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Hoogseizoen 
Een enkele pelgrim trotseert de winterkoude en is al vroeg in het jaar op weg. Maar een meer-

derheid wacht het smelten van de sneeuw op de Alpentoppen af om te vertrekken. Zo kent ook 

het pelgrimgebeuren zijn seizoenen. Dat is dan ook de reden dat in deze tijd van het jaar velen 

onderweg zijn of klaar voor het vertrek. En omdat de redacteurs van Pelgrimswegen ook pel-

grims zijn is het blijkt het niet makkelijk in juni een nieuwsbrief samen te stellen. Dat dacht ik 

althans op de terugweg van een tocht in Zuid-Italië; thuis gekomen was me twee weken ge-

gund voordat ik weer een Nieuwsbrief bij jullie had te bezorgen alvorens opnieuw op weg te 

gaan. Mijn verwondering was dan ook groot toen ik een goed gevulde mailbox aantrof die vanuit vele kanten teken van 

leven gaf.  

De elektronische netwerken zijn niet meer weg te denken uit ons leven en ze worden niet gehinderd door afstand om hun 

boodschappen tussen personen en gemeenschappen uit te wisselen. Ze zijn dan ook een steeds belangrijker plaats in het 

pelgrimwereldje gaan innemen. Daarom besteden we daar als vereniging Pelgrimswegen dan ook de nodige aandacht aan. 

In deze Nieuwsbrief lees je meer over de vernieuwde website die de communicatie met de leden moet optimaliseren en 

ook directe communicatie tussen leden onderling mogelijk wil maken. Dit door het uitbouwen van het pelgrimsforum. 

Everdiene Geerling beheert al geruime tijd de sociale netwerk accounts van de vereniging (Facebook en Twitter) en is be-

reid zich te integreren in de redactie. Zo hebben we dan één ploeg die de inhoud van de publicaties voor de verschillende 

media verzorgt. Iets waar we uiteraard zeer tevreden mee zijn.  

Naast de technologie die ons leven probeert gemakkelijker te maken blijft er nog ‘de honger naar soberheid en eenvoud’, 

een fenomeen dat niet vreemd is aan de opgang die de pelgrimstochten nu maken. Het verhaal dat van mens tot mens 

verteld wordt en soms overtuigender is dan wat dan ook. Ook dit ontgaat de vereniging niet. Een mooie illustratie hiervan 

is het huiskamerproject dat dit voorjaar van start is gegaan en waar Erica Visman je in dit nummer meer over vertelt.  

Enkele linken in deze brief verwijzen al naar de nieuwe website en zullen dus pas na 1 juli actief zijn. Brengt een link je niet 

verder, even geduld dan. Of laat het ons weten. 

We horen graag van je via nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl  

De redactie. 

 

http://pelgrimswegen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl
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IK VROEG, IK KREEG 

Agenda 

Voor recent nieuws raadpleeg  pelgrimswegen.nl, Facebook of Twitter 

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

1 Juli gaat pelgrimswegen.nl 2.0 live 
 

Het adres www.pelgrimswegen.nl blijft dezelfde maar zal die dag tijdelijk niet bereik-

baar zijn. 

Noteer alvast de volgende data. In volgende brieven en Omnes komen we hierop terug. 

Algemene Leden- en informatiedag 11 november 2016 te Houten  

Fiets en wandelbeurs Nederland 11 & 12 februari 2017 in de jaarbeurs te Utrecht 

Fiets en wandelbeurs Vlaanderen 18 & 19 februari 2017 in Flanders Expo te Gent 

http://pelgrimswegen.nl
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
https://twitter.com/pelgrimswegrome
http://www.pelgrimswegen.nl/i
http://pelgrimswegen.nl/events/algemene-leden-en-informatiedag/
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/
http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/
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Website Pelgrimswegen geheel vernieuwd. 

door Gert Wich 

 

Op 1 Juli gaat www.pelgrimswegen.nl 2.0 de lucht 

in. Het adres blijft hetzelfde maar zal die dag tijde-

lijk niet bereikbaar zijn. Het bestuur vroeg, mede 

op verzoek van vele leden, om een geheel ver-

nieuwd, fris uiterlijk en om gebruikmaking van 

meer technische mogelijkheden. 

Eind vorig jaar is het format vastgesteld en vanaf 

februari jl heeft een groep mensen zich enorm in-

gespannen om de website te vullen. 

Wat was nu eigenlijk de aanleiding tot deze ver-

nieuwing?  

Al sinds de oprichting van de vereniging, oktober 2007, heeft Pieter Quelle als webmaster een enorm 

werk verricht. Wij maken daarvan tot op de dag van vandaag volop gebruik. 

Vorig jaar gaf Pieter aan zijn werkzaamheden als webmaster te willen stoppen. De zoektocht naar een 

vervanger bleek vruchteloos. Het was een te grote, omvangrijke klus voor één man/vrouw. 

Bovendien was de techniek achter de website enigszins gedateerd, al werkt het nog prima. Maar er zijn 

simpeler oplossingen en zo is de huidige website ontwikkeld.  

