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Angst, terreur, vluchten, migreren, opwarmen, het zijn de woorden 
die het afgelopen jaar bovendrijven in de titels van het wereldnieuws. 
Een onzekere toekomst die onrust opwekt.  

Daartegenover staan onze intimistische pelgrimstochten, weg van de 
grote mensen wereld, op zoek naar de complexloze eenvoud van op-
staan - bewegen - eten – slapengaan. Met als ontnuchtering het bal-
lonnetje in een drukke toeristenstad dat naar hogere sferen afdrijft 
bij de aankomst. En dan de onvermijdelijke vraag: wat nu? Meer en 
meer mensen willen deze weg gaan. Verwonderlijk? Misschien heb je 
die stilte wel nodig om verantwoord en ontdaan van simplistische 
oplossingen, om te kunnen gaan met de fundamentele wijzigingen 
die zich voordoen. Wat we vernemen uit de verhalen van hen die te-
rugkeerden, is hoe ze hebben genoten van de vriendelijkheid die hen 
ten dele viel; hoe schoonheid tot ontroering leidt; hoe bijsturen geen 
schande is maar het doel dichterbij kan brengen; hoe vertrouwen on-
verwacht deuren opende en dat je inzetten de moeite loont.  

Deze verhalen werden met veel enthousiasme gebracht tijdens de 
jaarlijkse ontmoetingsdag in Houten die druk werd bijgewoond en 
weer velen motiveerde op tocht te gaan.  

Ook vernamen we in Houten het besluit van voorzitter Gert Wich en 
Pieter Quelle, webmaster / secretaris van de vereniging, zich uit het 
bestuur terug te trekken. Beiden zijn bereid om aan anderen de ruim-
te te geven en zich actief binnen de vereniging te blijven inzetten. 
Hierover later meer. 

 

Als redactie hebben we in het voorbije jaar met veel voldoening jullie 
verhalen gebracht. We rekenen erop dat we dat mogen blijven doen.  

 

Hou ons op de hoogte!  nieuwsbrief@pelgrimswegen.be   

http://pelgrimswegen.nl/
mailto:%20nieuwsbrief@pelgrimswegen.be
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Agenda 

Fiets- en Wandelbeurs  

Nederland: 20 en 21 februari 2016 in de Jaarbeurs te Utrecht   

België: 27 en 28 februari 2016 in de EXPO hall te Antwerpen 

Op de beurs te Utrecht geven Guus Wesselink  en Riet van Laake  
een lezing over hun voettocht de 'Ökumenische Pilgerweg'  

Bart Vermeyen geeft  een lezing op de beurs te Antwerpen over de 
via Francigena en andere routes voor wandelaars  

Wil je informatie geven op één van de beurzen, neem dan contact 
op met Cor Kuyvenhoven, evenementen@pelgrimswegen.nl   

Inhoud 

Informatiedag voor fietsers en wandelaars te Mechelen  

zaterdag 12 maart 2016 13u  tot 17u 

Locatie:       Jeugdherberg   ‘De Zandpoort’  
Zandpoortvest 70 2800 Mechelen  

 informatie voor en door Fietsers en Wandelaars  

 Auteur Herman Cole  geeft een voordracht over niet te mis-
sen juweeltjes langs de via Francigena in de PO vlakte 

Details op http://infoviaromea.blogspot.be/ 

Inschrijven via email naar: infoviaromea@yahoo.com 

Lezing  ‘Vier vrije voeten, een romantische voettocht van  

      's-Hertogenbosch naar Zuid-Italië'  

Door Guus Wesselink  en Riet van Laake   

maandag 25 januari om 14 uur in Gerwen (bij Eindhoven)  

in het gemeenschapshuis de Heuvel, Heuvel 11 Gerwen. (Nuenen) 

Winterse  St. Brigida pelgrimage  

Van 30 januari tot en met 2 februari 2016 door het winterse zuid-
limburgse heuvelland. Dit is in het voorjaar en de zomer al een ge-
weldige ervaring, maar in de winter wordt het een echte beleve-
nis. We slapen in een klooster en lopen elke dag buiten.  

De tocht wordt georganiseerd door Te voet is goed!  ... meer 

Noteer alvast volgende data:  

Ledenvergadering 9 april Catharijneconvent (CC) te Utrecht 

Infodag 20 maart in boekhandel Pied à Terre te Amsterdam 

http://www.jaarbeurs.nl/10/route
http://www.antwerpexpo.be/nl/Ligging-en-bereikbaarheid
mailto:evenementen@pelgrimswegen.nl
http://infoviaromea.blogspot.be/2015/08/ontmoetingsdag-2016-fietsers-en.html
mailto:infoviaromea@yahoo.com?subject=Inschrijving%20Info%20en%20Ontmoetingsdag%20fietsers%20en%20wandelaars%20naar%20Rome%202016
https://www.google.be/maps/@51.4890241,5.5639776,15z
http://tevoetisgoed.weebly.com/in-eigen-land-winterse-st-brigida-pelgrimage.html
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De vereniging 

Drukbezochte Algemene Ledenvergadering 

Door Ben Teunissen, Foto's Evelien Apeldoorn 

Voorafgaand aan de Ontmoetingsdag op 14 november vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Een 
drukbezochte bijeenkomst waarin het bestuur verantwoording heeft afgelegd van haar beleid. De vereni-
ging Pelgrimswegen naar Rome telt bijna duizend leden en velen daarvan hadden de moeite genomen 
die dag eerder van huis te gaan. Het nieuwe handboek ‘Op pelgrimstocht naar Rome’ werd gepresen-
teerd. En Piet Beisterveld werd bedankt voor het vele jaren bijhouden van de registers. Vanaf heden zal 
dit door de leden zelf digitaal worden verzorgd. De financiën werden toegelicht en we kregen meer zicht 
de begroting van 2015: de herijking van het toekomstige beleid vereist grotere reserves. Overigens zon-
der dat daarvoor de contributie zal worden verhoogd. Belangrijk moment was het overdragen van de 
voorzittershamer. Na acht jaren pionierend voorzitter te zijn geweest neemt Gert Wich afscheid van die 
functie. Cor Kuyvenhoven neemt de nieuwe hamer die hij mocht ontvangen met veel plezier en met goe-
de voornemens over. Een applaus was er ook voor Pieter Quelle die eveneens na acht jaren zijn taken 
overdraagt aan de nieuwe secretaris Herman Groenewold. Gelukkig blijft Pieter nog even als webmaster 
beschikbaar. Verder werd het bestuur uitgebreid met de leden Guus Wesselink en Ed Piek. In de komen-
de NB zullen zij zich verder aan u voorstellen. Met bezorgde rondvragen van betrokken leden sloot de 
oud voorzitter de prettig verlopen vergadering. De echte ontmoetingen van die dag moesten toen geluk-
kig nog komen. 

Inhoud 

ELENA! Een sterk verhaal. 

De voorstelling die Elena Peeters  ons bracht op de ontmoetingsdag liet nie-
mand onberoerd. Dit bleek uit de vele positieve reacties en de staande ovatie 
die ze mocht ontvangen na afloop.  

