopt in Firenze, maar de trein was niet langs Florence gekomen. Ik had toen hartelijk moeten lachen om dat grapje.
Nu was ik in dezelfde valkuil getrapt. Ik was een beetje boos op mezelf vanwege mijn wel erg minieme
kennis van Italiaanse namen.
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Foto Willy Witterwulghe

Gezien, Gelezen, Gehoord

ELENA, ofwel: dagboek van een slak
Door Arnoud Boerwinkel

Hoe was het weer? Was het niet verschrikkelijk, al die tijd helemaal alleen? Wat was het naarste moment? Wat het leukste? Wat at je? Waar sliep je? Hoeveel kilometer liep je op een dag? Ben je nu een
ander mens geworden? Wat heb je geleerd onderweg? Ben je nu gelovig geworden? Hoe is het nu met
je?
Het zijn vragen die allen die naar Rome zijn gelopen of gefietst over zich heen krijgen na thuiskomst. Wat
moet je daarop antwoorden? Heb je wel een antwoord op al die vragen? Of moet je gewoon zeggen: ik
weet het niet. Ga het zelf ervaren.
Elena Peeters worstelde maanden na de terugkeer van haar wandeling van Antwerpen naar Rome met
die vragen. Ze maakte er een overtuigende solovoorstelling over in het kader van haar afstudeerproject
aan het conservatorium van Antwerpen. Daarin gaat ze op zoek naar de antwoorden. Haar verhalen zijn
herkenbaar voor wie hetzelfde avontuur heeft beleefd. Maar ook voor de thuisblijvers en voor wandelaars, zoekers, denkers, twijfelaars.
‘Ik had mijn vrienden graag op al die vragen een antwoord gegeven, maar dan hadden zij 102 dagen naar
mij moeten luisteren. En dat wilde ik ze niet aandoen,’ zegt ze. ‘Nee, ik ben mezelf niet tegengekomen.
Eerder het tegenovergestelde: ik heb mezelf losgelaten. Ik voelde me transparant worden, één met de
omgeving. Ik was die weg, ik was dat weiland, ik was die koe. Het onderscheid tussen mezelf en de wereld om me heen verdween helemaal.’
Maar hoe herkenbaar is ook haar waarneming van wat “Het Weer” betekent: ‘het weer doet er niet toe.
Juist als het regende voelde ik me één met die natte wereld om me heen. Op zo’n moment is van geen
enkel belang wie ik ben, of ik nat word of droog blijf. Het idee van mijn identiteit stroomde met de regen
van me af. Zelfs die man in de auto die voorbij kwam rijden, droog in zijn auto achter de voorruit met
ruitenwisser. Ik wás op dat moment die man. Ik wás die ruitenwisser.’ Het brengt haar tot filosofische
bespiegelingen over het verschil tussen ik en de wereld, tussen mijzelf en de materie om ons heen; tussen jou en mij. ‘Alles is één, jij en ik zijn onderdeel van één perfect geheel.’
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… Gelezen, Gezien, Gehoord

Foto Willy Witterwulghe
De voorstelling kent ook vrolijke, hilarische momenten.
Zoals deze: ‘op weg naar huis bedenk ik dat elke acht minuten in de TGV één dag stappen is.’
Of over die Amerikaan met wie Elena een aantal weken samen door Toscane wandelt. ‘Haven’t you told
your mother yet that you love her?’ vraagt hij haar verbaasd. Immers als een Amerikaan niet minstens
twee keer per dag de mantra “Mum, I love you” uitspreekt, is er iets ernstig mis met hun relatie. Diezelfde dag nog belt Elena haar moeder met de mededeling: “Mam, ik zie u graag!”, waarop haar moeder alleen maar verbijsterd kan stamelen of het wel goed met haar gaat….
De vorm van de voorstelling is uiterst sober, maar doeltreffend in zijn eenvoud. Haar enige technische
hulpmiddel is een apparaatje waarmee ze haar geluid kan opnemen en tegelijk weer afdraaien. Daarmee
bereikt ze het – naar mijn mening – hoogtepunt van de voorstelling door in haar uppie de canon Dona
nobis pacem te zingen. Loepzuiver, ingetogen en tot tranen toe ontroerend.

