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Veranderen 
Een man uit het dal van Spoleto, genaamd Franciscus, besluit dat het 

nodig is de zaken anders aan te pakken. Een nieuwe weg voor zichzelf, 

een nieuwe weg voor een instituut dat op drift is maar een boodschap 

vertegenwoordigt waar hij voor wil gaan. De gevolgen laten zich voelen, 

toen en nu, negenhonderd jaar later. Verandering: het is noodzakelijk  

om vooruit te gaan maar kan uit een onverwachte hoek komen. 

De hunkering naar iets anders omdat het meer dan eens een essentieel 

onderdeel is van de drijfveer om een tocht naar Rome te ondernemen. 

Maar verandering dringt zich ook op binnen onze vereniging die zich als 

doel stelt pelgrims op weg te helpen door ervaringen te delen. Een ver-

nieuwd bestuur, een voorjaars ledenvergadering en een vernieuwde 

website: allemaal elementen die de verandering in de praktijk moeten 

brengen.  

Dat het doorgeven van informatie geen loze doelstelling is binnen de vereniging, merk je aan de talrij-

ke initiatieven die de afgelopen weken plaatsvonden en waarvan we in deze brief verslag doen. 

We hadden de mogelijkheid de ledenvergadering te combineren met een bezoek aan de Franciscus 

tentoonstelling in het Catharijneconvent te Utrecht. Dat was een meevaller waarvan veelvuldig ge-

bruik werd gemaakt. Assisi is dan ook dikwijls een niet te missen tussenstop op weg naar Rome of 

zelfs de eindbestemming. 

Met de redactieploeg, bestaande uit Marjolein, Arnold, Fokko, Ben , Ruud, Arnoud, Leo en Luc willen 

we jullie verhaal brengen. We vernemen dat verhaal graag via nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl. Als je 

een blog hebt, laat ons weten waar we je kunnen volgen. 

http://pelgrimswegen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl


NIEUW SBRIEF 32  Pagina 2  APRIL 2016  

Inhoud 

Inhoud 

 

De vereniging 

ALV, Huiskamerproject, 

Info- en ontmoetingsdagen 

Uitrusting 

GPS en Tent aanschaffen 

Overnachten 

Superga 

Sulla strada 
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Doorlopend filosoferen 

Sterke zustertjes  
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De weg is poëzie 

Waar ik woon van Boudewijn de 
Groot uit het album Waar ik woon 
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Agenda 

Lezing  ‘Vier vrije voeten, een romantische voettocht van  

      's-Hertogenbosch naar Zuid-Italië'  

Door Guus Wesselink  en Riet van Laake   

Zaterdag 28 mei 2016 om 14 uur  

in Twente, in de bibliotheek van Enschede  

De inloop is gratis en men hoeft zich niet op te geven  

Adres: Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede.  

Voor recent nieuws raadpleeg  pelgrimswegen.nl, Facebook of Twitter 

Omnes verschijnt in oktober 2016 en de  volgende nieuwsbrief in juni. 

http://www.bibliotheekenschede.nl/contact
http://pelgrimswegen.nl
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ALV: Aangename Lente Vleugjes   

Verslag van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering in het Catharijneconvent 

in Utrecht  

door Ben Teunissen 

Op 9 april hield onze vereniging Pelgrimswegen naar Rome zijn eerste algemene 

voorjaarsvergadering. Een lang gekoesterde wens van de penningmeester van 

het bestuur gaat daarmee in vervulling. Eindelijk kan de jaarafrekening sneller in 

het kalenderjaar worden goedgekeurd door de leden. En zoals te verwachten, 

gebeurde dit natuurlijk ook zo! 

Onze voorzitter Cor Kuyvenhoven zorgde voor een strak geleid vergaderpro-

gramma. In zijn inleiding vroeg hij zich af of naar het idee van de aanwezigen, 

het bestuur de goede dingen doet en of het deze dingen ook goed doet? Een in-

stemmend applaus klonk door de volle zaal van het Catharijne Convent in 

Utrecht.  

De webmanager Gert Wich presenteerde met trots onze vernieuwde website en 

hij bracht terecht hulde aan de Grote Roerganger achter het geheel: Pieter Quel-

le. Over een paar maanden krijgen we het allemaal te zien op het wereldwijde 

web.  

Het kaderlid Erica Visman gaf vol betrokkenheid informatie over het project 

‘huiskamerpelgrims’. Een nieuwe opzet waarbij in huiselijke kring leden van onze 

vereniging elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen. Elders in 

deze Nieuwsbrief lees je hier meer over. 

Na precies een uur maakte het bestuur plaats voor een lezing over het leven en 

werk van Franciscus. Een levendig verhaal maakte ons samen met fraaie afbeel-

dingen nieuwsgierig naar wat we straks met eigen ogen konden gaan bekijken. 

De ruim honderd leden schuifelden op deze fraaie voorjaarsdag in het donkere 

museum langs de werken die Franciscus van Assisi  tot leven moesten brengen! 

Aan de hand van prachtige kunst konden we  te weten komen, wie Franciscus 

was, wat zijn idealen waren en hoe kunstenaars met zijn gedachtengoed zijn om-

gegaan. We maakten kennis met de veelzijdigheid van Franciscus! Als natuur-

liefhebber, wonderdoener en als gevierd prediker voor wie zelfs de vogels uit de 

bomen kwamen. Ook enkele grote kunstenaars zoals  Fra Angelico, Rembrandt 

en Escher gaven ons een indrukwekkend overzicht door de eeuwen heen. De ve-

le gestalten van Franciscus spreken tot de verbeelding van grote kunste-

naars. Een goed initiatief van het bestuur om ons op dit bezoekje te trakteren. 
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Huiskamer project 

door Erica Visman 

 

Je bent lid van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome en je gaat naar de ontmoetingsbijeenkomst in 
Houten. Je denkt bij jezelf, wat een leuke inspirerende mensen, mensen die bovendien met hetzelfde 
bezig zijn als ik. Zou het niet fijn zijn een aantal hiervan meer frequent te ontmoeten?  

Ook bij jou in de buurt wonen deze inspirerende mensen. De Vereniging wil met het huiskamer project de 
behoefte aan meer ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen en informatie faciliteren. De kernwoor-
den van het project zijn kleinschalig en dichtbij. We formeren groepen van leden die bij elkaar in de buurt 
wonen en die behoefte hebben aan contact met andere Rome lopers en fietsers. Kleinschalig omdat we 
willen dat mensen die deelnemen gekend worden, dichtbij omdat dat het meest praktisch is. Wat de 
groep doet en hoe vaak ze bij elkaar komt is aan de groep zelf. Uiteraard is de doelstelling van de Vereni-
ging wel leidend bij keuze van deze activiteit. Ook de huiskamer hoeft hier niet letterlijk genomen te wor-
den. Museum, bos en café zijn ook prima ontmoetingsplekken. 

Elke groep heeft een coördinator die als linking pin tussen de Vereniging en de groep fungeert. Het is aan 
de groep om verder tot leven en bloei te komen. De groepen zijn van, voor en door de leden. En gezien 
een ieder van ons in staat is om naar Rome te (gaan) fietsen en/of lopen, moet dit niet zo moeilijk zijn. We 
hebben met zijn allen een brede ervaring in het vinden van de juiste weg.  

Er zijn inmiddels vijftien huiskamer groepen in oprichting. Lijkt dit je wat en ben je nog niet uitgenodigd 
voor zo’n huiskamergroep? Dan mist er waarschijnlijk nog een coördinator voor jouw woongebied. Meld 
je dan aan als coördinator voor een nieuwe groep bij Erica Visman (ericavanbaren@hotmail.com). 

 

Inhoud 

mailto:ericavanbaren@hotmail.com
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door Guus Wesselink 

Record editie voor Fiets en Wandelbeurs! 

Zo kopte het persbericht van de organisatie na de beurs op 20 en 21 februari jl. Voor de eerste keer 
werd de beurs in Utrecht gehouden, met een doorslaggevend resultaat tot gevolg. Ook volgend jaar zal 
de Jaarbeurs weer gastheer zijn. 