De moeilijk te verwoorden emoties die ze helder en herkenbaar in haar verhaal 
verwerkte getuigde van grote professionaliteit. 

Fred Vliegen laat weten via Facebook: ‘Het raakt mij meteen en met mij velen 
in de zaal, hoe Elena haar voettocht vertolkte, de eenvoud.’   
 
Voor wie dit gemist heeft zijn er de komende maanden nog voorstellingen ge-

pland. Details staan vermeld op Elena’s thuispagina elenapeters.be. 

http://elenapeeters.be/
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Inhoud 

Impressie ontmoetingsdag 

Foto ‘s Luc Gregoir  
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De vereniging 

Inhoud 

Emo’s emoties: een reis naar Rome tussen woede en 

begeestering in 1212 

Een lezing door Dick de Boer, luidt de aankondiging. Een lezing? 
Eerder een denkbeeldige reis, begeleid door dhr. de Boer was 
mijn ervaring in het afgeladen lokaaltje. Al vlug bevinden we ons 
in de dertiende eeuw in gezelschap van abt Emo die zo zijn reden 
heeft om zijn tocht naar Rome te ondernemen. Samen met hem 
kijken we met ontzag naar de gewelven in de kathedraal van 
Soisson en de abdij van Orbais waar de Gotiek zijn eerste stappen 
zet. Deze en andere voetsporen kunnen we volgens Dick nog tot 
op de dag van vandaag bekijken, hetgeen me dadelijk warm 
maakt om Emo achterna te reizen. Dat historisch onderbouwd 
niet gelijk staat met droog en stoffig wordt snel duidelijk als de 
hoogleraar ons gedreven vertelt over de wijze van reizen, het 
landschap en de steden waar de abt langs komt. Een uurtje is dan 
ook heel kort en doet ons uitkijken naar meer. Dat kon al in de 
namiddag met zijn lezing Rome in de 13de eeuw. Wie dit gemist 
heeft kan te rade gaan in zijn boek Emo’s reis.  In mei 2016 wordt 
een  zevendaagse reis georganiseerd met de professor, een goe-
de aanvulling voor wie het spoor gevolgd heeft op zijn weg naar 
Rome. Het traject dat in de reis behandeld wordt is dat van Lucca 
naar Rome en dat valt deels samen met de via Francigena. Wie 
klaar staat om de tocht te ondernemen kan ook te rade gaan bij 
Peter Molog, die de reis per fiets ondernam.  

Dhr. Dick de Boer 

Op pelgrimstocht naar Rome 

Onlangs verscheen een herwerkte druk van het handboek uitge-

geven door Pelgrimswegen naar Rome 

Het boek is een vraagbaak voor de pelgrim naar Rome. Het is ge-

schreven door ervaren pelgrims, die de tocht ondernomen heb-

ben. Hun verhalen, tips en ervaringen zorgen ervoor dat je goed 

voorbereid op pad gaat. Naast praktische informatie in verband 

met de voorbereiding en de tocht zelf wordt er ingegaan op be-

schreven routes, het pelgrimeren, en verwijzingen naar gidsen en 

literatuur met betrekking tot een voet- of fietstocht naar en voor-

bij Rome. Verder bevat het boek een handige paklijst, overzichts-

kaartjes en een woordenlijst met Italiaanse basisbegrippen. 

Het boek wordt gratis aan nieuwe leden aangeboden. Het kan 

besteld worden via de website van Pelgrimswegen naar Rome of 

aangeschaft worden in de reisboekhandel.  

http://www.pelgrimswegen.nl/DOC/emosreis.pdf
http://www.labrysreizen.nl/reisoverzicht/emo
http://voorheen-de-boswachter.nl/Emosreis/emosreisdeel.html
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=107
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Pelgrims en hun verhaal 

Inhoud 

Bert en Miep komen aan in Rome op 27 oktober 

Het zal nog wel een tijdje duren voordat we weer 

helemaal ‘terug op aarde’ zullen zijn. Het eenrich-

tingverkeer op de snelweg van het leven is onont-

koombaar. We worden meegezogen. En toch.. Er 

zullen verschillen zijn met ons leven van voor de 

Klaas Heeren liep  via de Brennerpas naar Rome 

“Jullie zijn bezweet”, zegt ze “wilt u wat drinken?” 

Vervolgens neemt ze ons mee naar achteren op de 

binnenplaats van de boerderij en biedt ons een glas 

ijskoud bronwater aan. We weten niet wat ons 

overkomt. Haar eveneens hoogbejaarde zuster 

wordt er ook bijgehaald en ze zegt iets over “Die 

Mutter Gottes”, wat we niet precies verstaan. Maar 

we zijn van wandelaars, pelgrims geworden in de 

ogen van deze bejaarde zusters en voor onszelf ook 

een beetje.  

Ankie Hoyer begon vol goede moed aan haar 

tocht maar …. Op de derde dag ben ik ’s morgens 

vroeg met mijn hoofd tegen het trapje van een 

jeugdherberg bed geknald. Omdat de pijn was 

weggetrokken, ben ik om zeven uur gewoon verder 

gegaan met de tocht. De dagen daarna kreeg ik in 

toenemende mate te kampen met duizeligheid. 

Aanvankelijk dacht ik aan een gebrek aan bepaalde 

voedingsstoffen i.v.m. de hitte. Na acht dagen heb 

ik een arts opgezocht, ben nog twee dagen in het-

zelfde Michelstadt gebleven en ben toen terug naar 

huis gegaan. Ik bleek toch een hersenschudding 

gehad te hebben!  Ik heb mijn rugzak nog een week 

onuitgepakt gelaten, maar wist toen, dat het ver-

der gaan er voorlopig niet in zat. Duizeligheid en 

nekklachten hebben me nog lang parten gespeeld. 

Nu, na 3 maanden, zijn mijn klachten pas bijna he-

lemaal weg.  Ik wil nog steeds mijn tocht vervolgen. 

Misschien in het voorjaar wanneer lk de draad en 

de rugzak weer oppak, …… 

Gert Kamphuis fietste van  Terwolde naar Verona, 

Op het film fragment hieronder zie je hoe hij ont-

vangen wordt door zijn vrienden in Piovezzano, 

Italië  

https://bertonderweg.wordpress.com/
https://klaaslooptnaarrome.wordpress.com/
http://gert1961.reislogger.nl/foto/reis-italie
http://aws.reislogger.nl/gert1961/video/14501.mp4


NIEUW SBRIEF 30  Pagina 7  DECEMBER 2015  

Pelgrims en hun verhaal 
Voorstelling van het boek Van Compostela  naar Rome via  Assisi 

Vollezele zondag 13 december 

Door Luc Gregoir 

Als ik uit het venster in de Notelaar te Vollezele kijk zijn de heuvels van het 
Pajottenland bevolkt met voorbijtrekkende mistwolken.  Dit maakt het uitzicht 
op dit land in Vlaams-Brabant op de grens met Vlaanderen nog mooier dan an-
ders. Binnen is het een drukke gezellige bedoening.  Het is duidelijk dat het ge-
meenschapsgevoel in dit dorp nog niet verdampt is. Wie trekt uit dit hemels 
oord weg voor een voettocht van meer dan 3000 kilometer?   