Een belangrijke beslissing was de keuze voor de continuïteit, door te werken met meer personen die ver-

schillende taken hebben. We hebben een team geformeerd van mensen die allemaal – zij het beperkte – 

toegangsrechten hebben tot de website. De taken zijn onderling vervangbaar. Het nieuwe team bestaat 

uit: 

 Webmanager, algemeen beheer, onderhoud en back-ups 

 Redacteurs (3-5), verantwoordelijk voor de “content”, ofwel de inhoud van de teksten 

 Secretaris vereniging, verantwoordelijk voor vermelding evenementen en verenigingsberichten in 

Agenda etc. 

 Forummoderator, beheer en onderhoud Forum 

 Shopmaster, verkoop en verzenden aangekochte ‘producten’ 

Al met al een team van tenminste zeven mensen. 

 

Lees verder volgende bladzijde 
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De nieuwe site kent een voorpagina waarbij in aantrekkelijke groene 

blokken nieuwtjes, aankondigingen, filmpjes, het forum en dergelijke 

staan gegroepeerd. Het is de etalage van onze vereniging, bedoeld om 

de bezoeker naar binnen te lokken. 

Leidend in de navigatie op de website is een heldere menustructuur in 

het typische verenigingsrood. 

De gedachte is dat de bezoeker zich wil oriënteren door te surfen op de website. Daarvoor kent het 

menu verschillende kopjes waarvan “Vooraf aan Rome” en “Onderweg naar Rome” hem leiden naar 

alles wat van belang is voor de tocht.  

De informatiebehoefte van de wandelaar verschilt niet zoveel van die van de fietser. Daarom is de 

“knip” wandelen – fietsen lager in de website gelegd. 

Verder is er op verschillende plaatsen aandacht voor de facebookpagina van de vereniging. 

Nieuw is de ’winkel’. Voorlopig zijn daar de bekende producten van de vereniging te verkrijgen. Maar 

anders dan voorheen word je lid via de website en reken je meteen af via IDEAL. Dat maakt het ge-

makkelijker voor de vrijwilligers die de winkel en de financiën regelen. 

In de nieuwe website wordt een Forum opgenomen. De gedachte is dat leden andere leden moeten 

kunnen benaderen voor vragen omtrent ervaringen onderweg, laatste berichten over overnachtings-

mogelijkheden en dergelijke. Wat wij heel leuk vinden is dat er ook een soort ruilmarkt van gebruikte 

spullen kan ontstaan. Allemaal zaken tussen leden: de vereniging faciliteert. Een succesvol Forum 

heeft een Forummoderator nodig. 

Op 1 juli 2016 staat het bouwwerk. Maar een waarschuwing vooraf: we hebben gekozen voor een 

groeitraject.  

Dus als je iets mist, of een verbetering hebt, laat het dan weten aan webmaster@pelgrimswegen.nl 

Zoals hierboven vermeld is gekozen voor continuïteit. Daarom willen we leden vragen een bijdrage te 

leveren. Eind van het jaar moet er een nieuwe webmaster komen. En ook zal volgend jaar een vacatu-

re shopmaster ontstaan. Tijd genoeg dus om in te werken: 

De webmaster moet zich thuis voelen in een Wordpress – omgeving. Hij verzorgt regelmatig onder-

houd en back-ups van de website. Hij staat de overige leden van het webteam bij met raad en daad, 

waar het gaat om de performance van de website. Hij is nadrukkelijk NIET verantwoordelijk voor de 

inhoud van de teksten. Tijdsbeslag: 3 - 5 uur per week 

De Shopmaster controleert de bestellingen die via de website en email binnen komen, inclusief de 

aanmelding lidmaatschap. Hij gaat na of er is betaald. Hij verzorgt de verzending. De Shopmaster 

werkt nauw samen met de ledenadministratie. Tijdsbeslag: 3 - 5 uur per week  

Inhoud 

mailto:webmaster@pelgrimswegen.nl?subject=Nieuwe%20website%20pelgrimswegen.nl
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Het huiskamer project 

door Erica Visman – van Baren 

Het huiskamerproject is officieel gestart met een bijeenkomst van 
huiskamercoördinatoren en een presentatie over het huiskamer-
project tijdens de ledendag op 9 april in het Catharijneconvent. 
 
Wat beogen we met het project? 
De Vereniging PnR wil met het huiskamerproject tegemoet komen 
aan de behoefte aan meer ontmoetingen en uitwisseling van erva-
ringen en informatie. De kernwoorden van het project zijn klein-
schalig en dichtbij. We formeren groepen van leden die bij elkaar in 
de buurt wonen en die behoefte hebben aan contact met andere 
Rome lopers / fietsers. Kleinschalig, omdat we willen dat mensen 
die deelnemen gekend worden; dichtbij, omdat dat het meest prak-
tisch is. Wat de groep doet en hoe vaak ze bij elkaar komt is aan de 
groep zelf. Uiteraard is de doelstelling van de Vereniging wel lei-
dend bij de keuze van de activiteit. Ook de huiskamer hoeft hier 
niet letterlijk genomen te worden. Museum, bos en café zijn ook 
prima ontmoetingsplekken. 
 
Hoe gaat het met het project? 
Net als bij het lopen/fietsen naar Rome is het doel wel duidelijk 
maar de weg ernaartoe en de hobbels die je te nemen hebt waren/
zijn onbekend. Hoe en wanneer benader je de huiskamerleden, wat 
ga je doen en waar ga je dat doen? Is het erg dat er een lage res-
pons op je oproep is? Al lopende/fietsende doen we ervaring op en 
die ervaringen delen we. Het lijkt wel een heuse pelgrimstocht. 
We hebben inmiddels actieve huiskamers in Amsterdam, Assen, 
Utrecht, Nijmegen, Den Bosch, Den Haag, Almere, Bennebroek/
Haarlem en de Bollenstreek. Huiskamers in oprichting in Groningen, 
Zutphen, Zuid Limburg, Rotterdam, Gouda en Sittard. 
 