Het persbericht vervolgt:  

“De 12e editie van de Fiets en Wandelbeurs op 20 en 21 februari in Jaarbeurs Utrecht heeft een record-
aantal van 23.762 bezoekers getrokken. Ten opzichte van vorig jaar betekent dat een stijging van 
4.812.  

Vooral op zaterdagmorgen was er sprake van topdrukte. Vrijwel overal waren de gangpaden vol en bij 
veel lezingen waren er meer geïnteresseerden dan beschikbare stoelen. Exposanten moesten alle zeilen 
bijzetten om de vele vragen van bezoekers te beantwoorden. Ook kregen ze te maken met een snel slin-
kende voorraad aan brochures en ander promotiemateriaal, zodat ze die zondagmorgen nog moesten 
aanvullen.” 

Dat gold dus ook allemaal voor onze vereniging en we waren blij met zoveel aandacht! De organisatie had 
net als voorgaande jaren weer voor een mooie ruime stand gezorgd, waar we met lopers en fietsers de 
geïnteresseerden over de tochten naar Rome konden voorlichten. Er is twee dagen hard gewerkt door 
alle 26 vrijwilligers die zich met plezier bij onze coördinator Herman Rabbers hadden opgegeven. Ook Ella 
Kruzinga en Henk Vink van onze ledenadministratie waren aanwezig en konden ter plekke meer dan 
vijftien nieuwe leden noteren; een mooie score! Ook zal er best nog een ‘naloop’ zijn geweest, want het 
enthousiasme bij de bezoekers was groot. 

Eén echtpaar bijvoorbeeld vertelde ons spontaan: “Hier bij jullie in het pelgrimspaviljoen hebben we ten-
minste het échte praktijkverhaal gehoord over pelgrimeren naar Rome. In de andere stands krijg je alleen 
maar folders en vakantiepraatjes.” 

De organisatie van de beurs was dan ook erg in zijn nopjes dat het paviljoen zo aan de verwachtingen van 
de bezoekers voldeed. 

Naast het werk in het paviljoen hielden we vanuit de vereniging op beide dagen ook twee lezingen met 
nagenoeg volle zalen. In totaal zijn er zeker 300 mensen bij de bijeenkomsten geweest. Voorzitter Cor 
Kuyvenhoven vertelde daar wat onze vereniging allemaal te bieden heeft voor fietsers en lopers naar Ro-
me. 

De ‘Vier vrije voeten’, Riet van Laake en ikzelf, vertelden over hun ervaringen op de Ökumenische Pilger-
weg in de voormalige DDR. Een tocht die zeer de moeite waard is voor zowel lopers als fietsers die ‘na Ro-
me’ uitzien naar een andere pelgrimservaring. Ook kunnen ze deze tocht van 470 km als voorbereiding 
doen op de lange reis naar Rome. Elders in deze nieuwsbrief staat het hele verhaal. 

 
Inhoud 
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 Voorlichtingsmiddag bij Pied à Terre 

door Guus Wesselink 

De jaarlijkse voorlichtingsdag in de reisboekhandel van Pied à Terre in 
Amsterdam op 20 maart was weer een groot succes. Zo’n tachtig be-
langstellenden waren naar de Overtoom getogen om meer te weten 
te komen over het pelgrimeren naar Rome.Veel gehoord: “De weg 
naar Santiago is zo druk, wij zoeken iets rustigers, zoals bijvoorbeeld 
de wegen naar Rome.” 

Na het welkomstwoord en een uitleg door Cor Kuyvenhoven over onze 
vereniging en wat die voor je kan betekenen, konden de gasten zich te 
goed doen aan een eenvoudige lopende lunch te midden van alle boe-
ken en kaarten over de reis naar Rome. Pied á Terre had dat weer per-
fect geregeld. Ook kon men zich in de erudiete ambiance ondertussen 
tot ervaren lopers en fietsers wenden met knellende vragen. 

De ruim tachtig belangstellenden werden vervolgens verdeeld over zes 
workshops, die deze middag elk tweemaal werden gehouden:  

Via Francigena en hoe is dat als vrouw alleen (Everdiene Geerling) 

Route door Duitsland en Oostenrijk over de Reschenpas (Bert Romkes) 

Franciscusroute (Ada Seysener) 

Fietsen over de Reitsma-route (Hans Reitsma) 

Fietsen via Duitsland en Zwitserland met tips voor fietsers (Henk Nijland) 

Alles over GPS (Ruud Verkerke) 

Het enthousiasme tijdens de workshops was groot. Er werden veel vra-
gen gesteld en de tijd van drie kwartier per zitting bleek te kort. Vol-
gend jaar gaan we dus naar een uur per workshop. Opvallend was, dat 
de workshop over GPS veel gewilder was dan vorig jaar. Zo’n 25 bezoe-
kers per sessie schoven bij Ruud aan tafel om alles te horen over GPS, 
Maps.Me en andere technieken die op androids en iPads het downloa-
den van tracks mogelijk maken. 

Ella Kruzinga was natuurlijk (!) weer aanwezig om nieuwe leden te kun-
nen inschrijven en heeft dat ook ruimhartig kunnen doen. Met de Fiets- 
en Wandelbeurs samen zijn er spontaan op de dagen zelf meer dan 
dertig nieuwe leden bij gekomen in onze vereniging. Een mooi succes! 

Een woord van dank aan Pied à Terre voor het aanbod van hun locatie, 
catering en lectuur is zeker op zijn plaats. Evenals aan Ella en de inlei-
ders van de workshops, die het technisch gezien niet makkelijk hadden 
om met hun gehoor in interactie te gaan, te midden van alle boeken en 
collega-inleiders vlakbij. 

De afdronk van deze dag is opnieuw, dat er veel belangstelling bestaat 
voor het pelgrimeren naar Rome, zowel bij vrouwen (38 aanwezigen) 
als bij mannen (45). 

Komt er volgend jaar weer zo’n voorlichtingsdag? Het antwoord van 
Pied á Terre en van onszelf is een volmondig “Ja”! 
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Info- en Ontmoetingsdagen in Vlaanderen 
door Luc Gregoir 

De weg naar Rome is rustiger dan die naar Santiago de Compostela  en uit Vlaanderen vertrekken er 

minder pelgrims dan uit Nederland. Maar dat betekent niet dat fietsen en wandelen naar Rome in 

Vlaanderen niet leeft. Dit konden we vaststellen op de voorjaars activiteiten op de Fiets en Wandel-

beurs te Antwerpen en de ontmoetingsdag in de Jeugdherberg de Zandpoort te Mechelen.  

De presentatie ‘Via Francigena boomt!’ door Bart Vermeyen, die ook op de ledendag te Houten van de 

partij was, wist een substantieel aantal belangstellende naar het pelgrimspaviljoen te loodsen. Daar ston-

den acht gemotiveerde leden klaar om de honger van de aspirant pelgrims te ledigen. Een uitstekende 

samenwerking met het Vlaamse Compostela genootschap zorgde ervoor dat we ons op logistiek vlak niet 

de minste zorgen hoefden te maken . 

Te Mechelen kon onze voorzitter Cor Kuyvenhoven veertig deelnemers verwelkomen, een mooie op-

komst.  Na een introductie die de verschillende fiets en wandelwegen naar Rome op de kaart zette was 

het woord aan Herman Cole, al vijftig jaar begeesterd Italië kenner en spreker. Zijn kernboodschap  was: 

er zijn geen redenen om de PO vlakte links te laten liggen. Dit deed hij door de talrijke juweeltjes van ste-

den in de PO vlakte langsheen de via Francigena of de fietsroutes te belichten. Na een pauze waarin er 

persoonlijke ervaringen konden uitgewisseld worden was het de beurt aan een fietser en een wandelaar 

om hun relaas te doen. 