Belofte ingelost
Auteur: Marcel Tinneman
Door Arnold Spijker

Later is een relatief begrip. Als op 13 november 2009 zijn echtgenote Nel overlijdt, is vertrekken plotseling nu geworden. Hij moet nu naar Capranica en dan naar Rome.
Het verlies van Nel hakt er bij Marcel in. Hij beseft, ik moet niet wachten. Stel je voor wat het gevolg kan
zijn. Hij denkt: Ik moet nu wat afmaken. Ook morgen zijn er zorgen.
Je loopt in dagboekvorm 12 weken met Marcel mee naar Rome.
De zintuigen van Marcel zinderen. Hij gaat goed voorbereid op weg. In zijn bagage twee kunststof kokers
met as van Nel en een aanbevelingsbrief van het bisdom Roermond.
De schrijfstijl van Marcel is even snel als de afstanden die hij aflegt. Hij is op weg naar zijn einddoel en dat
proef je en voel je in elke tekst.
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Op de achtergrond van zijn wandeling en in zijn tekst voel je zijn wekker blijven tikken.
“Je hebt maar twaalf weken.”
Elke pelgrimsreis kent zijn tegenslagen. Aanvankelijk ervaart hij een vorm van
psychologische oorlogsvoering tussen zijn oren. Bij zijn start zit z’n bovenkamer nog vol.
Bij zijn vertrek uit St. Odakerk krijgt hij z’n eerste pelgrimsstempel en de Heilige Christoffel.
Tijdens een avondwake die hij onderweg bijwoont concludeert hij: “Ik weet
wat verliezen is.”
Het overlijden door kanker zit nog duidelijk in de actualiteit van zijn gedachten.
“Ik zou te voet gaan en zit nu al op een tractor.”
Marcel wil doorzetten. Hij wil niet klagen. Hij wil afzien.
Het moet voorwaarts blijven gaan.
Eigenlijk wil hij alleen maar lopen en vervloekt hij zichzelf als hij even smokkelt.
In de heuvels en bergen is hij in z’n element.
Pater Daniel leert Marcel dat ook lijden z’n grenzen heeft. Ook voor een pelgrim.
Een gesprek onderweg kan fijn zijn. Het haalt je uit je eenzaamheid.
Zijn telefoon is het contactdoosje met de wereld. Kerken onderweg zijn fijn.
Het zijn bakens. Vaak is er drinkwater en dus meestal een stopcontact.
Zelfs de kerkhoven en de vele weg- en veldkruizen hebben iets mystieks.
Toevalstreffers, ontmoetingen. Misschien is dat nog wel het meest boeiende
van een reis: de ontmoetingen. Voor sommige dingen moet je tijd nemen.
Gaandeweg de tocht bereikt Marcel iets waardevollers. “Ik ben los gekomen
van dingen die me in de greep leken te houden”
Deze reis brengt hem wat hij hoopte. Afscheid van een liefde. Nieuwe liefde.
Hij is meer tot zichzelf gekomen.
In Capranica, waar hij de as verstrooit beseft hij dat dit de laatste keer is dat
hij hier is.
Hij ervaart een berusting. “Het is mooi geweest.
Wat heb ik nodig? Eigenlijk niks.”
Marcel heeft z’n belofte ingelost.
ISBN: 978-90-822998-0-9 Het boek kost € 15,- (excl. verzendkosten).
Te bestellen door een mail te sturen naar marceltinnemans69@gmail.com
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LA CAMMINATA DELLA VITA
Fietsreis Brugge – Rome – Brugge
Auteur : Rik Carton
Door Luc Gregoir