Wat zijn de eerste ervaringen? 
Bennebroek/Haarlem had de primeur van de eerste bijeenkomst op 
26 april in Heemstede. Bert Roebert schreef het volgende : 
“Fantastisch te ervaren dat zo'n initiatief blijkt te werken. Een ver-
eniging wordt levendig gemaakt door velen erbij te betrekken. De 
bijeenkomst in Utrecht was dunkt mij, een opmaat naar actie.” 
Twee dagen later was de Bollenstreek aan de beurt. Ton en Ada 
Seijsener schreven : “Het was een herkenbare ontmoeting met in 
dit geval ervaren wandelaars/fietsers. Het was reuze gezellig en we 
konden allemaal ons verhaal kwijt.” 

Lees verder volgende bladzijde 

Inhoud 



Op 7 mei vond de derde bijeenkomst in Almere plaats. Vincent 
Oomen schreef : “We hebben het bij ons in de  tuin gehouden. 
Een middag ongestructureerd, begonnen met lunch, en tot einde 
van de middag (heerlijk weer). Ik had wat vragen en thema's be-
dacht. Daar bleek men geen zin in te hebben. Men wilde voorna-
melijk het eigen verhaal kwijt (en dat is ook goed zo). Het viel 
mijn vrouw (die geen deel uitmaakte van de gesprekken) op dat 
het heel levendig en geanimeerd verliep. Men was met name  
geïnteresseerd in de route, overnachtingen en hoe leg ik mijn  
wederwaardigheden vast?“ 
Daarna volgden er nog enige andere huiskamerbijeenkomsten en 
staan er nog bijeenkomsten gepland. 
 
Hoe verder? 
In het najaar evalueren we met de huiskamer-coördinatoren de 
door ons gezette stappen. Wat werkt goed en wat werkt niet, wat 
verwachten we en wat kunnen we van elkaar leren? Zitten we op 
de goede weg of moeten we een andere richting kiezen?  
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Oproep 

De redactie van OMNES is op zoek naar “wandelaars of fiet-
sers met een missie”, mensen dus die hun tocht afleggen 
(of hebben afgelegd) om daarmee aandacht te vragen voor 
een goed doel. Ben of ken jij zo iemand, stuur ons s.v.p. een 
mail met contactgegevens: redactie@pelgrimswegen.nl 

 

Daarnaast is ons bestuur op zoek naar mensen die een actieve 
bijdrage willen leveren aan de Camino Academie. Deze on-
langs opgerichte academie wil : “alle vormen van pelgrime-
ren bestuderen met oog op praktijk en academische stu-
die”. Zie www.caminoacademie.nl  

 

In het najaar plannen zij een samenkomst rondom het thema 
“Lopen met een missie”, voor een goed doel dus.  

Belangstellenden kunnen zich melden via Email aan     
voorzitter@pelgrimswegen.nl 

Inhoud 

mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
http://www.caminoacademie.nl
mailto:voorzitter@pelgrimswegen.nl
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Pelgrims en hun verhaal 
Nooit meer! 

‘Nooit meer vijf weken alleen weg van huis’, was het credo van 

mijn lief na mijn Santiogoreis in 2015. Helemaal mee eens. 

Nooit meer was de belofte. En toch stap ik 20 mei weer op mijn 

fiets Rosa om zo'n zes weken (dus niet vijf) later in Rome te arri-

veren. Deo volente natuurlijk. En met de zegen van mijn lief: 

‘Ga, fiets en pelgrimeer, nu je het nog kan’.   

Hoe het Rob Schippers verder vergaat op zijn tocht door het 

oostelijk Avondland, het rijk van Karel de Grote. Bijna 2.600 ki-

lometer door Duitsland, Oostenrijk en Italië lees je op zijn blog: 

www.robopdefiets.nl 

De Nacht van de Vluchteling 

‘Daar liep ik dan van mijn huis in Noord-West Europa naar Ro-

me: in de vakantie van mijn leuke baan, in topconditie, credit-

card in mijn zak, telefoon, goede schoenen, alles. Dagen van 35-

45 kilometer waren best normaal en oh wat had ik het lastig 

soms! Blaren op mijn voeten, warm, onzekerheid over een over-

nachtingsplek en of ik nog wel wat te eten zou vinden in het vol-

gende dorp. Soms vond ik dat best sneu voor mijzelf, totdat ik 

me weer even realiseerde hoe anders het ook kan.’ 

Roel Kamerling is naar Rome gelopen en liep mee in de Nacht 

van de Vluchteling.  

Bezoek www.nachtvandevluchteling.nl/roellooptnaarrome om 

te sponsoren en zo Vluchtelingen wereldwijd ondersteunen met 

tastbare en acute hulp. Pelgrims weten hoe enorm welkom dat 

kan zijn! 