Rik Carton vertelde ons zo zijn heel eigen manier van reizen die hij zich eigen maakte op een fietstocht 

van Brugge naar Rome en weer terug naar Vlaanderen. Tot slot werd Marc Tresignie geïnterviewd  over 

zijn voettocht voor het goede doel van Santiago de Compostela naar Rome.  

De presentatie van Rik Carton en het overzicht van de vele wegen naar Rome kan je bekijken op de site 
infoviaromea.blogspot.be  

Inhoud 

http://infoviaromea.blogspot.be/
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Uit het interne verslag van het Genootschap: “Op 12 maart 2016 – de 
zaterdag waarop het Mirakel van Amsterdam met een Stille Omgang 
werd herdacht – vond ook de voorjaarsbijeenkomst van het Genoot-
schap plaats in de hoofdstad. Een mix van diverse lezingen en work-
shops waarin een actieve inbreng van de aanwezigen werd verwacht, 
trok meer dan 750 bezoekers.  

De dag had een populair programma: de workshops Ultralight pelgri-
meren, Lopen met je smartphone, Lopen zonder blessures en Vrouw 
alleen onderweg waren binnen één dag na de opening van de inschrij-
ving al volgeboekt. Maar ook voor hen die helaas niet in de workshop 
van hun keuze terecht konden was er genoeg te doen. In De Duif – 
een sfeervolle kerk aan de Prinsengracht – was een gezellige markt 
waar veel informatie te vinden was over allerhande zaken die met 
pelgrimeren te maken hebben, maar waar bijvoorbeeld ook Spaanse 
ham en Tarta de Santiago geproefd kon worden.” 

Ook onze vereniging was daar present met een voorlichtingsstand 
over het fietsen en lopen naar Rome. Ben Teunissen, Arthur Smol-
ders en de schrijver van dit verslag hebben veel Santiago-gangers 
kunnen helpen aan informatie over hoe het is om naar Rome te lo-
pen of te fietsen. De belangstelling voor een nieuwe uitdaging na 
Santiago bleek groot te zijn. Aan de hand van onze eigen ervaringen, 
foto’s, beelden op de laptop en de bekende routebeschrijvingen over 
de Weg van de Franken van Ben hebben we menigeen naar harten-
lust kunnen voorlichten over de vele wegen naar Rome. 

In het najaar is de landelijke najaarsbijeenkomst van het Genoot-
schap, dit keer in de universiteit van Eindhoven. Ook daar zullen we 
weer acte de présence geven. Dan met een lezing door Riet en mij 
over onze eigen pelgrimservaring van 2200 km als ‘Vier vrije voeten’ 
van Den Bosch via Rome naar het zuidelijker gelegen Pietrelcina in 
101 dagen. 

Het is goed om samen met onze Vereniging voor pelgrims naar Rome 
en het Genootschap van Sint Jacob op te trekken en de wandelaar en 
fietser te binden aan onze verenigingen.  

In gesprekken hoorde ik, dat menigeen inmiddels lid is van beide ver-
enigingen, ook bij onze PnR-club. Een ontwikkeling die ik persoonlijk  
alleen maar toejuich. 

 

Stand PnR in De Duif 

Inhoud 

Zonnige voorjaarsbijeenkomst Genootschap van Sint Jacob in Amsterdam  

door Guus Wesselink 



Uitrusting 
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GPS Nuttig of Nutteloos? 

door Arnold Spijker 

Hoe bruikbaar is een GPS voor je? Het lijkt zo simpel, koop een GPS en je vindt je weg. De praktijk is 
echter weerbarstiger.  

Met een GPS-apparaat moet je leren werken en enige computervaardig-
heid is wenselijk. Zo’n GPS-apparaat is trouwens bijna onbruikbaar als je 
geen digitale kaarten hebt. Ik weet natuurlijk wel dat je zonder zo’n 
kaart wel je gewandelde afstand ziet en desgewenst ook je weg terug 
kiest, echter als je naar Rome wilt wandelen, wil je meer. 

 

Je doet dus wel een pittige investering. Enerzijds in de apparatuur en anderzijds in de digitale kaarten. 
Bij de huidige marktleider Garmin kan de prijs voor de apparatuur oplopen tot zo’n € 700,--. We hebben 
het dan over de “Garmin Montera”. Die volgens een test van “Op Pad” een trage processor en wifi heeft. 
Zo’n trage processor kan heel vervelend zijn, omdat de opbouw van de digitale kaart dan op zich kan la-
ten wachten. Een alternatief de “Garmin eTrex” van € 249,-- is er een zonder touchscreen en ook deze is 
volgens diezelfde test traag. Zelf vind ik het werken met een touchscreen prettiger. 

Wat komt er zoal kijken bij het op stap gaan met je GPS? 

- Een van de belangrijkste dingen noemde ik hierboven al: digitale kaarten. Die kaarten kunnen je flink 
wat geld kosten, zeker als je de kaarten van Garmin gebruikt. Voor een wandeling naar Rome heb je er 
nogal wat nodig. Voor de dure kaarten van Garmin heb je wel gratis open source alternatieven. Deze 
kaarten zijn vrij redelijk tot goed en afhankelijk van de vraag wat je investeren wilt, ook een bruikbare 
vervanging. Je hebt er wel enige handigheid voor nodig om die kaarten op je Garmin te krijgen. 

- Ik liet al een aantal keer Garmin vallen. De GPS wandelnavigatie wordt vooralsnog gedomineerd door 
Garmin. Een eerder aangehaald artikel in “Op Pad” maakt dat ook duidelijk. Een van de alternatieven die 
daar naar voren komt is bijvoorbeeld de Teasi Onez (€ 149,95). Op dit apparaat is standaard OSM of 
Open Street Map geïnstalleerd. 

Wat Garmin betreft kun je kiezen tussen apparaten met vooraf geïnstalleerde kaarten en een zonder. 
Volgens mij moet je voor jezelf goed evalueren waarvoor je het apparaat wilt gebruiken. Wil je het als 
een alternatief voor een normale stafkaart gebruiken, dan heb je ook goede digitale kaarten nodig. Veel 
van de vooraf geïnstalleerde kaarten hebben wel een bepaald nut, maar zijn naar mijn oordeel nutteloos 
als je op stafkaart-niveau wilt. Ik merk wel op dat je met het gratis OpenStreetMap een goed alternatief 
hebt, ook op stafkaart-niveau. Mijn advies is wel om je vooraf thuis te overtuigen dat de benodigde kaar-
ten ook daadwerkelijk op je systeem staan, zodat je geen “gaten” hebt tijdens je tocht. 

- Waar je eveneens voor moet zorgen zijn twee goede sets oplaadbare batterijen. De oplaadbare batterij-
en die Garmin levert zijn soms onvoldoende om een lange dag te kunnen navigeren. 

- Waar je veel profijt van kunt hebben is een recente goede gpx-file van de route die je nemen wilt. Als je 
de route neemt, die mijn collega schrijver Ben Teunissen schreef,  “De weg van de Franken”, dan kun je 
daar prima goede gpx-files voor vinden. Zo’n gpx-file maakt het volgen van zo’n route heel eenvoudig. Bij 
elke twijfel kun je kijken. Met een goede gpx-file op je systeem kun je de route gewoon nalopen. Wel iets 
minder avontuurlijk! Een nadeel van minder goede of oude gpx-files is het feit dat de route inmiddels 
verlegt kan zijn. Verdiep je dus in de kwaliteit van de file. 

 

Lees verder volgende bladzijde 

Inhoud 

http://www.oppad.nl/?uitrusting=test-outdoor-gps
http://www.openstreetmap.org/about
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- Als back-up gebruik ik zelf altijd een normale wandelkaart en die 
heb ik ondanks alle digitale geweld ook wel eens echt nodig ge-
had. Een alternatief voor het meenemen van je kaarten is het fo-
tograferen van de delen die je nodig hebt en die, als bestanden 
bijvoorbeeld op een tablet zetten. 