Marc Tresignie dus,  die na een eerdere pelgrimstocht naar Compostela  in april 
2015 de draad weer opneemt en vandaar zijn tocht verder zet via Assisi naar Ro-
me.  Dat doet hij niet zomaar, met deze tocht zamelde hij 14.000 euro in voor 
het project 'Samen Helpen’ dat kankerpatiënten ondersteunt. Een project dat hij 
niet willekeurig heeft uitgekozen maar waarbij hij zich nauw betrokken voelt. 
Voor zijn boekvoorstelling heeft hij verschillende gasten uitgenodigd, onder wie 
kankerpatiënt, Laurence die in 2013 het nieuws te horen kreeg van haar ziekte. 
Zij brengt op ontroerende wijze het verhaal van haar moeilijke ‘tocht’ doorheen 
de ziekte, die de tocht van Marc, zo beaamt hij zelf, relativeert.  Hetgeen niet wil 
zeggen dat Marc zijn pelgrimstocht zonder hindernissen verloopt.  Zijn boek ver-
haalt hoe hij de tocht ondergaat en hoe hij omgaat met euforische momenten, 
zoals een kerk vol bewonderaars in Assisi, maar ook met tegenslagen. Zo be-
schrijft hij een dag waar alles wat mis kan gaan ook misloopt maar toch weer in 
schoonheid eindigt. Of hoe hij met het dagelijks bijwerken van zijn blog het con-
tact houdt met zijn familie en vrienden, een remedie tegen de eenzaamheid. 
Kris Baert weet aan de hand van interviews met Marc de pelgrimstocht te re-
construeren, zodat de aanwezigen een beeld krijgen van wat zo’n tocht inhoud. 
Kris brengt ons het lied Marc ‘s pelgrimsbede, een door zijn schoonvader Geor-
ges Mertens aangepaste versie van het Zuid-Afrikaanse Pelgrimsgebed van 
Amanda Strydom.  Om te besluiten moet Marc antwoorden op de vraag of hij de 
cirkel zal sluiten met een tocht Rome – Galmaarden, hij denkt erover maar weet 
het nog niet zo zeker, antwoordt hij. Waarop Kris repliceert: als het in zijn hoofd 
zit weet zijn vrouwtje al wel hoe laat het is! 

Tot slot van de bijeenkomst ontvangt Marc nog van Burgemeester Pierre De-
neyer een oorkonde als Ereburger van Galmaarden, hetgeen slechts drie dorpe-
lingen hem voordeden. 

Het Boek Van Compostela naar Rome via Assisi kan besteld worden door € 21,= 
(€ 17 + € 4 porto) over te schrijven op rekening BE93 9731 3251 5067 van vzw de 
Draak onder vermelding van ‘Boek Marc Tresignie + Uw Naam en adres’ 

Marc is ook gastspreker op de ontmoetingsdag voor Vlaanderen op 12 maart te 
Mechelen. 

http://www.marcgaatnaarrome.be/index.php/reisweg
https://youtu.be/fTsYx8W_2w0
http://infoviaromea.blogspot.be/2015/08/ontmoetingsdag-2016-fietsers-en.html
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Route 

The Way of St Francis door Reverend Sandy Brown 
 
Door Fokko Bos 
Toen Kees Roodenburg in 1998 zijn eerste versie van een wandel-
route naar Rome - toen nog vanaf Assisi - uitbracht en kort daarna 
ook het deeltje vanaf Florence naar Assisi verscheen, samen De 
voettocht naar Rome, zal hij zich niet gerealiseerd hebben school 
te gaan maken. 
Destijds bestonden al wel enkele beschrijvingen voor de pelgrima-
ge naar Assisi; o.a. 
vanuit Taizee in het Frans (Chemin d'Assisi), vanuit la Verna in het 
Italiaans (Di qui passò Francesco) en een markering in het veld 
vanuit Loreto bij Ancona naar Assisi (Sentiero Francescano). Niet 
naar Rome dus. 
Maar met 'Een franciscaanse voetreis' was er een alternatief voor 
de Via Francigena gekomen. Deze route, die door de Apennijnen 
van Toscane en Umbrië loopt, is landschappelijk veel uitdagender 
dan de 'Francigena'. 
Er verscheen al gauw een Duitstalige editie van 'Een franciscaanse 
voetreis', aldaar geheten   'Der Franziskusweg' en daarnaast nog 
een geplagieerde route. 
Onvermijdelijk is er nu ook in het Engels een vergelijkbare route-
beschrijving : The Way of St Francis (Via di Francesco: from Floren-
ce to Assisi and Rome). Geschreven door Rev. Sandy Brown bij uit-
gever Cicerone . De schrijver maakte gebruik van andere beschre-
ven routes, zoals die van Kees Roodenburg en soms alleen gemar-
keerde routes van de CAI (Club Alpino Italiano). 
Op enkele plaatsen wijkt de routekeuze nogal af van die van Kees, 
in grote lijnen zijn beide gidsen vergelijkbaar. De Engelse gids 
heeft kaartjes van 1:50.000 van OpenStreetMaps ; bij (ver)dwalen 
zijn de topografische kaartjes 1:25.000 uit de Voetreis te prefere-
ren. Wel zijn de omschrijvingen van de plaatsen die we aandoen 
uitvoeriger, de accommodaties niet geheel overlappend en het 
boekje past in een broekzak. En dus zonder ringband zoals 'Een 
franciscaanse voetreis' dat wel heeft.  
Mijn conclusie is beide gidsen mee te nemen om onderweg een 
alternatief te hebben bij calamiteiten. 
 
The Way of St Francis 
Via di Francesco: from Florence to Assisi and Rome door Rev. 
Sandy Brown 
Cicerone  first edition 2015.  
ISBN 978-1-85284-626-8 

Inhoud 

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=575
http://www.openstreetmap.nl/
http://www.cicerone.co.uk/product/detail.cfm/book/626/title/the-way-of-st-francis#.VnQMWFnl-P8
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Route 

Inhoud 

  

 

 

De Via Claudia Augusta 

Verslag van een ‘toeristische’ voettocht vanaf Füssen naar Verona 

Door Guus Wesselink en Riet van Laake 

 

Het aardige van de Via Claudia Augusta is, dat hij nergens begint en in het niets 
eindigt. 

Het handige en informatieve route- en informatieboekje, dat wij bij Pied à Terre in 
Amsterdam kochten, vermeldt, dat de oorspronkelijk Romeinse weg van de Adria-
tische kust bij Venetië naar de Donau bij Augsburg - thans als trekkingroute- zowel 
aan het begin als aan het eind, nog niet af is. Dat betekent, dat we op het tracé 
van Landsberg am Lech naar het beoogde eindpunt Venetië zelf een startpunt kie-
zen. Het werd Füssen, op de grens van Duitsland en Oostenrijk. Het eindpunt laten 
we nog even open als we vertrekken. Uiteindelijk is het Verona geworden en een 
bijna 500 km lange wandeltocht. 