Jan Buijs uit Steenbergen  loopt naar Rome  

‘Tijdens het schrijven van dit korte epistel lees ik via een van de 

reacties over de crash bij Leeuwarden en merk ik dat dit soort 

luchtvaartongevallen me meer doet dan ik normaal gesproken 

wil toegeven. Het brengt me onmiddellijk terug in de tijd en dan 

denk ik aan een aantal van mijn voormalige klasgenoten in de 

vliegeropleiding......welterusten !’ 

http://www.robopdefiets.nl/
https://roellooptnaarrome.wordpress.com/
https://www.nachtvandevluchteling.nl/roellooptnaarrome
https://www.pindat.com/reis/dagboek/johntube/3297/2016-04-19/2016-10-31/wandeling-naar-rome-2016
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Corné van Heck fietst de laatste 10 km naar Rome  

 

‘de jongens opgezocht met zijn zessen lekker gegeten en daarna nog een 

heerlijk ijsje gegeten.  

Van een tocht alleen met de fiets tot een toerist in Rome met je zoons , 

Geweldig wat een ervaring, MOOI ! ’ 

Bram loopt de VF del Sud en verder door Griekenland 

‘Deze reis was soms best veeleisend. Er werd heel wat inzet en door-

zettingsvermogen van me gevergd. De dagelijks af te leggen afstand onder 

steeds verschillende omstandigheden. Het organiseren van onderdak, dat 

elke dag weer terugkomt. Ik heb ook ervaren dat je niet altijd krijgt wat je 

zou willen, er zijn heus grenzen aan de eisen die je aan jezelf én anderen 

kunt stellen. Een enkele keer was er ook weerstand. Zoals een hotelhouder 

die me allerlei busreisadviezen gaf, zodat ik niet meer hoefde te lopen. Of, 

al in het begin, vlak na Rome, iemand die indringend op me inpraatte en 

zei dat ik moest stoppen met deze veel te verre en vermoeiende reis. Maar 

het is de inspanning meer dan waard geweest. Zoals je na een zware berg-

beklimming geniet van het mooie uitzicht, kan ik ook terugzien op een zeer 

waardevolle periode. En dat mede dankzij de ruime en royale steun van 

alle dierbaren en bekenden.’ Bari, San Nicola 

Jaco op de Franciscusweg 

‘Het briefje van m'n goede fee dat ik gisteren heb opengevouwen bevatte 

een gedicht, herleidbaar tot een wandelclub in Herk-de-Stad in België... 

Een filosofisch gedicht over wandelen, waarbij je met elke stap de toe-

komst inhaalt, het heden achter je laat, dat voortdurend verleden wordt. 

Ook al stop je, de tijd waait aan je voorbij, het verleden in en in elke secon-

de is alles aanwezig: verleden, heden, toekomst. De laatste dagen heb ik 

dit voortdurend ervaren. Alles komt samen in dat ene moment en ook in 

het volgende en in... Mijn toekomst ligt in het heden, dat zich voortdurend 

met het verleden verbindt. Ik wandel verder in de tijd.’ 

Jaco ontmoet eerste engel op 

Franciscusweg 

http://corne2romeonbike.waarbenjij.nu/
http://voetreisrome2014.reislogger.nl/
http://romepelgrim.waarbenjij.nu/#ad-image-122196843
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St. Vincentius pelgrimsroute: de Via Algarviana 

door Ruud Bruggeman 

In Nederland is St. Vincentius best wel een gekende heilige, vaak in het kader van ziekenzorg en ar-
menzorg. Maar verder weten we niet zoveel over hem. Toch heeft zijn dood direct al geleid tot veel 
gelopen pelgrimswegen. Wie was hij?  Vincentius is in het jaar 304 in Valencia de marteldood ge-
storven. Zijn lichaam zou daarna met een boot, bewaakt door raven, zijn aangespoeld op het zuid-
westelijkste puntje van Europa, op de kaap die daarna Cabo de Sao Vicente is genoemd. Zijn li-
chaam is later bijgezet in de kathedraal van Lissabon en Vincentius is de patroonheilige van Portugal 
geworden. De boot met de raven is nog steeds te zien in het wapen van de stad Lissabon. 

Na zijn dood is er een uitgebreide pelgrimage naar deze Cabo de Sao Vicente op gang gekomen. Een 
van de twee bekendste pelgrimswegen daarheen is de enige pelgrimsweg die in Santiago begint, de 
pelgrimsweg van Santiago naar deze Kaap; het laatste stuk daarvan heet nu de Rota Vicentina. De 
andere is de weg die de pelgrims uit Spanje namen naar de Kaap: zij kwamen Portugal binnen bij de 
grens bij Alcoutim in het oosten van de Algarve, en liepen van daaruit door het binnenland van de 
Algarve naar de Kaap. Deze route heet de Via Algarviana, sinds 2009 de 300 km lange GR 13. 