Naast Garmin en andere wandelnavigatie kun je ook navigeren 
met bijvoorbeeld een iPhone. In combinatie met een app als My-
track beschik je over OpenStreetMap. Je moet dan wel vooraf 
thuis alle nodige kaarten hebben opgehaald, omdat je anders on-
derweg mobiele data nodig hebt om de kaarten alsnog binnen te 
halen. Zelf deed ik dit binnenhalen trouwens ook wel tijdens over-
nachtingen. Ook moet je hier zorgen voor een externe accu-bron, 
omdat anders je telefoon “plat” kan vallen. Daarnaast is een  
smartphone veel gevoeliger voor vallen en vocht. Anderzijds be-
spaar je natuurlijk flink op de kosten van een GPS-apparaat. 

Een goed GPS-apparaat met goede digitale kaarten heeft ons zeker nut bewezen.  

Wijzelf wandelden vanuit huis naar het klooster van Maria Laach. De route was fantastisch aangegeven. 
Zo goed dat je deze blindelings volgen kon. Maar juist daar gingen we in de fout. Het pad bleek verlegd. 
Op een bepaald moment zagen we aanwijzingen waaraan we gingen twijfelen. Een goede kaart kan je 
dan helpen, maar zeker ook een goed navigatieapparaat. Je ziet daar ogenblikkelijk waar je bent. Met 
een GPS-navigatie en digitale kaarten kun je makkelijker dan een kaart in detail inzoomen, waardoor je 
ziet of er en waar de paden lopen. Voor ons ervaarden we de GPS toen als nuttig. 

Ook bij onze wandeling vanuit ons huis naar Bingen aan de Rijn pro-
fiteerden we van onze GPS-apparatuur. Wij hadden thuis gekozen 
voor de Ausoniusweg. Een pad van Trier naar de Rijn. Van dit pad 
konden we toen nergens kaarten vinden. Op internet vond ik een 
bruikbare gpx-file. Deze file heb ik op mijn Garmin gezet. Zo hebben 
we dit pad, vrijwel zonder problemen kunnen nemen. 

 

Ik ken mensen die zweren bij hun stafkaart. Ik ken ook mensen die helemaal geen kaart en apparatuur bij 
zich willen hebben. Voor deze mensen is zo’n GPS natuurlijk volstrekt nutteloos. Voor menig ander kan 
het een dankbare aanvulling zijn op het vinden van je weg. Je moet je je daarbij wel realiseren dat een 
deel van het avontuur, het zoeken, voor een belangrijk deel wegvalt. 

Lees ook  het artikel van Ruud Verkerke  over het GPS aanbod op onze website  www.pelgrimswegen.nl/DOC/gps2.pdf  

… GPS Nuttig of Nutteloos? 

Inhoud 

http://www.pelgrimswegen.nl/DOC/gps2.pdf
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Overnachten 
Een speciale overnachtingsplaats Superga  

… Het klooster waar we zouden logeren is een onderdeel van Su-

perga zelf en heeft één van de mooiste panorama’s van Italië.  Je 

kijkt op de krinkelende Po met op de achtergrond in een halve cirkel 

de majestueuze Alpen met hun witte toppen.  

Dit is een citaat uit het boek La camminate della vita van Rik Car-

ton. Daarin geeft hij een goede tip voor een overnachtingplaats 

nabij Turijn. Hij vervolgt: 

Uiteindelijk hadden we de deur gevonden waar we moesten zijn. 

We werden verwelkomd door een oude man, één van de drie bewo-

ners van dit grote, prachtig gelegen klooster. De tip had ik gekre-

gen van een collega en het is een absolute meevaller. Het is zonder 

meer een unieke gelegenheid om te logeren, prachtige klooster-

gangen, grote ruime kamers voorzien van alle nodige comfort en 

een fabuleus uitzicht. In de buurt is bovendien een uitstekend res-

taurant. 

www.parrocchie.it/torino/basilicasuperga/hospitality.htm 

Uitrusting 
Welk tentje schaf ik aan? 
Door Luc Gregoir 
 
Loop of fiets je en wil je je geen zorg te maken om een overnach-
tings plaats te vinden dan ga je op zoek naar een geschikt tentje. 
Comfort, deugdelijkheid, gewicht en kostprijs zijn de elementen 
waartussen je een balans moet zien te vinden. Kan ik droog wegko-
men als het stortregent? Als ik er maar een enkele keer van gebruik 
maak is het dan zijn prijs waard? Kan mijn rugzak mee in de tent? 
Welk gewicht ik dragen? Het zijn maar enkele vragen die je je kan 
stellen. Voor je in je pelgrimsbeurs tast dus best maar eerst de me-
ning van een ander vragen of op internet wat rondneuzen naar een 
test van lichtgewicht tentjes. Mijn Coleman tentje heb ik geruild 
voor een MSR Hubba Hubba NX, met hetzelfde gewicht, zodat ik 
kan rechtzitten, de binnentent onafhankelijk van de buitentent kan 
opbreken bij regenweer en twee ingangen heb … handig om mijn 
spullen in de tent te leggen en langs de andere kant mijn slakken-
huisje binnen te gaan. Maarten Roelofsen schreef een artikel over 
de tweepersoons lichtgewicht tent MSR Carbon Reflex 2,  die min-
der dan 900 gram weegt.  
Klik hier voor het artikel, testen van ‘Op pad’ en van ‘Clever Hiker’ 

Inhoud 

http://pelgrimswegen.nl/DOC/NB27.pdf#page=15
http://www.parrocchie.it/torino/basilicasuperga/hospitality.htm
http://www.pelgrimswegen.nl/Inc/downloadFile.php?id=290
http://www.pelgrimswegen.nl/Inc/downloadFile.php?id=290
http://www.oppad.nl/?uitrusting=test-lichtgewicht-koepeltenten-2015
http://www.cleverhiker.com/best-tents-backpacking/
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Inhoud 

Sulla strada 

Langs de zijkant  

Judasboom, Judaspenning en Judasbeurs 
Tekst en Foto ‘s Luc Gregoir,  

Judasboom of Cercis siliquastrum. 

Al komt hij ook in andere delen van Italië voor, in Umbria kan je er 

in de maand april niet naast kijken. Vooral langs de rivier de Nera 

tussen Spoleto en Terni domineert deze bijzondere boom het land-

schap. Zijn felle purper-roze bloemen groeien rechtstreeks op het 

kale hout waaruit ze tevoorschijn komen, een naaktbloeier. Hij ont-

leent zijn naam aan de Bijbelse vertelling waarin Judas Iskariot zich 

aan deze boom zou opgehangen hebben na zijn verraad aan Jezus. 

De typische ronde bladeren zouden verwijzen naar de dertig zilve-

ren muntstukken die Judas voor zijn verraad ontving. De zilverlingen 

vinden we terug in de Mattheus passie van Bach, waar ze op de 

Tempelvloer worden geworpen. Een andere uitleg is dat de bloe-

men, naar de wonden verwijzen die bij de kruisiging zijn aange-

bracht. 

Judaspenning of Lunaria annua 

Een lentebloeier die naar Judas verwijst is de judaspenning. Je treft 

hem aan op je weg van de Lage Landen tot in Rome. Zijn purperen 

bloemen vallen op in april als overgang tussen de vroeg- en de zo-

merbloeiers. Hoe hij aan zijn naam komt bemerk je later in het jaar 

als de zaaddozen verschijnen. Veel is er niet nodig om de link te leg-

gen met de zilverlingen van Judas. Het verhaal wil dat judas zijn 

muntstukken vanuit de boom waarin hij zich ophing op de grond liet 

vallen waaruit de plant zou voortgekomen zijn. 

Judasbeurs beter gekend als vingerhoedskruit of Digitalis purpurea 

is een plant die je ongetwijfeld zal tegen komen in pas gerooide bos-

sen waar nog wat schaduw is. Hij is erg giftig en tegelijk genees-

krachtig; daarnaar verwijst dan ook de naam “heksenkruid”. Een 

minder gebruikte naam voor deze plant is de judasbeurs. Wat de 

oorsprong van de benaming judasbeurs is lees je op de site 

www.deuzie.be. 

Meer weten over bomen waar een verhaal aan verbonden is?      