 

De Via Claudia Augusta, kortweg VCA hierna, is een mooie wandel en fietsroute, 
maar beslist geen pelgrimsweg. Als je pelgrimeren beziet als het wandelen of fiet-
sen door de natuur en cultuur, onderweg contemplerend over het leven, over je-
zelf, over je relatie(s) en over het geloof, dán is elke weg natuurlijk een pelgrims-
route. Zeker als je onderweg heilige plaatsen bezoekt. Maar als je graag naar een 
eindpunt wandelt waar een heilige op je wacht in een prachtige kathedraal, dan 
kom je met de VCA bedrogen uit: hij heeft meer het karakter van een toeristische 
wandelroute dan van een pelgrimsweg. Nochtans is de VCA onderdeel van het 
parcours naar Rome over de Reschenpas.  

 

De overnachtingen die achterin het boekje staan zijn niet volledig en vooral duur. 
Gemiddeld waren wij tachtig euro per overnachting kwijt. Mét ontbijt dan nog 
wel, maar zónder avondeten. Het is dus zaak om zelf te zoeken in Airbnb, hotelsi-
tes, jeugdherbergen en wat dies meer zij. Kloosters zagen we onderweg toevallig 
soms ook; meestal als we al een overnachtingsadres hadden. Of ze pelgrims opne-
men: we weten het niet. 

 

De bewegwijzering in Duitsland en Oostenrijk is perfect. Bij de Italiaanse grens 
houdt het op. De laatste 340 km is een kwestie van de beschrijving in het boekje 
volgen, GPS, kompas, vragen aan de bevolking en het volgen van de eigen neus. 
Fietsers hebben het eenvoudiger. Voor hen zijn er overal keurig bordjes zoals we 
ervaren als we een paar dagen het fietspad volgen. 

 

http://www.piedaterre.nl/
http://www.viaclaudia.org/en/travel-the-via-claudia/hiking.html
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Route 
… De Via Claudia Augusta 

Al met al hebben we een mooie tocht. Oostenrijk is prach-
tig: door de bossen over de Fernpass  (1250 m) bij Reutte 
en dan door het schilderachtige Inntal via de Reschenpass 
(1500 m) de Alpen over. Vervolgens negen dagen lopen 
door ‘appelland’ in Süd-Tirol naar Trento. Men vertelt ons 
dat 40% van alle appels die in Europa worden verkocht uit 
dit gebied komen. Onze Betuwe kan er tienmaal in. We 
verdwalen zelfs een keer in de vele doolhoven van de ap-
pelplantages. 

In het mooie historische Trento besluiten we om níet links-
af te slaan naar Venetië. De paden worden steiler, het 
weer grimmiger en de routeaanduidingen en overnach-
tingsmogelijkheden zullen wel hetzelfde blijven: erg ma-
gertjes. We besluiten de 110 km naar Verona over het VCA
-fietspad te lopen, dat we al vanaf de Reschenpass bene-
den ons langs de Adige door de vlakte zagen kronkelen.  

Advies: niet doen. Kies de bergen maar! 

Overnachten 

Een bijzondere plaats Orio Litta  
Esther Cremers zond ons de volgende tip van een overnach-
tingplaats. Orio Litta ligt bij de PO rivier ten noorden van 
Piacenza langs de via Francigena .  

Ze schrijft: 

‘In juni waren wij op de fiets in Orio Litta en hebben er in het 
prachtige gebouw voor de pelgrims overnacht. Er zijn twin-
tig bedden (met nog extra ruimte in geval van nood bij de 
burgemeester, Pierre Luigi, die ons persoonlijk kwam be-
groeten). Er zijn twee driepersoons-ruimtes in de toren en er 
is een grotere zaal die opgedeeld is door schermen in kamer-
tjes van drie bedden. Het sanitair was nieuw en de gastvrij-
heid super ! 

Herman Verweij publiceerde in de bundel Een vindbare plek 

er een gedicht over dat je op de website van pelgrimswegen 

kan lezen. 
Inhoud 

http://www.hermanverweij.nl/
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=132


Uitrusting 

De rugzak als last op je schouder 
Door Arnold Spijker 
 

Na veel klauterwerk over trappen bereiken we uitgeput een res-
taurant. Daar nemen we een beslissing. Iedere kilo drukt op je 
schouders, ervaren we. Die last kunnen we missen als kiespijn. 
We gaan naar het postkantoor om meer dan een kilo bagage 
naar huis te sturen. Die regencape leek zo handig; makkelijk en 
snel om aan te doen. Maar we gebruikten hem nooit. Dat bleek 
dus een vergissing. Weg ermee. Terug die cape. Terug die sok-
ken. Onze rugzak is nu een stuk lichter en dat merk je bij elke 
stap.  
 
Honderden kilometers met een rugzak op je rug. De meeste pel-
grims die te voet naar Italië gaan, doen dat met een behoorlijke 
rugzak. De een weegt nog zwaarder dan de ander. In veel geval-
len zwaarder dan nodig. Alles wat je thuis laat hoef je ook niet 
mee te slepen. En dat merk je. Straks in de eventuele hitte met 
een te zware rugzak, dat is afzien. Onvermijdelijk dwingt het je-
zelf tot de vraag: Wat sleept een mens ook psychisch allemaal 
mee? Dat ervaar ik net zo bij deze pelgrimage. Alles wat je kwijt 
kunt, lucht op; heerlijk, net als die bagage. 
Ik vind met ‘n rugzak op pelgrimsweg gaan ook ‘n oefening in mi-
nimalistisch leven. Daarnaast vind ik het ook een spirituele oefe-
ning. Immers, symbolisch dragen we in ons leven vaak teveel last 
met ons mee. Die last drukt op ons, net zoals je een te zware rug-
zak op je schouders voelt drukken. Alle overbodige ballast die we 
in ons leven los kunnen laten, maakt het leven lichter en eenvou-
diger. Je ervaart aan den lijve dat ballast achter laten lichter 
maakt. 
Bij onze pelgrimstocht hebben we drie keer ongeveer een kilo 
spullen naar huis terug gestuurd. We hebben de spullen niet ge-
mist, integendeel, we waren blij dat we er vanaf waren. Het bleek 
overbodige ballast. Een regencape die we nooit nodig hadden, 
een extra T-shirt, extra sokken bijvoorbeeld. 
Ik ken een pastor die alleen met een wandelstaf en drankflesje 
pelgrimeert. Trouwens, hij wandelt daarbij ook nog eens zonder 
geld. Iedere keer weer vindt hij onderdak, drinken en eten. Deze 
manier schijnt gebaseerd te zijn op het evangelie van Marcus 
waar Jezus tegen zijn apostelen zegt dat ze voor onderweg alleen 
een staf en sandalen mogen meenemen. Het is een kwestie van 
vertrouwen. Ik heb hiervoor kennelijk niet genoeg vertrouwen, 
maar probeer mijn rugzak wel licht te houden. 
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Foto Astrid de Cock 