In mei jl. ben ik met mijn vrouw begonnen aan deze oude pelgrimsweg, enthousiast als we eerder 
waren geworden over pelgrimeren door Portugal over de Camino Portugues, de pelgrimsweg van 
Lissabon naar Santiago : zó’n mooi en zó’n vriendelijk land! Zoals elders te lezen in deze Nieuws-
brief is deze nieuwe tocht helaas voortijdig en onfortuinlijk geëindigd, maar ik heb er voldoende 
van meegekregen om er nu hier al een enthousiaste impressie van te kunnen geven. 
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Je gaat langs deze weg een beetje terug in de tijd. Het is lopen door een 
stil heuvelland, over brede gemakkelijke steenachtige paden, die uitste-
kend zijn gemarkeerd met houten wegwijzers en de bekende wit-rode 
tekentjes Soms wordt de eenzaamheid onderbroken door een oud, soms 
half uitgestorven gehucht of dorpje. De jonge mensen trekken weg, naar 
waar meer werk te vinden is. Je ziet er nog de voormalige gemeenschap-
pelijke dorpsovens waar de broden in gebakken werden, of gemeen-
schappelijke wasplaatsen. Op dagafstand ligt er telkens een dorpje of 
stad(je), met altijd wel een of meer overnachtingsmogelijkheden, met 
een mij tot grote tevredenheid stemmende prijs/kwaliteitsverhouding; 
vaak eten van de lokale pot, met producten direct van het land. De bevol-
king in Portugal is naar onze ervaring vooral erg vriendelijk, relaxt, harte-
lijk en gastvrij. Hoewel wij geen Portugees spreken, was er toch veel ge-
makkelijk contact met de mensen mogelijk. 

Wij liepen er dus in mei, met stip de mooiste maand, waarin het land van 
de Algarve uitbundig bloeit tussen de schilderachtige pijnbomenbossen; 
wegbermen en velden kleuren uitbundig geel en rood, afgewisseld met 
grote struiken paarse wilde lavendel. Uitgestrekte hellingen vol met 
bloeiende struiken, met een soort rozen dat ik niet kende, maar die naar 
mij later bleek rotsrozen heten. Een droog land, met 300 dagen per jaar 
zonneschijn, en toch ook vaak uitbundig groen en vochtig, dank zij de ve-
le beekjes en riviertjes die uit het binnenland naar zee stromen. 

Onze over-all indruk van (het eerste stuk van) deze route: wandelen in 
grote rust, door een weidse ruimte en stilte, met ook alle tijd en ruimte 
voor alle gewenste pelgrimsoverpeinzingen. We gaan hem volgend jaar 
zeker nog eens lopen, en dan hopelijk helemaal! 

Gezien, gelezen, gehoord 

Archief van Sint-Juliaan-der-Vlamingen in Rome 

De inventaris van het Historisch Archief van de Stichting Sint-Juliaan-der-

Vlamingen is zopas uitgegeven in boekvorm. De officiële voorstelling van 

het boek ‘Inventario’ vond op 22 mei plaats in Brugge in aanwezigheid 

van Hugo Vanermen (rector San Giuliano dei Fiamminghi), Rik Torfs 

(rector KU Leuven), Hildegard Warninck (decaan van de Bijzondere Facul-

teit Kerkelijk Recht, KU Leuven) en auteur Johan Ickx. In Rome wordt het 

boek voorgesteld op 22 juni om 18 u. in de lokalen van de uitgever Gan-

gemi Editore aan de Via Giulia 142.  

Lees meer op romenieuws.wordpress.com 

https://romenieuws.wordpress.com/2016/06/17/boek-met-inventaris-archief-van-sint-juliaan-der-vlamingen-wordt-op-22-juni-voorgesteld-in-rome/
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Overnachten 

Een speciale overnachtingsplaats  

Jos en zijn vrouw lopen van Florence naar Rome. Ze doen dat in twee 

vakanties. Onlangs zijn ze van Florence naar Assisi gelopen. Hierover 

schrijft hij ons: ‘Een prachtige tocht, schitterende natuur en heel veel 

aardige mensen onderweg. In de eerste plaats natuurlijk de bewoners, 

maar ook heel wat pelgrims, veel meer dan wij op onze wandeltocht in 

Italië van Aosta naar St. Maria di Leuca zijn tegengekomen. Wij heb-

ben onderweg naar Assisi heel veel plezier gehad van het onover-

troffen boek van Kees Roodenburg.’  

Onderweg in Consuma hebben wij overnacht bij B&B Carletti aan de 

via Casentinese 331 mail: irina.consuma@yahoo.it  +31 346 916151. 

Een uitstekend adres, zowel om te overnachten, alsook om goed te 

eten en boodschappen te doen. Wij zijn zeer vriendelijk en gastvrij ont-

vangen en de prijzen zijn redelijk. Er zijn tien kamers en er kunnen 25 

personen overnachten. In het boek van Kees wordt over dit adres ge-

schreven als een bakkerswinkel, maar het is inmiddels veel meer. 

Inhoud 

Overnachten langs de via Francigena 

Chris van Dorsser is iemand die een keurig overzicht bijhoudt van zijn 

route. In een handig overzicht heeft hij alvast de verschillende afstan-

den tussen de plaatsen en per plaats (vaak verschillende) overnach-

tingsadressen met telefoonnummer op een rijtje gezet. Je kan zijn lijst 

raadplegen op de website van de vereniging. 

Via Monastica en Via Brabantica: in Meldert bij Hoegaarden 

Overgenomen uit Hola, NB van het Vlaamse Compostelagenootschap 

 

Lieve Daelman liep enkele jaren geleden een stuk van de camino en 

hoopt in de toekomst verder te kunnen wandelen naar Compostela. 

Ze wil tijdens de schoolvakanties graag pelgrims ontvangen. Ze woont 

in Meldert, vlakbij de Via Monastica op de verbinding met de Via Bra-

bantica.  