Bezoek dan de site: www.stemderbomen.nl. 

http://www.acov.nl/UserFiles/files/pdf/tekst_matth%C3%A4us_passion.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judaspenning
http://www.deuzie.be/artikels/21-2-05.htm
http://www.stemderbomen.nl/
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Pelgrims en hun verhaal 
Vele wegen naar Rome 

De tocht van Ankie Hoyer 

In de Nieuwsbrief 29 deden we kort verslag, over de tocht van Ankie die na tien da-
gen afgebroken moest worden wegens een dom ongeval. Maar dat op zich was niet echt van belang.  

Als ze in januari 2015 de deur achter zich sluit en de eerste stappen zet op weg naar Rome is ze in haar 
hoofd al een tijdje onderweg. Het bezoeken van informatiebijeenkomsten, het uitstippelen van de route, 
fysieke voorbereiding, proeftochtjes, het opbouwen van vertrouwen. Eenmaal voorbij Worms loopt ze 
door het land waar ze aan vaderskant haar wortels heeft. Ze voelt dat het klopt; ondanks dat het af en toe 
zwaar voelt is het goed. Toch kan ze niet onder woorden brengen waarom ze deze vreemde tocht onder-
neemt; waarom ze naar Rome wil stappen. 

Als ze dan onder druk van de omstandigheden het besluit neemt de tocht af te breken reageren de men-
sen in haar omgeving, goedbedoeld wel, meewarig. Maar dat is niet hoe ze het zelf aanvoelt. Hoe dan wel 
en wat ze dan wel belangrijk vond verneem je in haar verhaal dat je hier kan nalezen. 

'Hij sloeg haar dood met zijn eigen pelgrimsstaf' 

Charles Dickens gaat een onthoofding zien. Uit de Volkskrant van 8 maart 2016. 

 
 
 
 
Rome, 8 maart 1845 
Zaterdagochtend werd hier een man onthoofd. Een maand of tien geleden had hij 
een gravin uit Beieren overvallen, die - te voet en alleen - een pelgrimstocht naar Rome maakte. Hij had 
haar een gouden muntstuk zien wisselen in Viterbo, volgde haar en bood haar zijn gezelschap aan, onder 
het voorwendsel dat hij haar zou beschermen. 
 
Hij viel haar aan in de Campagna, vlakbij Rome, bij de plek die Nero's Graf wordt genoemd (maar het niet 
is). Hij bestal haar en sloeg haar dood met zijn eigen pelgrimsstaf. 
 
Hij was pas getrouwd en gaf zijn vrouw enkele van haar sieraden, die hij voorwendde op de markt ge-
kocht te hebben. Zij had de gravin-pelgriminne echter door de stad zien komen, en herkende enkele klei-
noden als haar eigendom. Haar echtgenoot vertelde toen wat hij had gedaan. Zij vertelde het tijdens de 
biecht aan een pastoor, en vier dagen na de moord werd hij gearresteerd. 
 
Vrijdag gebruikte hij met andere gevangenen het avondmaal, toen ze hem kwamen vertellen dat hij de 
volgende ochtend onthoofd zou worden. 
 
Het is hoogst ongebruikelijk om iemand tijdens de Vasten terecht te stellen. Maar omdat zijn misdaad zo 
gruwelijk was, werd het verstandig geacht een voorbeeld te stellen, nu Rome tijdens de Heilige Week vol-
stroomt met pelgrims. Ik las de plakkaten op de kerken die oproepen te bidden voor zijn ziel. Dus besloot 
ik de onthoofding te gaan zien. 
 

Charles Dickens (1812-1870). Uit Pictures from Italy, 1846. 

Inhoud 

http://www.pelgrimswegen.nl/Inc/downloadFile.php?id=291
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‘Het is een soort analoge stappenteller’, vertelt hij, ‘die met iedere 
stap een stip zet op het papier. De tekeningen die hieruit komen 
zijn een fysieke registratie van de bewegingen. Alles wat er gebeurt 
is opgeslagen in de tekening, een kuil in de weg, een ontmoeting, 
een weesgegroetje bij een kapelletje.’ 

Met deze machine op de rug is Martijn in 2013 vertrokken voor een 
voettocht naar Rome. Toen kwam hij tot aan Reims. Deze zomer 
wil hij zijn reis voortzetten. Het is het heilige jaar en dat wil hij niet 
aan zich voorbij laten gaan. ‘Mijn eerste reis was zo mooi’, schrijft 
hij, ‘zo vol goedheid en verrassingen, dat ik sindsdien heb besloten 
de reis met zoveel mogelijk mensen te delen. Als ik terugkom wil ik 
van deze tekeningen een publicatie maken. De tekeningen zullen 
uitkomen in de vorm van een A3 schetsboek. Als een uitnodiging 
om verder te tekenen en de reis te vervolgen. Door iedere dag de-
ze tekeningen te maken ontstaat er een verloop in de tekeningen. 
Het onderweg zijn komt naar voren. De weg is vastgelegd in een 
beeld. De pelgrimsreis is vertaald naar een beeld.’  

 

Om dit project te doen slagen wil Martijn het project zo ver moge-
lijk verspreiden en is hij een crowdfunding campagne begonnen om 
de publicatie en het tekenproject te financieren. De reis zelf bekos-
tigt hij zelf.  

Wie hem wil volgen op zijn route en wil ondersteunen bij het ma-
ken van zijn project, kan hem sponsoren via Voor-de-kunst: 

 

www.voordekunst.nl/projecten/4429-roaming-movement-drawing-to-rome-1  

Zie ook www.voorspraak.com  

Wandelen naar Rome met analoge stappenteller 

door Arnoud Boerwinkel 

Martijn Aerts is een Amsterdamse kunstenaar die beweging om-
zet in tekening. Dat begon met een klein machientje op zijn fiets 
dat tijdens zijn tochten door de stad de beweging van de fiets 
registreert op een vel papier. Dat levert een klein kunstwerkje 
op. Vervolgens zette hij een soortgelijk apparaatje in zijn rugzak 
dat ook de wandelbeweging vertaalt in een potloodtekening.  

 

Inhoud 

https://www.voordekunst.nl/projecten/4429-roaming-movement-drawing-to-rome-1
http://www.voorspraak.com
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Route 

Inhoud 

De Waldenzen route 
door Luc Gregoir 

 

In Omnes hadden we het over de Waldenzen route naar aanleiding van de 

tocht die Marlies van Geenen en Hein van Kemenade naar Rome maakten. 

Hun traject door de Alpen liep over deze route die een onderdeel vormt van 

het internationale project ‘In het voetspoor van de hugenoten... en de walden-

zen' , dit is een samenwerking waarbij Duitse, Franse, Zwitserse en Italiaanse 

partners betrokken zijn. 

Over de Alpen 

De tocht door de Frans-Italiaanse Alpen leg je af in twintig dagen waarbij je 

over de volgende twaalf passen gaat:  Col de Very (1924m), Col du Joly (1989 

m), Col de la Fenetre (2245 m),  Col du bonhomme (2329 m), Col de la croix du 

bonhomme (2433 m), Le Monal (1874 m), Col de l'Iseran (2770 m), Col du 

Mont Cenis (2081 m), Col Clapier (2477m)  Vaccarone (2743 m), Cima Quattro 

Denti (2106 m), Colle Costa Piana (2313 m)  en de Colle del Pis (2613m). Geen 

zondagswandeling dus! Enkele etappes vallen samen met de GTA (Grande Tra-

versata delle Alpi ) maar vergen geen klim-technische vaardigheden. Wel moet 

je over de nodige doorzettingsvermogen beschikken en mag je niet te zeer ge-

hinderd worden door hoogtevrees.  