Lees verder volgende pagina Inhoud 



Het gewicht van je rugzak 
 
Hoeveel weegt je rugzak? Het hangt er van af hoe je pelgrimeert. 
Doe je het met een tent? Doe je het via B&B en/of hotel? Een kennis 
van me wandelt met ‘n rugzak van minder dan drie kilo. Hoe hij dat 
doet? Hij slaapt onder meer in bushokjes of op het strand. Het is 
niet mijn manier, maar het maakt wel duidelijk dat het vaak echt 
stukken lichter kan. Een mooie oefening om alvast in pelgrims 
stemming te komen. 
Zoek vooraf goed uit welke rugzakken er zijn en wat hun gewicht is. 
Doe wandeloefeningen met die rugzak. Ook oefeningen met een 
volle rugzak dus. Voel of het comfortabel is. Je kunt beter vooraf 
een andere kopen dan onderweg ellende krijgen. 
Maak een lijst met wat je mee wilt nemen. Zet de gewichten erbij. 
Vraag je daarbij ieder moment af: kan dit ook anders, lichter? On
derzoek of je het ook lichtgewicht kunt krijgen. 
Volgens de site www.gezondheid.be  mag het maximum gewicht 
van een volle rugzak niet meer dan 20% van het lichaamsgewicht 
wegen. Dat is veel, erg veel. Ik zou zeggen, probeer eens in te pak
ken met het idee: ik neem 10% tot maximaal 15% mee. Dat scheelt 
een slok op een borrel….. 
 
Op onderstaande sites vind je wat voorbeelden voor een paklijst: 
 
http://www.brotherlouis.nl/ 
http://www.backpackr.nl/paklijst/ 

Uitrusting 
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Concentreer hier het 

zwaarste gewicht 

Foto Andoni Michelena 

 

De 100 beste reis apps 2015 

Het behoort nog niet tot de standaard uitrusting van de 21-eeuwse 
pelgrim maar vele zijn toch kind van hun tijd en nemen het mee op 
tocht: een smartphone of tablet. 

Voor alles bestaat er wel een applicatie. Lees je reisgidsen liever op 
je gsm of tablet? Nog snel een slaapplaats nodig ? Familie en vrien-
den op de hoogte houden van je reisactiviteiten? Het kan allemaal. 

De lijst is eindeloos. Sommige apps zijn betalend, andere gratis. Ga 
voor je overweegt om een app aan te kopen even na of er geen gra-
tis alternatief is. 

De organisatie wegwijzer stelde een dossier samen dat je kan 
downloaden van hun webstek. 

Inhoud 

http://www.gezondheid.be
http://www.brotherlouis.nl/reistips-backpacken/zuidoost-azie/meenemen-in-je-rugzak
http://www.backpackr.nl/paklijst/
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-reis-apps
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Foto Tom Wilbers 

Langs de zijkant 

Tom Wilbers blijkt geen gebrek te hebben aan gezelschap langs de kant 
van de weg. In de Jura weet hij een reebok in het gras te ontwaren, die 
rustig blijft staan en zelfs op veilige afstand een stukje meeloopt. Zo no-
teert hij op zijn blog met een prachtige foto erbij. Maar ons opmerk-
zaam lid Titia Meuwese weet het dier te ontmaskeren als een gems. . Het 
gezicht van de gems heeft een tekening van twee strepen die aan beide 
zijden van de kop lopen, van de oren via de ogen naar de snuit. 
 
Wat verder op Tom ’s blog lezen we nog een leuk verhaal van een ont-
moeting met een ander dier, een schaap, daar twijfelen we niet aan. 
Maar hoe bedreven is het schaap in het herkennen van zijn eigen soort-
genoten? 
 
 ‘… Later op de ochtend liep ik door een klein bos met koeien en scha-
pen. Een paar schapen waren aan de overkant in het rijstveld. Van ver 
zag ik een auto over de dijk komen met twee boeren en twee honden 
die de schapen snel naar de overkant joegen…. Op een na, deze bleef in 
de berm en de honden lieten hem met rust. Toen de boeren verder re-
den kwam het schaap naar mij toe, eerst wat schuchter, maar toen ik er 
wat tegen vertelde kwam hij tegen mijn been staan. Na een aai over zijn 
kop, wilde ik verder lopen, en…het schaap liep mij achterna. Ik vertelde 
het schaap dat ik op weg ben naar Rome en dat hij niet mee kon. Daar 
had het schaap geen boodschap aan en bleef met mij mee lopen, wat ik 
ook probeerde. Na een paar kilometer kwam er een auto die ik liet stop-
pen. In mijn beste Italiaans (dat betekent Engels, Duits, Frans, twee 
woorden Italiaans en heel veel handen en voeten), met de man overlegd 
wat te doen. Het schaap ging grazen in de berm en kwam zo iets achter 
de auto, zodat hij me niet meer kon zien, waarna ik er snel vandoor ben 
gegaan ….  

Foto Tom Wilbers 

mail je eigen ontdekkingen naar nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl 

Hondstand (Erythronium) 

Door Luc Gregoir 

Soms kom je plantjes tegen die je nooit eerder gezien hebt. Dit was er 

zo eentje. Eerst één, dan nog één en dan een bos vol in de voor-Alpen 

ten noorden van Bergamo. Het heeft me moeite gekost de naam te ach-

terhalen, maar het is me gelukt: hondstand uit de lelie , een knol gewas 

met een de bol die lijkt op de hoektand van een hond.  In het Italiaans 

Dente di Cane, dente is het Italiaans voor tand en cane hond. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ree_%28dier%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gems_%28dier%29
mailto:nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erythronium
https://it.wikipedia.org/wiki/Erythronium_dens-canis
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Tu scendi dalle stelle, 

O Re del Cielo, 

e vieni in una grotta, 

al freddo al gelo. 

 

O Bambino mio Divino 

Io ti vedo qui a tremar, 

O Dio Beato 

Ahi, quanto ti costò 

l'avermi amato! 

 

A te, che sei del mondo 

il Creatore, 

mancano panni e fuoco; 

O mio Signore! 

  

Caro eletto Pargoletto, 

Quanto questa povertà 

più mi innamora! 

From starry skies descending, 

Thou comest, glorious King, 

A manger low Thy bed, 

In winter's icy sting; 

 

O my dearest Child most holy, 

Shudd'ring, trembling in the cold! 

Great God, Thou lovest me! 

What suff'ring Thou didst bear, 

That I near Thee might be! 

 

Thou art the world's Creator, 

God's own and true Word, 

Yet here no robe, no fire 

For Thee, Divine Lord. 

  

Dearest, fairest, sweetest Infant, 

Dire this state of poverty. 

The more I care for Thee, 

Weinig gekend in onze streken, 

 Maar geen Italiaan die het niet kent,  

Het populaire Italiaanse kerstlied  

Tu scendi dalle stelle. 

Andrea Bocelli 

Adriano Chelentano 

Brittany Mruczek 

Pavorotti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tu_scendi_dalle_stelle
https://youtu.be/ZSW4tUk5uBw
https://youtu.be/rSa_2XwEkiM
https://youtu.be/06goMev48cA
https://youtu.be/HzU9vVK51-Y
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Nadat begin dit jaar de reeks De Weg van de Franken, de wandelgidsen 

van Ben Teunissen, werd uitgebreid met Deel 0, het traject Canterbury tot 

Reims, is er nu een vijfde telg: deel IV, die de Via Francigena del Sud van 

Rome naar Bari beschrijft. De gids is nu reeds digitaal te verkrijgen en kan 

besteld worden op de site van de auteur www.dewegvandefranken.nl/

publicaties/ waar je ook verdere informatie aantreft. 