Adres : Overhemstraat 24, 3320 Meldert-Hoegaarden;  

Mobiel: + 32 16 76 73 51,  Email: daelman0@gmail.com 

http://www.paginebianche.it/consuma/panificio-carletti-marcello-daniele-consuma.2269653
mailto:irina.consuma@yahoo.it
http://pelgrimswegen.nl/slaapplaatsen-op-de-via-francigena/
mailto:daelman0@gmail.com?subject=Overnachting%20Rome%20pelgrim
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Sulla strada 
Wandelen door de Italiaanse Kruidenapotheek 

door Arnold Spijker, met dank aan Chris & Marike van Dorsser 

Ik heb het moeten leren zien. Een geel bloempje heet in feite speenkruid of sint-
janskruid. Het is vooral goed waarnemen. Vaak lopen we min of meer aan van alles 
en nog wat achteloos voorbij. Terwijl je ook de prachtigste bosanemonen, die zich 
in het voorjaar als een tapijt voor je uitstrekken, kunt zien. Of je ziet het maarts vi-
ooltje. Op onze pelgrimsweg hebben we de unieke mogelijkheid meer bij de dingen 
stil te staan. Stil te staan bij het landschap. Stil te staan bij de planten en kruiden die 
wij onderweg tegen komen. Onderweg vind je uiteraard tal van kruiden, als je ze 
tenminste weet te herkennen. De arts Rembert Dodoens (16e eeuw) heeft daar mo-
numentale werken over geschreven.  Die werken kun je ook op internet vinden. Wil 
je daar meer over lezen, kijk dan onder andere eens op: leesmaar.nl/cruijdeboeck/
deel1 

 

Op internet vind je nu een lijst: “La forza medicatrice della Natura”. Dit is een lijst 
van planten en kruiden die je tegenkomt op de via Francigena. Ook vertelt die lijst 
je, weliswaar in het Italiaans, hoe je die kruiden gebruiken kunt. 

Een waarschuwing is hier wel op z’n plaats: Sommige planten bevatten gevaarlijke 
stoffen die een zeer krachtige werking kunnen hebben.  

Geniet extra van je wandeling op de via Francigena en raadpleeg hier de lijst.   

Equisetum arvense – Heermoes 

Laurus nobilis – Laurier 

Arctium lappa – Grote klit 

Crataegus oxyacantha – Meidoorn 

Borago officinalis – Bernagie of ook 
wel Komkommerkruid 

Matricaria chamomilla – Kamille 

Dryopteris filix-mas – Mannetjes va-
ren 

Trigonella foenum-graecum – Fene-
griek 

Gentiana lutea – Gele gentiaan 

Juniperus communis – Jeneverbes 

Cytisus scoparius – Brem 

Hypericum perforatum – Sint-
Janskruid 

Malva sylvestris  - Groot kaasjeskruid 

Juglans regia – Walnoot/Okkernoot 

Urtica dioica – Brandnetel 

Papaver rhoeas – Grote klaproos 

Primula veris – Echte sleutbloem 

Quercus robur – Zomereik 

Rosa gallica – Franse roos 

Rosmarinus officinalis – Rozemarijn 

Salvia officinalis – Salie 

Taraxacum officinale – Paardenbloem 

Thymus vulgaris – Echte tijm 

Rosa Gallica 

Rosmarinus 

officinalis  

http://leesmaar.nl/cruijdeboeck/deel1/index.htm
http://leesmaar.nl/cruijdeboeck/deel1/index.htm
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/6342020/La+forza+medicatrice.pdf/fce4b42f-0d5c-4aab-b75a-cd5803618b56
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/6342020/La+forza+medicatrice.pdf/fce4b42f-0d5c-4aab-b75a-cd5803618b56
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Italiaans 

Inhoud 

Parlare l’italiano (9) 

Wat zou Italië zijn zonder de Vespa?  
door Leo Baeten  

Vooral in de verkeerschaos van de grote steden is 

deze scooter een handig transportmiddel. Maar 

de Vespa is meer dan dat: het is een Italiaans fe-

nomeen. 

In 1946 ontwierp Corradino D’Ascanio een scoo-

ter voor de firma Piaggio. Het in 1884 door Rinal-

do Piaggio opgerichte bedrijf had in de Tweede 

Wereldoorlog militaire vliegtuigen geproduceerd 

en de fabrieken werden doelwit voor de gealli-

eerde strijdkrachten. Tegen het eind van de oor-

log was het fabriekscomplex vrijwel volledig ver-

nietigd. Maar Piaggio herrees als een Phoenix uit 

zijn as vanwege het commerciële succes van de scooter. Door zijn zachte gezoem en slanke taille kreeg de 

gemotoriseerde tweewieler de naam Vespa (wesp). 