De Gids 

De 330 kilometer lange route volgt een historische tocht die de Waldenzers 

liepen op hun terugkeer uit Geneve naar Piemonte van 17 augustus tot 1 sep-

tember 1689. Een tocht naar de vrijheid. Over de omstandigheden hadden we 

het in Omnes en kan je ook meer te weten komen in de gids ‘il Glorioso Rimpa-

trio’ van Riccardo Carnovalini e Roberta Ferraris die Marlies en Hein op hun 

Rometocht gebruikte.  Hiervoor moet je wel  het  Italiaans machtig zijn.  Maar 

ook als je kennis van deze taal beperkt is kan de gids je van pas komen. Sche-

matische kaartjes per etappe illustreren het pad met topografische elementen, 

plaatsen en wegen die je tegenkomt. Verder heb je de klassieke gegevens: af-

stand, tijdsduur, moeilijkheidsgraad, hoogte verschillen die je graag ter be-

schikking hebt voor je de bergen intrekt. Ook de signalisatie, die zoals Marlies 

en Hein verzekerden OK is, staat vermeld. Tenslotte heb je ook telkens de 

adres gegevens en een indicatie van de tarieven voor het overnachten.  

 
Lees verder volgende bladzijde 

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/nl/de-internationale-wandelroute.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/nl/de-internationale-wandelroute.htm
https://grandetraversata.wordpress.com/
http://libri.terre.it/libri/collana/10/libro/168/Il-Glorioso-Rimpatrio
http://libri.terre.it/libri/collana/10/libro/168/Il-Glorioso-Rimpatrio
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Route 

… De Waldenzenroute 

De route zelf lopen 

Gezien de hoogte is de route alleen in juli en augustus met 

een redelijke kans op succes zonder bijzondere uitrusting be-

gaanbaar. In juni is de kans reëel dat er nog wat sneeuwvel-

den te overbruggen zijn en in september moet je er op reke-

nen dat de goden je gunstig gezind zijn. Hoe dan ook moet je 

bij de voorbereiding de nodige aandacht besteden aan speci-

fieke zaken die met zelfstandig wandelen in de bergen te ma-

ken hebben. De site 

www.gloriosorimpatrio.movimentolento.it bevat een track 

voor het Italiaans gedeelte met  verschillende basiskaarten 

(overlays) waarop het spoor geprojecteerd wordt 

. Een GPS spoor voor fietsers kun je downloaden van de site 

van bikemap en meer informatie voor fietsers vind je op de 

site  http://lestradedeivaldesi.altervista.org/    

Als aanloop kan je de via Francigena volgen tot Lausanne van-

waar je op het Zwitserse traject van het Hugenoten pad kunt 

overstappen. Vanuit Lausanne is het nog een drietal dagen 

tot je in Geneve bent. Een alternatief als aanlooproute is tus-

sen Hebron en Pforzheim op het Duitse traject over te gaan. 

Kaartjes en GPS sporen kan je vinden op de site http://

www.surlespasdeshuguenots.eu/nl/de-internationale-

wandelroute.htm.  Eenmaal de Alpen over kun je in Avigliana 

via Turijn in Santhià terug de via Francigena oppikken. Hier-

voor moet je weer een drie à viertal dagen uittrekken.  

Wil je een idee krijgen van de Waldenzen route ga dan beslist 

eens kijken naar  het fotoboek van Marlies en Hein.  

Inhoud 

http://www.gloriosorimpatrio.movimentolento.it/it/
https://www.bikemap.net/hu/official/3658576-le-strade-dei-valdesi-e-degli-ugonotti/#/z11/44.35282,5.71666/terrain
http://lestradedeivaldesi.altervista.org/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/nl/de-internationale-wandelroute.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/nl/de-internationale-wandelroute.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/nl/de-internationale-wandelroute.htm
http://editor.albelli.nl/Preview/1/?wid=471ef3f2-8177-456c-9f4b-aa0eba9cf851&showmenubar=true&showbuttonbuy=false&showbuttonshare=false&showcreatenew=true&showlogo=false&locale=nl&vendor=1200&popup=true
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Italiaans 

Inhoud 

Parlare l’italiano (8) 

Door Leo Baeten  

Een Nederlander zou met een Italiaan kunnen praten over una tazza 

di consolazione, een bakje troost. De letterlijke vertaling van dit Ne-

derlandse begrip heeft voor de Italiaan geen betekenis. En met de uit-

leg dat dat bakje troost wordt gebruikt om een opbeurend gesprek te 

verlichten, wordt het voor hem vloeken in de kerk. Koffie is toch om 

van te genieten. Een capuccino, een latte macchiato .. het zijn levens-

elixers, zoals ook de grappa dat is. Omdat de Italianen van een kop 

koffie houden, is het niet verwonderlijk dat zij een aantal opvallende 

bedrijven in de koffiebranche hebben weten op te bouwen. Bedrijven 

die gesticht werden door ondernemers met een fantastisch oog voor 

detail, de kracht van een familiebedrijf en de kunst van het woord.  

Een mooi voorbeeld is Ernesto Illy. Hij maakte het naar hem genoemde kwaliteitsmerk Illy tot een van de 

beroemdste expressomerken ter wereld. Illy deed dat vol passie, verdiepte zich in design, wist wat orga-

niseren was en had een ongekend oog voor detail. De mensen hadden volgens hem geen benul van wat 

er komt kijken bij het maken van koffie. Douwe Egberts was in zijn ogen niet meer dan een producent 

van bruin poeder voor het plebs. Illy had een hekel aan melk in de koffie. Volgens hem werd de melk en-

kel toegevoegd om de slechte smaak van verbrande koffiebonen te verdoezelen. De enige echte koffie 

was in zijn ogen expresso. Maar dan met het juiste aroma, de juiste kleur, de sterke smaak en de hazel-

nootkleurige schuimlaag. 

En wat te denken van de Moka Express. In 1933 vond Alfonso Bialetti een caffettiera (koffiezetapparaat) 

uit waarmee het aroma lange tijd behouden bleef door de vorm en de gebruikte materialen. Door het 

succes van de Moka Express groeide zijn kleine bedrijfje uit tot een internationale onderneming. Wat 

bleef was de oorspronkelijke vorm van de caffettiera. De Moka Express is een van de meest gekopieerde 

Italiaanse producten. Het apparaat van Bialetti is herkenbaar aan de omino coi baffi (mannetje met de 

snor), het logo dat in de vijftiger jaren werd ontwikkeld. Het mannetje heeft een grote neus, fors uitgeval-

len snor en wijst met de vinger naar de hemel. De familie Bialetti had evenals Ernesto Illy niet alleen tech-

nisch vernuft in huis maar ook een goede neus voor marketing en publiciteit. 

In de koffiebranche werden kleine familiebedrijven ondanks de Italiaanse bureaucratie een wereldsucces 

door hard werken, vakmanschap en aantrekkelijke marketing. En deze commerciële successen zijn niet 

tot de koffiebranche beperkt. Wie kent niet de parmaham en de Parmezaanse kaas? Wat te denken van 

topmerken als Armani en Ferrari? De Italianen hebben meer in hun mars dan men denkt. Afgaande op de 

berichtgeving in de pers zou men vrijelijk de dichter Marsman kunnen citeren: “Denkend aan Italië zie ik 

Berlusconi en zijn maffiosi”. Dus niet. 
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Gezien, Gelezen, Gehoord 

Inhoud 

Pelgrimeren voor protestanten. En andere (niet-)gelovigen. 
door Arnoud Boerwinkel 

Na de reformatie was een pelgrimstocht naar Rome een onderneming waaraan 
vooral Rooms-Katholieken zich waagden. Protestanten (Lutheranen, Calvinisten), 
gelovigen zonder crucifix om de hals hadden in de regel niet veel op met bedevaar-
ten, zeker naar Rome en Santiago de Compostella. Daarom voelt de term 
“oecumenische pelgrimsweg” ook een beetje als een contradictio in terminis. 