Tentoonstellingen 

We weten het wel: De weg is het doel. Maar toch, het kan geen kwaad 
dat je weet waar je heen loopt. Voor wie zich hier (verder) in wil verdie-
pen is er nog tot 7 februari een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk te Am-
sterdam: Rome. De droom van keizer Constantijn. Kunstschatten uit de 
Eeuwige Stad. Zij verbeelden een van de meest fascinerende geschiede-
nissen van de oudheid: hoe Rome in de vierde eeuw transformeerde van 
multireligieuze keizerlijke hoofdstad vol tempels met kolossale keizerbeel-
den tot pauselijk centrum, gedomineerd door kerken met kruisen. Meer 
hierover op de website van de Nieuwe Kerk.  
 
Ook voor wie de tocht naar Jerusalem onderneemt valt er op de Europalia 
tentoonstelling Anatolië wat bij te leren. De tentoonstelling heeft plaats 
in de Bozar te Brussel en is nog te bekijken tot 17 januari 2016.   
Anatolië is van oudsher een brug tussen Europa en Azië, waar tal van mi-
graties zorgden voor een buitengewoon boeiende culture uitwisseling. 
Het is misschien wel de grootste bakermat van culturen, met een onge-
zien rijk patrimonium, dankzij een twaalf millennia lange, ononderbroken 
opeenvolging van beschavingen. Hoe verschillend die opeenvolgende be-
schavingen ook waren, het is opvallend hoe cultus en rituelen werden 
doorgegeven. 
De continuïteit van die rituelen vormt de rode draad door de tentoonstel-
ling, opgedeeld in vier thema's: de kosmos, de natuur, de wereld van de 
goden en de goddelijke interventies.  
Meer hierover op de website van Europalia. 

Webkalender voor de pelgrim 

Iedere dag wat bijleren over pelgrimeren? Bekijk eens de website alma-
nak van Jan Romkes van der Wal op www.pylgeralmanak.nl  
 
Met een link in je webstek, kom je dag na dag op een nieuw verhaal. 

http://www.dewegvandefranken.nl/publicaties/deel-iv-rome-bari/
http://www.dewegvandefranken.nl/publicaties/deel-iv-rome-bari/
http://www.dewegvandefranken.nl/publicaties/
http://www.nieuwekerk.nl/nl/#/nl/tentoonstellingen/
http://www.bozar.be/nl/homepages/73643-expo
http://europalia.eu/nl/article/anatolia_603.html
http://www.nieuwekerk.nl/nl/#/nl/tentoonstellingen/
http://europalia.eu/nl/article/anatolia_603.html
http://www.pylgeralmanak.nl
http://www.pylgeralmanak.nl/
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Het seculiere experiment 

Door Arnoud Boerwinkel 

Wie zich al lopend of fietsend naar Rome verplaatst ontkomt niet aan de vraag 

naar het waarom van het pelgrimeren. Daaraan gekoppeld vragen rondom het be-

staan van God en de betekenis van godsdienst voor jou als persoon. En voor de 

westerse maatschappij.  

Veel pelgrims behoren tot de babyboomgeneratie en zijn nog opgegroeid in de tijd 

van wekelijkse – of in ieder geval periodieke – kerkgang. Vanaf de jaren zestig is het 

hard gegaan met de ontkerkelijking van Europa, en zeker in Nederland. Wat heeft 

dat met onze samenleving gedaan en met jou, als deel daarvan? 

Hans Bouttellier fietste afgelopen voorjaar naar Rome en schreef tijdens die tocht 

zijn gedachten over deze vragen op in een beknopt e-boekje, onder de titel ‘De ge-

mankeerde nieuwmensch’. Het is een verzameling inspirerende gedachtes en her-

kenbare herinneringen. ‘Ik zie de secularisering van de jaren zestig als een experi-

ment omdat het zo krankzinnig snel ging. We stonden erbij, keken ernaar en het was 

gebeurd: snel en radicaal. Typisch Nederlands (…), alsof er op een geheime synode 

werd afgesproken: “Laten we het eens een tijdje zonder geloof proberen. Een groot 

veldexperiment. Kijken wat er gebeurt”.  

Het e-boekje verschijnt in de schaduw van de omvangrijke studie die Bouttelier hier-

over schreef en die vorige maand verscheen onder de titel Het seculiere experiment. 

Hoe we van God los gingen samenleven. (ISBN 9789089536211). 

Wie het boek koopt, krijgt het e-boekje er gratis bij.  

Bijlage: het voorwoord en de inhoudsopgave.   

In het voorjaarsnummer van OMNES verschijnt een interview met Hans Bouttellier. 

Wandelen met Chaucer 

Door Arnoud Boerwinkel 

‘Wanneer april met zijn zoete regens 

De droogte van maart doordrenkt heeft 

En ieder adertje gewassen met het sap 

Dat maakt dat bloemen bloeien, 

Dan willen mensen op pelgrimages gaan, 

En vooral vanuit de verste uithoeken 

Van Engeland, gingen ze naar Canterbury….’ 

 

Lees verder volgende pagina 

https://www.boomfilosofie.nl/documenten/inkijkexemplaar_boutellier_-_het_seculiere_experiment.pdf
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… Wandelen met Chaucer 

Voor wie de via Francigena nog niet genoeg is kan ook nog van Londen naar 
Canterbury lopen, voor hen is er onlangs een boekje verschenen dat ook aan 
die behoefte tegemoet komt: Wandelen met Chaucer. Amsterdamse Anneke 
Hesp is al jarenlang gefascineerd door de schrijver (onder meer) van de be-
roemde Canterbury Tales, waarin de verhalen zijn opgetekend van een groep 
middeleeuwse pelgrims op weg van Londen naar Canterbury. 

Haar gidsje bevat een informatieve beschrijving van zes dag etappes met 
schematische tekeningen van de route, die bestaat uit 67 kilometer lopen en 
33 kilometer OV. De kleurrijke verhalen uit het beroemde boek waarmee de 
beschrijvingen worden onderbroken wekken een verlangen op ofwel de tales 
te (her-)lezen ofwel naar Londen te reizen en daar de wandelschoenen aan te 
trekken….  

Uitgeverij Totemboek ISBN: 978-90-77557-98-3   

Roma Aeterna 

Door Arnoud Boerwinkel 

 

‘Een recent bezoek van Nederlandse hooligans aan Rome heeft laten zien dat 
de ervaring van de stad en de waardering van haar erfgoed, op zijn zachtst 
gezegd voor iedereen anders is. In zekere zin is er een continue  traditie van 
noorders onbegrip, van de antieke Friezen (die volgens Tacitus ook al niet bij-
zonder onder de indruk waren van het Romeinse culturele erfgoed) via over 
poseurs, pracht en praal klagende kerkhervormers en protestanten, naar he-
dendaagse vandalen die zich onsterfelijk maakten met de tegenwerping dat 
de Barcaccia-fontein ‘toch al niet meer zo nieuw was’. 