De Vespa werd wereldwijd bekend door de Amerikaanse speelfilm "Roman Holiday" uit 1953. In deze film 

speelde Audrey Hepburn voor het eerst in een Hollywood film en won een Oscar voor de beste vrouwelij-

ke hoofdrol. In Roman Holiday is Audrey Hepburn een jonge prinses die met haar gevolg langs de Europe-

se hoofdsteden reist. Aangekomen in Rome heeft de prinses genoeg van alle formaliteiten en komt in op-

stand tegen het protocol. Ze slaagt erin om te ontsnappen en komt in de nachtelijke stad terecht. De prin-

ses ontmoet een door Gregory Peck gespeelde vrijgezelle Amerikaanse journalist, die haar mee naar zijn 

eigen huis neemt. De volgende dag komt hij er achter wie hij in huis heeft gehaald. Hij ziet dit als een 

unieke kans voor een pakkend artikel en verleidt de prinses tot een dagje stappen. De romantische kome-

die was een groot succes in de bioscopen en sleepte drie Oscars in de wacht. Wereldberoemd werd de 

scène waarin Gregory Peck met Audrey Hepburn op een Vespa door Rome rijdt. Hierdoor werd de Vespa 

een Italiaans fenomeen. 

Terug naar de firma Piaggio. Aan dit bedrijf danken de Italianen niet alleen de Vespa maar ook de 

"apekar": een vrachtautootje met één voorwiel, twee achterwielen en een laadbak ter grootte van een 

kinderledikantje. De cabine is geheel gevuld wanneer er één man in zit. In de laadbak worden zaken ver-

voerd als een betonmolen, een grasmaaier, een baal stro of de boodschappen voor moeder thuis. Het 

autootje kwam in 1948 op de markt onder de naam Ape, wat in het Italiaans "bij" betekent. Dit wegens 

het karakteristieke geluid. Anders dan de Vespa is de "apekar" typisch Italiaans gebleven. Tot op de dag 

van vandaag produceert Piaggio de Vespa en de Ape. Natuurlijk zijn er in loop van de tijd technische ver-

beteringen aangebracht, maar het uiterlijk is ongewijzigd gebleven. 
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Doorlopend filosoferen 

Inhoud 

 

De weg naar de eeuwigheid 

door Ruud Bruggeman 

 

Het woord eeuwigheid is misschien wel het verst reikende woord dat we kennen, een onvoorstelbaar, 
onvatbaar begrip voor onze door tijd en ruimte ingeperkte menselijke ervaringen. En toch is een ervaren 
van dat begrip soms dichterbij dan we denken, ook op onze ook door tijd en ruimte ingeperkte pelgrims-
tochten. 

Op een van die tochten zag ik in een bergachtig gebied een herdenkingsbordje voor een daar verongeluk-
te bergbeklimmer. Op dat bordje stond de tekst: 

 

Der Weg in der Ewigkeit ist doch gar nicht weit. 

Um 13 Uhr fuhr er fort, um 16 Uhr war er dort. 

 

Hoeveel dichterbij kan de eeuwigheid nog komen? Een tekst die ons ook met de neus drukt op het feit 
van onze kwetsbaarheid, als mens in het algemeen, en zeker ook als wandelende pelgrim. Die kwetsbaar-
heid ondervond ik zelf ook weer eens in dit voorjaar, met mijn vrouw lopend in de Algarve. Ik struikelde 
over een steen, viel met mijn zware rugzak plat voorover op mijn gezicht, kneusde mijn ribben en brak 
mijn KGB zodat ik niet meer kon eten: helaas terug naar huis dus. De reisverzekering bracht ons vóór de 
terugvlucht onder in het *****hotel van een golfresort, voor sommige mensen waarschijnlijk de hemel 
op aarde, al zou ik daar zelf nog niet eens dood gevonden willen worden. Moraal van het verhaal: het 
weer eens ervaren, hoe belangrijk oplettend aanwezig zijn in het hier en nu is, zeker ook op onze kwets-
bare pelgrimstochten. En in Servië lopend werd in de stad Jagodina mijn oog getroffen door een taxi op 
straat, van een taxibedrijf met de naam ´Hemeltaxi´. Kende de chauffeur de weg naar de eeuwigheid? Of 
zou je daar in het ruwe verkeersgedrag of door de slechte toestand van de wegen soms eerder gaan he-
melen? 

Lees verder volgende bladzijde 
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Maar we kennen misschien ook wel van onze weken- of maandenlange pelgrimstochten soms opeens de 
ervaring, dat ons zomaar een gevoel van pure gelukzaligheid 
overvalt. Het kan zomaar, zonder enige duidelijke oorzaak, ont-
staan in ons. Zo liepen we op onze pelgrimstocht naar Rome 
langs de GR 5 ergens op een smal asfaltweggetje in de zon van 
een stralende voorjaarsmorgen in de richting van de Vogezen, 
en opeens, van het ene ogenblik op het andere, viel in mij alles 
stil: geen enkel denken meer, alleen maar een ervaring van – ik 
kan het niet anders noemen – een zijn, een bestaan in pure 
gelukzaligheid. Een ervaring waarin tijd en ruimte even hele-
maal weggevallen zijn, en waarin alleen maar een stralend zijn 
ervaren wordt.  

Een ervaring van een volkomen aanwezig zijn en leven in aandacht (daar is het weer) in het hier en nu, 
wat tegelijkertijd als een definitie van eeuwigheid kan worden gezien. Ik zeg: ‘even weggevallen’, want 
zodra ik me ervan met mijn waarneming bewust werd en me opgetogen verwonderd ging afvragen wat 
dit in ’s hemelsnaam(!) voor prachtigs was en waar dat vandaan kwam – het denken weer van de beperk-
te menselijke waarneming – verdween het direct. 