Toch zetten Guus Wesselink en Riet van Laake met hun reisverslag Vier vrije voeten. 
Op de ökumenische Pilgerweg ons op het spoor van deze “hybride” pelgrimsroute. In 
het boekje dat ze schreven over hun 470 kilometer lange voettocht dwars door de 
voormalige Deutsche Demokratische Republik vertellen ze het verhaal van deze rou-
te langs de Via Regia. Dit is een eeuwenoude handelsroute van Kiev naar West-
Europa die ook werd gebruikt door pelgrims, op weg naar de grote katholieke bede-
vaartsoorden. Na de hereniging van de beide Duitslanden in 1990 ontwikkelden 
evangelisch-lutherse gelovigen deze route van Görlitz (aan de Poolse grens) tot Va-
cha, bij het voormalige IJzeren gordijn. Zij stichtten er pelgrimsherbergen en richtten 
een vereniging op van herbergvaders en –moeders die zich ten doel stelt de route 
aantrekkelijk te maken voor wandelaars en de oecumenische gedachte te versprei-
den. 

Het boekje van Guus en Riet bestaat uit wee delen: allereerst een beschrijving van 
hun wandeling door het oude DDR-land, met heel veel gele koolzaadvelden, lieflijk 
glooiend heuvelland en mooie oude stadjes. Het tweede deel is een serie interviews 
die het stel een jaar na hun tocht maakte met de mensen die hen tijdens de wande-
ling zo gastvrij onderdak hadden geboden. 

Rode draad door het boekje is niet alleen de vraag wat dat oecumenische nu precies 
inhoudt; maar het is vooral nieuwsgierigheid naar het leven van christenen tijdens de 
DDR-tijd en daarna: welke gevolgen hadden Die Wende en de plotselinge vrijheid die 
hen daarbij in de schoot werd geworpen?  

 

Deze interviews bieden een mooi inkijkje in het leven onder het benauwende DDR-
regiem. Bijzonder is het verhaal van de evangelisch-lutherse Diakonissen van het 
Mutterhaus (en –ziekenhuis) in Eisenach. In de meeste communistische Oostbloklan-
den bestonden officieel geen kerken, werden kloosters gesloten en was het praktise-
ren van het geloof verboden. Maar in de DDR was er beperkte ruimte voor het ge-
loof. “Er was een haat-liefde verhouding tussen de staat en de Diakonissen van het 
Mutterhaus. De Diakonissen werden ongemoeid gelaten omdat ze niet zozeer het 
geloof predikten vanaf de kansel, maar ze staken de handen uit de mouwen in de 
(ziekenhuis-)zorg voor de samenleving, inclusief de politie en de partijheren en –
dames.” 

Lees verder volgende bladzijde 
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Gezien, Gelezen, Gehoord 
…. Pelgrimeren voor protestanten. En andere (niet-)gelovigen. 

Ook opmerkelijk is de veelgeciteerde uitspraak “zo was het nu eenmaal” (das war einmal so), als ant-
woord op vragen naar jaloezie, angsten, wantrouwen en andere gevoelens tijdens de periode tussen 
1950 en 1990. Op de vraag naar de betekenis van het begrip Vrijheid benadrukken bijna alle geïnterview-
de het belang van te kunnen zeggen én doen wat men wil of meent te moeten doen. Maar daarnaast het 
belang van vrij reizen: de brug over, naar het buitenland, de wijde wereld in.  

Het is goed om ons als vrije West-Europeaan te blijven realiseren dat wij de vrijheid om te gaan en staan 
waar we willen hier al eeuwen hebben: schoenen aan, rugzak om en op pad!  Dat geweldige gevoel van 
vrijheid - tijdens een wandeling of fietstocht over ons continent – is nog steeds niet voor iedereen weg-
gelegd. 

Het boekje van Guus en Riet is een met liefde en dankbaarheid geschreven ode aan deze vrijheid! 

 

OVER PRIKKELDRAAD EN ZEGENINGEN 

VIER VRIJE VOETEN  

OP DE ÖKUMENISCHE PILGERWEG 

Door Guus Wesselink en Riet van Laake. 

Uitgeverij Vier vrije voeten. ISBN 978-90-824895-0-7 

Zie ook de goed verzorgde website: www.viervrijevoeten.nl 

Inhoud 

http://www.viervrijevoeten.nl


'Franciscus, jongleur van Assisi' 

Door Luc Gregoir 

Monoloog door Jenne Declair in 18 maart, Sint Franciscus-

kerk te Merksem (be) 

Het was een ongewone benadering van Sint Franciscus die 

we te zien kregen. De toneelvorm sluit aan bij de 

‘Commedia dell'arte’. Schrijver van dit stuk is nobelprijs 

winnaar Dario Fo, waarvan in onze streken de opvoering 

van Mistero Buffo in de jaren 60 van de vorige eeuw een 

groot succes kende.  

In dit stuk wordt de figuur van Sint Franciscus ontdaan van 

de beeld en mythe vorming rond de heilige die in latere tij-

den tot stand kwam om objectieven te ondersteunen die 

ver staan van de persoon die Sint Franciscus in werkelijk-

heid moet geweest zijn. Boeiend is het te zien hoe Jelle De-

clair naar de oude wortels gaat van de volksverhalen om 

een boodschap over te brengen. Hij refereert niet enkel 

naar hoe Franciscus zijn publiek bewerkte maar ook naar de 

Jezus parabels uit de bijbel. Centraal staat hier het gebruik 

van een kleurrijke beeldige taal die eigen is aan en begre-

pen wordt door de toehoorders en in schril tegenstelling 

staat met de taal door het kerk instituut gehanteerd. Moei-

lijke zaken worden bevattelijk zoals de jongleur Franciscus 

ze brengt. Zo brengt hij de legende van het gesprek van 

Franciscus met de wolf van Gubbio, waar de moeilijke keu-

ze om zich al dan niet binnen ‘het systeem’ in te passen. 

Gaande weg komt een figuur naar voor die vele mensen op 

zijn hand krijgt met een boodschap die aanspreekt en weet 

te inspireren zonder een volksmenner te zijn. 

De laatste voorstellingen zijn bijna zonder uitzondering uit-
verkocht, daarom werd nog een extra voorstelling     ge-
pland op 26 mei in de Arenberg schouwburg te Antwerpen. 

Gezien, Gelezen, Gehoord 
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Inhoud 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell'arte
http://www.arenbergschouwburg.be/agenda/seizoen15-16/JenneDecleir.html


Gezien, Gelezen, Gehoord 
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Derde abt Emo lezing 

Deze lezing wordt gehouden op zaterdag 4 juni 2016 om 15.00 uur te Wittewierum. 

Als gastspreker hebben we uitgenodigd prof. dr. Rik Torfs, rector magnificus te Leuven, België. Dhr Torfs 
is kerkjurist. Hij is dus een collega van Abt Emo, die in Oxford kerkelijk recht studeerde. Dhr Torfs is een 
zeer bekende Belg en een begenadigd spreker! 

Om de twee jaar nodigt het ‘comité Abt Emo lezingen’ rond de dag van Emo’s terugkeer uit Rome een 
spreker uit. Emo’s waarden: spiritueel, Intellectueel en rechtvaardig staan hierbij centraal. We hebben 
dhr Torfs het volgende onderwerp aangereikt: ‘De kracht van de internationale contacten binnen Eu-
ropa’. Emo kon daar in de 13-de eeuw op terugvallen. Kunnen wij dat ook nog?  Uiteraard is dhr Torfs vrij 
om het onderwerp aan te passen. 

  

We geven zijn lezing uit. Het boekje kunt je na afloop kopen voor 7,50 €.  Zo lang de voorraad strekt kunt 
je ook de twee eerdere lezingen aanschaffen, die van Frank Westerman en van Ynskje Penning.  Ter ver-
hoging van de feestvreugde bieden wij u de mogelijkheid, net als de vorige keer, tegen betaling deel te 
nemen aan een bijzondere Middeleeuwse maaltijd! 

 Toegang is na aanmelding: info@erfgoedpartners.nl         

Toegangsprijs: 7,50 €. 

ABT EMO REISJE VAN 1 DAG DOOR NOORD-GRONINGEN. 

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar om deel te nemen aan de  

‘abt Emo dagtocht op donderdag 12 mei in Noord Groningen’.  

Het gebied waar Emo geboren werd en zijn klooster stichtte. 