 

Dit is een passage uit het redactionele voorwoord van Roma Aeterna, een 
nieuw tijdschrift over de eeuwige stad met bijdragen op het gebied van ge-
schiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, poëzie en literatuur. Het nieuwste 
nummer met als thema 'Reizen naar Rome' is in november uitgekomen en be-
vat artikelen over verschillende soorten reizen naar Rome, van de oudheid tot 
nu. Zo treffen we een artikel van Arthur Weststeyn, Reizen naar Rome, klassie-
ke dweepzucht,  een Getekend reisverslag  van Menno Balm en een verhaal van 
Dick Boer Op zoek naar de verblijfplaats van een middeleeuwse abt: Emo in Ro-
me (1212). Dick Boer was met een boeiend verhaal ook te horen op de ontmoe-
tingsdag van 14 november jl., zie artikel eerder in deze NB. 

Voor meer informatie, zie http://www.romaaeterna.nl  

Inhoud 

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Canterbury_Tales
http://www.totemboek.nl/boekwinkel/detail/7-reizen/flypage/112-wandelen-met-chaucer.html?sef=hcfp
http://www.romaaeterna.nl
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De grenzelozen 

De man die de yoghurt verbiedt en wiens geest vermoeid is; de broe-
der-beeldhouwer die de doden inspraak geeft; de commissaris die met 
vliegtuigjes speelt; de wiskundige die de geschiedenis van het denken 
wil onderwijzen; de ingenieur die naar de tegenvoeter zoekt; de oude 
reus met zijn zwarte benen; de dappere drinker die zich een zwart 
schaap weet; de neergestorte bergbeklimster die huilt om haar hond; 
het vermoeide echtpaar dat treurt om de neergang van hun geboorte-
stad. 

Het zijn enkele verhalen uit het boek De Grenzelozen van Jac Geurts. Het 
is een onderhoudend en erudiet reisverslag (met autobiografische inslag) 
van een hoogleraar met emeritaat.' Microscopisch reizen' noemt Jac 
Geurts zijn passie, het lopen van lange afstandspaden. In dit wandeldag-
boek doet hij verslag van zijn tocht van Nijmegen naar de Middellandse 
Zee langs de landsgrenzen, rechtdoor naar beneden tot Menton bij Nice. 
Zijn plezier in het wandelen spat van de pagina's af. De schrijver neemt 
de lezer mee naar stille plekken en ruige oorden. Onderweg voert hij ge-
sprekken met vele grenslanders. Daar zijn bijvoorbeeld: In dit actuele, 
informatieve en optimistische boek ontmoet de lezer ook nieuwe West-
Europeanen op zoek naar een beter bestaan of tevreden met de plek die 
ze gevonden hebben. Deze wandeltocht blijkt tevens een geschiedenis-
les. Huiveringwekkend lijden van soldaten en burgerij: bijna elke grens-
streek heeft het gekend. Desondanks leren we vooral over de grenzen 
van het begrenzen. Een grens is om te scheiden maar leidt ook tot con-
tact. Grenzen hebben nooit iemand of iets lang tegengehouden. Een 
grens blijkt dan ook geen slagboom, muur of linie, maar een brede zone 
waarin twee culturen versmelten tot een nieuwe cultuur: die van de 
grenzelozen 

 

Auteur: Jac Geurts  

Gebied: parallel aan de GR5  

Uitgever: Lage  

Uitgavedatum: 2015 / November  

ISBN: 978-90-82116-41-0  

Inhoud 

http://www.denoorderzon.nl/uitgevers/Lage
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‘Durf glorieus te falen’  

Levenslessen van Ellen Schoenaerts  in DS 26 november 2015 

 

Zie het leven als een zeiltocht 
‘Ik las ooit een interview met een bedrijfsleider die vertelde dat zeventig procent van de beslissingen die 
we nemen, fout is. Toch slagen zovelen erin succesvol te zijn, en dat zijn zij die durven bij te sturen, die 
niet blijven vasthouden aan zo’n foute beslissing. Dat is precies wat ik bedoel met de metafoor van het 
leven als zeiltocht.’ 
‘Als je met je boot ergens naartoe gaat, ken je enkel de naam van je bestemming. Je kunt je van alles bij 
dat einddoel voorstellen, maar hoe het echt zal zijn, weet je op voorhand nooit. Zo is dat ook bij creatieve 
projecten, in de liefde of bij welk levensdoel je ook hebt. Ook hoe de weg naar je doel zal verlopen, is on-
voorspelbaar. Misschien is het windstil, en kom je niet vooruit. Maak je dan geen zorgen, de wind komt 
wel terug. Misschien loopt alles ineens fout. Panikeer dan niet, je gaat nu door een storm. Schuil even tot 
die voorbij is, dan kun je weer verder. Of misschien kom je wel leuke eilandjes tegen die zorgen voor op-
onthoud, of waardoor je je koers moet veranderen.’  
‘Het leven is voortdurend bijsturen, en jezelf toelaten te mogen bijsturen.’  
 

 
'Ik begon verslaafd te raken aan het simpele leven' 

Door: Gidi Heesakkers  in Stamgasten uit de Volkskrant 27 oktober 2015 

 
Willem (30) fietste in anderhalve maand op een Koga Miyata uit 1979 van Arnhem naar Athene. 'Telefoon 
uit, met de zon meeleven en openstaan voor nieuwe indrukken. Dan versimpelt het leven vanzelf.' 
Willem 'Weet je wat jij moet doen', zei een vriend vlak voor de zomer. 'Even je kop leegmaken. Ga met mij 
mee naar Istanbul fietsen.' Ik was al eens naar Berlijn gefietst en wist wat zo'n vakantie met het gemoed 
kan doen: je zit meer in je lijf dan in je hoofd als je op de fiets zit. 
 
'Uiteindelijk ben ik anderhalve maand weggeweest. Elke dag fietste ik minimaal 100 kilometer. De eerste 
week maakte ik me nog druk over alles wat kon misgaan. We sliepen meestal in de vrije natuur. Elk geluid-
je klonk als potentieel gevaar. Pas een paar weken later kon ik me overgeven aan het idee bezig te zijn 
met iets wat eindeloos leek. Alles wat ik hoorde maakte me vanaf dat moment eerder rustig dan ongerust. 
 
'Mijn vriend is halverwege de tocht naar huis gegaan, omdat hij er genoeg van had en het tijd vond om 
weer aan de slag te gaan. Ik ben gebleven. Ik begon verslaafd te raken aan het simpele leven. Het was ik, 
mijn fiets en zo min mogelijk spullen. 
'Ik kwam een keer 's avonds laat in Split aan en ontmoette daar een stel jonge, opgeschoten gasten, type 
hooligan. Ze waren flink aan de drank en drugs, maar ik besloot mijn vooroordelen te negeren. Uiteindelijk 
ben ik met ze naar een voetbalwedstrijd geweest en heb ik gelogeerd in hun sovjetflat. Ik kreeg de groot-
ste kamer van het huis. De volgende dag sliep ik bij een katholieke familie. Als je overal ja tegen zegt en je 
bent niet bang, dan kom je in dit soort situaties terecht. 
 