Een fietsreis van Brugge naar Rome en terug. En mijlpaal in het leven waarnaar
wordt uitgekeken. Het devies Chi va piano va sano e va lontano (wie traag gaat,
gaat gezond en komt ver) brengt Rik waar hij zijn wil. Een Italië waar het goed te
vertoeven is, waar je weg van de stroom de couleur locale kan proeven, gewoon
onderweg zijn met elke dag een nieuwe ervaring, een nieuw en onvoorspelbaar
scenario ofwel een dag helemaal niets doen. Hij kiest niet voor een kilometer per
kilometer uitgestippelde route maar laat zich leiden door de opportuniteiten van
het moment en de omgeving waar hij zich bevindt. Een uitzondering maakt hij bij
het binnenrijden van Rome waar hij de gids van Paul Benjaminse volgt. In Frankrijk
redt hij het met de hulp van Michelin kaarten en in Italië met de wetenschap dat
alle wegen naar Rome leiden. Dat daar geen goede kaarten te vinden zijn en er af
en toe wat om te rijden valt. Een ankerpunt op zijn weg is Geneve waar hij gezelschap krijgt van zijn vrienden Willem en Monalita. Samen rijden ze over de col
Mont Cénis Italië binnen. De poort naar Italië die ook Hannibal verkoos, al bestaan
hierover wel wat meningsverschillen. Op de terugweg wordt Sardinië aangedaan
en vandaaruit gaat het met de boot naar Marseille voor een tweede doortocht
door Frankrijk. Het boek bevat details over lokale bezienswaardigheden, restaurantjes en plaatsen waar Rik overnacht heeft. Dit alles omkleed met de nodige verhalen die de lokale sfeer weergeven. Dankzij zijn kennis van het Italiaans, zijn eigenzinnige route en af en toe de gedeelde interesse voor de fiets komt hij in gesprek met de lokale bevolking waarvan we geregeld verslag krijgen. In de nabeschouwingen vinden we een etappe overzicht, met afgelegde afstand, stijgmeters,
hoogste punt van die dag en overnachtingsplaats. Daarnaast een aantal praktische
tips, waarvan we er ook een aantal in het verslag tegenkomen en tenslotte een balans van zijn ervaringen. Ik heb dit boek met plezier gelezen en terugdenkend aan
mijn eigen fietstocht - nu meer dan tien jaar geleden - besefte ik dat er nog heel
wat overblijft om naar terug te keren. Ik wil het ieder fietser aanbevelen die zijn
tocht plant of wil herbeleven en er niet voor terugdeinst zijn eigen weg uit te dokteren.
Uitgave: D/2014/Rik Carton, verkrijgbaar voor 25 Euro (incl. verzendingskosten) bij
rik.carton@telenet.be .
De eventuele opbrengsten zijn voor Vredeseilanden.
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Doorlopend filosoferen

Met de stroom meegaan
door Ruud Bruggeman

Ik hoor onderweg in Frankrijk van kamperende medepelgrims: ‘de stokken van ons tentje zijn gebroken;
ik kan hier niet aan nieuwe komen; mijn tocht houdt op, ik moet terug naar huis’. En ik hoor mezelf denken: ‘wat erg voor ze!’, en ga weer over tot mijn orde van de dag. Maar als datzelfde mij overkomt, voel ik
me geschokt, diep teleurgesteld, akelig omdat ik al het mooie waar ik zo van geniet opeens kwijt ben.
Waarom neem ik de narigheid van anderen, na gevoelens van medeleven toch min of meer voor kennisgeving aan, en pelgrimeer ik zelf blij weer verder? Maar waarom wind ik me behoorlijk op als iets ergs
mijzelf overkomt? Een mens heeft de neiging, zichzelf toch een beetje als het centrum van de wereld te
zien; het belangrijkste voor mij is, dat het mijzelf goed gaat. Daar zit iets onlogisch in. Wat de ander overkomt is toch even fijn of erg als wat mij overkomt?
Het heeft niet veel zin om jezelf akelig gaan voelen om narigheid van anderen. Daar wordt die ander ook
niet veel wijzer van. Maar zinnig is wèl, om wat minder medelijden met mezelf te hebben als het mij overkomt.
Wat dat betreft is een pelgrimstocht een prima leerschool. Ik loop daar met veel minder zekerheden; hoe
vind ik de goede weg, waar kan ik slapen vannacht, hoe kom ik aan eten en drinken als er geen winkels in
de buurt zijn? En telkens weer merk ik, dat het altijd wel weer goed komt, er zijn altijd wel lieve mensen
die me helpen als het nodig is. Of er komt onverwacht precies op mijn weg wat ik nodig heb. Mijn ervaring onderweg is: alles komt altijd goed! Een van de wonderlijkste ervaringen bij het pelgrimeren.
Toch gaat het bij mij, en bij ieder ander, onderweg ook zeker niet altijd precies zoals ik het wil en hoop.
Ik heb ook wel eens een fantastische tocht door omstandigheden moeten afbreken. Of verder moeten
lopen met een nogal heftige pijn die niet overging. Is het dan ‘niet goed’ gekomen? Wat is ‘goed gekomen’ of ‘niet goed gekomen’? In de kern gaat het hierbij altijd om oordelen: dàt vind ik wel fijn, dàt niet.
Ik wil dat het gaat zoals ik het prettig vind. En als het dan niet gaat zoals ik wil, dan vind ik dat heel vervelend! Eigenlijk komt dat ook wel best vaak voor onderweg…….
Mijn vrouw en ik kregen onderweg naar Rome door alle wederwaardigheden heen als lijfspreuk: telkens
weer met de stroom meegaan. Als die onze kant opgaat: leuk! Als die opeens een andere kant op blijkt te
gaan: ook goed! Daarmee haal je het oordelen er af, en is het altijd goed wat er ook gebeurt, en pelgrimeer je zeer relaxed en ontspannen en tevreden! Ook als het ‘niet goed’ komt.
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Prikbord
Crowdfunding project Pelgrimshuis Assisi
The Ruah is een prachtig huis in Assisi dat een pelgrimsoord zal zijn op de
Franciscusweg van La Verna naar Poggio Bustone. Voor de aanschaf en
inrichting van het eigendom is heel wat geld nodig. Hiervoor is een
crowdfunding project opgezet. Het is onnodig jullie te overtuigen dat je
met vele kleine stapjes een heel eind kan komen. Maar ze moeten wel
gezet worden! Voor details klik hier.