We bezoeken:  

uiteraard Wittewierum, waar Emo na veel problemen met de bisschop van Munster zijn klooster stichtte,  

Reide, waar hij bijna ruzie kreeg met vorst abt Heribert van het belangrijke klooster van Werden, 

Romerswerf, waar Emo’s neef op zijn aartsvaderlijke grond Nijeklooster stichtte en waar onze Emo 
proost en later abt werd 

Huizinge, waar abt Emo pastoor was 

en Westeremden, waar Emo vermoedelijk geboren werd, hij schoolmeester was en waar zijn broer Addo 
als pastoor woonde in de door Henk Helmantel herbouwde middeleeuwse weem. 

Met een boot varen we over het Damsterdiep naar Ekenstein waar we lunchen. 

 Je kunt je opgeven bij: SRC: 050 3123123  

Activiteiten in het teken van Abt EMO 

door  Ynskje Penning  

Inhoud 

mailto:info@erfgoedpartners.nl
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Doorlopend filosoferen 

Inhoud 

 

Sterke zustertjes 

door Ruud Bruggeman 

Mijn vrouw en ik naderen Bolsena. Het einde van onze 2300 km lange 
pelgrimstocht in 2009 begint in zicht te komen, nog maar 140 km naar 
Rome. We voelen ons blij en sterk. Blij, om de ongelooflijke hoeveelheid 
beelden en ervaringen op deze tocht. Sterk, dat we dit allemaal hebben 
gekund. 

In Bolsena kloppen we voor onze slaapplaats aan bij het klooster van de 
zusters van het H. Sacrament. Ze zijn er nu nog met haar vieren, de zus-
ters, en – net als het stadje – oud en lief. De stad is oud, maar zal nog 
wel langer blijven bestaan; maar dit klooster met deze paar nog reste-
rende oude zusters, hoe lang zal dat nog bestaan? Ik ben bang dat de 
pelgrims hier over een paar jaar al niet meer zullen kunnen worden ont-
vangen. 

De ontvangst is allervriendelijkst, de gastenzuster straalt een en al liefde 
uit, dienstbaar aan ieder die er op haar weg komt, zonder ego. Het raakt 
ons. We krijgen er een heerlijke kamer, met lakens, handdoeken, goede 
douche, ruimte om onze kleren te wassen en te drogen: we voelen ons 
weer helemaal geregeld. 

 

De zustertjes zijn klein, zacht en lief, maar juist daarin ervaar ik ook een 
heel grote kracht in hen. Je bent zwak en kwetsbaar in wat je als mens 
voor jezelf wilt, afhankelijk van het bereiken van dat resultaat. Als je 
niets meer hoeft voor jezelf, ben je niet meer onderuit te halen door 
wat er ook maar gebeurt, en dat is in feite dè definitie van kracht: door 
niets onderuit te halen. En dat is er, wanneer je je niet meer hoeft te 
laten bepalen door je ego. Dan ben je sterk genoeg om vriendelijk en 
dienstbaar te zijn. 

We moeten van hen beslist de kerk tegenover het klooster gaan bekij-
ken, waar twee wonderen worden herdacht, één over het sterven van 
de H. Christina, en één over het bloedwonder van Bolsena, een hostie 
waar bloed uit druppelde. In de kerk is ook een mooie fresco van Maria 
met kind. 

 

De andere ochtend staat ons ontbijt al klaar, met warme broodjes, en 
koffie zoveel als we maar willen. Daarna een hartelijk afscheid van de 
zusters, die op het punt staan naar de mis te gaan in de kerk aan de 
overkant. Ze zegenen ons bij het afscheid, en dat raakt ons opnieuw. 
Voor ons blijven zij het echte wonder van Bolsena. 

fresco in de kerk van Bolsena  
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 Prikbord 

Inhoud 

Pelgrims zoeken onderdak in Dordrecht en 

omgeving Loon op Zand  
Eind mei organiseren de Protestantse Kerk Nederland en de 

Roomkatholieke Kerk in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer een 

oecumenische pelgrimstocht naar Abdij Koningshoeven in Berkel-

Enschot. De tocht is bedoeld voor zinzoekers en mensen die even 

‘stil’ willen worden.  
Voor donderdag 19 mei is de organisatie nog op zoek naar over-

nachtingsadressen in Dordrecht en voor zaterdag 21 mei naar over-

nachtingsadressen in de omgeving van Waalwijk/Loon op Zand/

Tilburg. Als u hiervoor uw gastvrijheid wilt aanbieden kunt u mai-

len naar Ger van Vilsteren via vanvilsteren@ziggo.nl. 

Van Noordzee Naar Zwarte Zee 

Wim van Miltenburg is voor het goede doel onderweg voor 

een 5000 km lange tocht naar Istanbul aan de Zwarte Zee. 

Volg hem op facebook , voor bijdragen aan het Helen Dowling 

Instituut (HDI) project ga naar voor de site van justgiving.nl.  

Sint Pieter binnen langs de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek? 

Het kan maar je moet wel registreren op de site 

http://www.im.va/content/gdm/en/partecipa/registrazione.html 

[meer] 

 

Een blog gemaakt? 

Vertrokken naar Rome? 

Aangekomen in Rome? 

 

Laat het ons weten via email aan 

info@pelgrimswegen.nl 

mailto:vanvilsteren@ziggo.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011096044498
https://justgiving.nl/nl/wimvanmiltenburg
https://romenieuws.wordpress.com/2015/09/06/toegang-via-heilige-deur-sint-pietersbasiliek-moet-online-worden-gereserveerd/
mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=Informatie%20Rometocht
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De weg is poëzie 

Inhoud 

De weg is poëzie 

hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie  Arnoud Boerwinkel 

Ik sloeg de voordeur van het huisje 
in het straatje achter me dicht. 
Ik verlangde naar de wijdsheid, 
had heimwee naar een vergezicht. 
Ik baande me een weg door straten 
vol met landgenoten in wankel evenwicht. 
 
Al gauw lag alles achter me: 
de buitenwijken, niemandsland. 
Een groenstrook vormde de natuur, 
verraadde nog de mensenhand. 
Nog steeds bewoonde wereld, 
maar ik was aardig opgeschoten. 
Het asfalt werd al zand. 
 
Tenslotte lag het voor me, het vergezicht. 
Een veelbelovend niets 
waarin alles kon gebeuren. 
En inderdaad, er was al iets. 
Waar ben ik? vroeg ik aan de mensen eromheen. 
Men zei in koor: de Pyramide van Austerlitz. 
 
Ik voelde me ver van huis 
bij het horen van die woorden. 
Maar de mensen zeiden: 
tien kilometer van hier 
ligt het Venetië van het noorden. 
Ik besloot om terug te gaan. 
Meneer, u moet rechtdoor, 
was het laatste wat ik hoorde. 

Ik verdwaalde in een bos, 
het was veertig jaar geleden aangeplant. 
 
 

Op het eerste gezicht een jungle 
maar overal de sporen 
van de godvergeten mensenhand. 
Toen kwam ik aan een heuvel 
waarvan het duidelijk was:           
dit was Klein Zwitserland. 

Eenmaal daar voorbij 
zonken mijn voeten weg 
in het mulle zand van een woestijn. 
En dorstig dacht ik: 
dan zou dit de Sahara moeten zijn. 
Maar ik wist: dit is een zandverstuiving. 
En meer kon het niet zijn. 
Wat is de wereld klein. 
Wat is de wereld klein. 
Wat is de wereld klein. 
 
Midden in het vlakke land 
stond in de verte een café. 
Moe en verblind door het stuivende zand, 
hoorde ik flarden Yesterday. 
Binnen stond een jukebox 
en een asbak vol met peuken. 
En ik zong luidkeels mee: 
"all my troubles seem so far away." 
"Je t'aime, moi non plus." 
"Die Gitarren und das Meer." 
 
Als ik het zand uit mijn ogen wrijf 
en om een Coca Cola roep, 
komt uit de keuken 
een vage geur van erwtensoep.  

Waar ik woon Boudewijn de Groot 
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