Alleen op pad gaan en maar zien wat je onderweg tegenkomt, is het beste wat er is.' 
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Aangeschoten, zure en zachte engelen  

door Ruud Bruggeman 

Onder het  pelgrimeren komen er soms zomaar, uit het niets, helpende engelen op je pad. Is dat ook uw 
ervaring? 

Wij liepen op een onweersmiddag te zoeken naar een onderkomen, in een streek zonder slaapmogelijk-
heden. In een café zegt de serveerster, beetje aangeschoten van de champagne voor de verjaardag van 
de eigenares, tegen ons: ‘ik heb vriendinnen, 12 km verderop, die jullie zeker graag zullen ontvangen’: 
ons zoeken was weer opgelost. Het was nog een eind lopen, maar het zijn nog steeds ook onze vriendin-
nen. 

Op straat aangesproken door een Duitse vrouw: ‘waar komen jullie vandaan, wat zijn jullie aan het 
doen?’ We zitten al snel bij haar in de tuin achter bier en worst. Ze heeft veel te klagen, is overal ‘sauer’ 
over, haar buren, de bevolking, haar ziektes, maar ze helpt ons ook overal mee, ook met een slaapplaats 
bij haar vriendin, een zachte lieve vrouw die alles doet om het ons naar de zin te maken. 

Ik als pelgrim bezorg de engelen veel werk, maar voor mijn gevoel doen ze het graag. Het leuke van en-
gelen onderweg is, dat ik niet op ze kan rekenen. Ze komen niet op afroep, wanneer ik vind dat ik ergens 
mee geholpen moet worden. Maar wanneer ik nergens op reken – geen verwachtingen hebben, is een 
van de pelgrimslessen onderweg – komt er soms zomaar opeens een engel tevoorschijn, en dan ook pre-
cies op het goede moment. En word ik dan daardoor extra verrast. 

Onderweg loop ik ook tegen alle ellende in de wereldgeschiedenis op. Oorlogsmonumenten, voormalige 
concentratiekampen, ook oorlogsherinneringen van mensen. In veel streken kunnen nu mij als pelgrim 
ook vluchtelingen uit Syrië met al hun ellende tegemoet komen lopen. In de Balkan lopend zeiden veel 
mensen tegen me: ‘mensen zijn goed, politiek is slecht’. Wat er ook zij van de politiek, in elk geval 
spreekt daaruit een diepe algemene ervaring, dat mensen behoefte hebben aan goedheid krijgen en 
goedheid geven. Ik zie daarin dé  bron van geluk en vrede, ook in deze donkere, voor sommigen donker-
ste dagen, die er óók altijd is, en waar we ook juist als pelgrims zo van doordrongen kunnen raken door 
de vele verrassende en onverwachte ervaringen daarmee. 



NIEUW SBRIEF 30  Pagina 21  December  

 Prikbord 

Verlenging lidmaatschap Pelgrimswegen naar Rome 

Het is bijna januari en dat betekent dat het lidmaatschap 

van Pelgrimswegen naar Rome verlengd gaat worden. 

Begin januari ontvangt u per email of post daarvoor de 

lidmaatschapsfactuur voor het jaar 2016. Dan zal ook de 

door u afgegeven machtiging via een automatische in-

casso gebruikt worden. De leden die na 1 oktober lid zijn 

geworden krijgen geen rekening, want zij zijn lid gewor-

den voor 2015 en 2016. 

Klik hier voor het machtigingsformulier. 

De tv-serie ‘De Pelgrim’,  volgt in zes afleveringen steeds één pelgrim 

met een bijzondere bestemming. Wat zoeken deze moderne pelgrims, 
welk proces maken ze door, wat vinden ze - onderweg of op hun bestem-
ming - en wat is er veranderd als ze weer thuiskomen?  
 
De Pelgrim volgt Maike, die vrede hoopt te vinden in de Bahá'i-tempel in 
Israël, maar ook Anna, die naar Bayreuth reist om de geest van Wagner te 
ervaren in zijn Festspielhaus met zijn opera's. Noortje loopt mee met de 
Climatmiles naar Parijs, om aandacht te vragen voor de klimaattop.   
 
Zondagavond 23:45 op NPO2 nog tot 10  januari 2016 
 

Inhoud 

Guus Lijnkamp uit Zevenaar zoekt een WAT-relatie 
(walking apart together) voor tocht over het St. Olavspad. 
Meer op onze website. Klik hier om Guus te mailen.  

Pelgrimswegen voor Rome is aanwezig op Facebook,  

waar je recent nieuws in verband met de vereniging kunt raadplegen.  

Je kan een berichtje in eigen naam plaatsen door te klikken op het ikoon bericht 
rechts in het logo. 'Wil je iets uit naam van de vereniging plaatsen, of heb je vra-
gen … stuur dan een mail naar Everdiene Geerling  

Oproep aan alleen-wandelende en -fietsende 

vrouwen  

De redactie van Omnes en Nieuwsbrief wil graag in 

contact komen met vrouwen die in hun eentje naar 

Rome gelopen of gefietst zijn.  

Mail naar redactie@pelgrimswegen.nl.  

Oproep aan e-bikers  

de redactie is op zoek naar fietsers 

die hun tocht per e-bike ondernamen. 

Mail naar redactie@pelgrimswegen.nl.  

Alvast heel hartelijk dank!  

http://pelgrimswegen.nl/Inc/downloadFile.php?id=175
http://www.npo.nl/artikelen/de-pelgrim-op-npo-2
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=509
mailto:a.lijnkamp@upcmail.nl?subject=Oproep%20Olavspad%20in%20nieuwsbrief%20Pelgrimswegen
http://olavspad.startpagina.nl/
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
mailto:everdiene@xs4all.nl?subject=Bericht%20voor%20facebook%20Pelgrimswegen
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
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De weg is poëzie 

Inhoud 

Ode aan de stilte  
 

Stil, 
laat mij genieten 

van de geur van het woud, 
de geheimzinnigheid van de maannacht, 

de sereniteit van de kathedraal. 
  

Laat mij mijmeren 
bij de herinneringen 
die begraven liggen 

in de plooien van het verleden. 
  

Laat mij luisteren 
naar de stilte 

die van alle tijden is. 
  

Wanneer het rumoer verstomt, 
de drukte wegebt, 
de lichten doven, 

wordt ook alles om mij stil. 
En niemand zal ooit beseffen 
hoezeer de stilte mij lief was, 

hoe vaak zij mijn gemoed 
tot in mijn diepste wezen heeft beroerd. 

  
hul mij dan in de vredige rust 
waar ik gelaten naar verlang. 

  
“Niets is sterker dan de stilte”, 

zingt de troubadour. 
Hij heeft gelijk. 

 

De weg is poëzie 

Voor recent nieuws raadpleeg  pelgrimswegen.nl, Facebook of Twitter 

Omnes verschijnt in maart en de  volgende nieuwsbrief in januari 2016. 

hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie  Arnoud Boerwinkel 

Georges Mertens 

http://pelgrimswegen.nl