De Franciscaanse Beweging

In Omnes 10 las ik de boekbespreking
'De onvoltooide reis' van Patrich Leigh
Fermor. Ik ben net begonnen het eerste
en tweede boek van Fermor's triologie
te lezen als voorbereiding op mijn geplande voettocht langs Rijn en Donau
naar de Zwarte Zee in 2016. Graag kom
ik met wandelaars in contact die deze
reis langs de grootste rivieren van
Europa eerder gemaakt hebben ter
voorbereiding van mijn tocht.

De Franciscaanse Beweging die in de voetsporen van Franciscus van Assisi wil treden
organiseert voor de 46° maal een pinkstervoettocht van 22 tot 25 mei dit jaar onder het
thema KWETSBAAR. De tocht gaat door in Oosterhout N-Br.
Meer informatie hierover op
www.franciscaansebeweging.nl .

Overzicht fietsers en wandelaars
De website van Pelgrimswegen naar Rome heeft een veel geraadpleegd
overzicht met wandelaars en fietsers die onderweg zijn of gearriveerd
in Rome. Soms met een verwijzing naar de blog waar ze hun verhaal
doen. Niet vergeten updates door te sturen met een berichtje aan
info@pelgrimswegen.nl!

Wim van Miltenburg
wimvanmiltenburg1947@gmail.com

Jouw verhaal in de komende Omnes?
Voor het komende nummer van OMNES zijn we nog op zoek naar bijzondere
ervaringen en verhalen van jouw pelgrimstocht te voet of per fiets. Heb jij een
geweldige, inspirerende, afschuwelijke of ontroerende belevenis te melden:
stuur een mailtje naar redactie@pelgrimswegen.nl. Ook als je het niet zelf wilt of
kunt opschrijven, stuur een mailtje en we nemen contact op om samen het verhaal te schrijven.
Op de website kun je zoekertjes plaatsen of raadplegen voor fietsers, wandelaars en gidsen
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De weg is poëzie
Reiziger,
er is geen weg
de weg maak je zelf, door te gaan.
Alles gaat voorbij en alles blijft,
maar het is aan ons om te gaan,
verder gaan en wegen banen,
wegen over de zee.
Antonio Machado ( 1875 – 1939)

Nooit heb ik roem nagestreefd
en de mensen mijn lied willen inprenten;
ik houd van werelden die subtiel zijn,
gewichtloos en vriendelijk, als zeepbellen.
Ik houd ervan om te zien hoe ze geel en rood kleuren,
gaan trillen, plotseling en uit elkaar spatten.
Nooit heb ik roem nagestreefd.
Reiziger, de weg,
dat zijn jouw sporen, en niets anders.
Reiziger, er is geen weg,
de weg maak je zelf, door te gaan.
Door te gaan maak je de weg
en als je achterom kijkt,
zie je het pad dat je nooit meer zult hoeven betreden.
Reiziger, er is geen weg
alleen een schuimspoor in de zee.
Een tijd geleden hoorde men, op deze plaats,
waar nu een doornbos staat,
de stem van een dichter die riep:
Reiziger, er is geen weg,
de weg maak je zelf, door te gaan stap voor stap,
regel voor regel.
De dichter stierf ver van zijn huis,
hem bedekt het stof van een naburig land.
Toen men van die plek wegliep, hoorde men hem huilen:
Reiziger er is geen weg,
de weg maak je zelf, door te gaan, stap voor stap,
regel voor regel.
Als de vink niet kan zingen,
als de dichter een pelgrim is
als bidden ons niets oplevert:
reiziger, er is geen weg,
de weg maak je zelf, door te gaan stap voor stap,
regel voor regel
Waarom de sporen van het toeval wegen noemen?
Ieder die voortgaat, wandelt,
als Jezus, over de zee.
Antonio Machado
uit: “Cantares y Proverbios” Vertaling: Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie Arnoud Boerwinkel