De duidelijkste waarde voor mij van zo’n ervaring is:  

- het besef dat zo’n ervaring van eeuwigheid niet door mijzelf naar me toe te halen is, en niet door mijn 
wil vastgehouden kan worden, 

- en het zeker weten dat een eeuwigheid – hoezeer ook niet te duiden en te begrijpen – wel bestaat, 
want ik heb het zelf ervaren. 

En dat de weg naar die ervaring van eeuwigheid – zo er al sprake kan zijn van een weg die gegaan kan 
worden – gelegen is in het gebied dat los staat van en uitgaat boven ons waarnemende denken. 

Marjo en Theo Kuipers werken beiden in het onderwijs als docent economie en levensbeschouwing.  Zij la-

ten ons het volgende weten: 

“We houden van wandelen, fietsen en de natuur. Daarnaast verblijven wij regelmatig in een klooster en maken 
dan graag een viering of meditatie mee. Daarnaast schrijf ik graag kaarten en gedichten. 

Mogelijk denkt u: 'die willen op pelgrimage gaan; wel dan zijn ze bij ons aan het juiste adres!'  

Onze vraag gaat inderdaad over pelgrimeren. Om gezondheidsredenen zit het er helaas niet meer in dat wij de rug-
zak kunnen pakken en op stap kunnen gaan. Toch blijft het de droom ..... het blijft kriebelen.... toch geroepen om 
te gaan. Ja. Maar wat doe je als je niet zomaar op stap kunt gaan? Dan zoek je naar wat wel mogelijk is. 

Wij zoeken een pelgrim die het een uitdaging vindt om ons digitaal mee te laten reizen. En zo pelgrimeren wij op 
afstand mee. Het kan tot steun zijn te weten dat er iemand op afstand aan je denkt, een lichtje opsteekt ........ 

Een kaart bij vertrek, een kaart bij thuiskomst of op een adres onderweg als dit bekend is. Een kort gedicht of een 
gedachte om de dag mee door te komen. Niet te zwaar, dat zal de tocht wel zijn, maar toch om er tijdens de dag 
eens 

aan te denken." Marjo en Theo zijn te bereiken via email: t.m.j.kuipers@ziggo.nl  

Pelgrims voor pelgrims 

Inhoud 

mailto:t.m.j.kuipers@ziggo.nl?subject=Reactie%20op%20je%20vraag%20%20i.v.m.%20een%20Pelgrimstocht%20naar%20Rome
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 Prikbord 

Inhoud 

Irma Frijlink verloor haar man vóór hij kon beginnen aan de tocht naar Rome, die hij aan het 

voorbereiden was. Om hem te gedenken en onderzoek te ondersteunen naar glioblasto-

ma (de ziekte waaraan hij overleed), wil ze de tocht door enkele mensen laten maken. Wie 

helpt haar hierbij? Hoe zet je de route uit? Waarmee moet je rekening houden?  

Je kunt haar via email bereiken op het adres irmafrijlink@yahoo.com    

Een blog gemaakt ? 

Vertrokken ? 

Aangekomen ? 

Laat het ons weten via email aan 

info@pelgrimswegen.nl 

De web-redactie zoekt versterking!  
 

Elders in deze brief valt te lezen dat de nieuwe Website 
www.pelgrimswegen.nl op 1 juli de lucht in gaat. Een groot deel van het 

werk aan deze vernieuwde site zal worden verzorgd door de redactieploeg 
die deze Nieuwsbrief, het tijdschrift Omnes en de sociale media Facebook en 

Twitter verzorgt. 

 
Maar we zoeken nog iemand die ons team wil versterken. 

Bijvoorbeeld iemand die het overzicht houdt of een onderdeel op zich 
neemt. 

Ben jij die reddende engel?  

Laat het ons weten met een mail aan redactie.pelgrimswegen.nl 

Reiswijzer publiceert een dossier  

‘Internationale busverbindingen’ 

Te downloaden van hun site 

mailto:irmafrijlink@yahoo.com?subject=Organisatie%20voettocht%20naar%20Rome%20voor%20je%20echtgenoot
mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=Informatie%20Rometocht
http://pelgrimswegen.nl/
mailto:redactie.pelgrimswegen.nl?subject=Webredactie%20pelgrimswegen
http://www.wegwijzer.be/sites/default/files/dossier_busverbindingen_in_europa_-_wegwijzer_vzw.pdf
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De weg is poëzie De weg is poëzie 

hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie  Arnoud Boerwinkel 

 

 

IK VROEG, IK KREEG………….. 

Ik vroeg om kracht en ik kreeg……… 

moeilijkheden om me sterk te maken. 

Ik vroeg om wijsheid en ik kreeg …… 

problemen om me te leren ze op te lossen. 

Ik vroeg om moed en ik kreeg …… 

angsten om te overwinnen. 

Ik vroeg om liefde en ik kreeg……. 

mensen met moeilijkheden om ze te helpen. 

Ik vroeg om rijkdom en ik kreeg….. 

hersens en spieren om mee te werken. 

Ik vroeg om gunsten en ik kreeg….. 

kansen. 

Ik kreeg niets waar ik om vroeg…… 

Ik kreeg alles wat ik nodig had op de route naar ROME 

 

Peter een heel goede reis toegewenst! 

 

Henk “Fóhn” wenst Peter Cornelisse  een goede reis op zijn blog 

Foto Peter C. 

https://peteronderweg.com/artikelen/

