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Cartoon van Swaha, French-Lebanese visual artist  
Vragen 

Gaandeweg ging ik me meer en meer vragen stellen. … Waarom ? ... Daar ben ik eigenlijk nog steeds 
niet achter.  Dit weet Wim Danckaert ons te vertellen. Dit keer maar eens geëindigd met een paar 
vragen … meldt onze huisfilosoof bij het toezenden van zijn bijdrage. Als vluchteling loop je hard te-
gen deze grenzen aan. Als Pelgrim kun je ‘grenzeloos’ doorlopen naar Rome! constateert Esther als ze 
langs de grens tussen Frankrijk en Zwitserland loopt. En Willem Vermanderen getuigt: Nogal ontred-
derd heb ik de kloosterpoort achter mij dichtgetrokken, om in de gelukzalige toestand te arriveren 
waarin je mag twijfelen en zeggen ‘Ik weet het niet’. 

Pelgrimeren heeft meer met vragen te maken dan met oplossingen waar we dag in dag uit met over-
donderd worden en niet in kunnen meegaan.  Soms is het de vraag zelf die de oplossing dichterbij 
brengt. 

http://pelgrimswegen.nl/
http://swahacartoons.blogspot.be/
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mailto:nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl
http://pelgrimswegen.nl
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
https://twitter.com/pelgrimswegrome


Inhoud 

Onze vereniging  zal aanwezig zijn op de Fiets en Wandelbeurzen 

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 

Wil je ook informatie geven op één van de beurzen, stuur dan een berichtje aan 

evenementen@pelgrimswegen.nl  

,  
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Agenda 

Algemene Leden- en Informatiedag van de vereniging  

Deze dag heeft als thema: Grenzeloos Pelgrimeren, meer hierover in deze 
nieuwsbrief. 

De informatiedag is toegankelijk voor leden en niet-leden. 

Locatie: College de Heemlanden De Slinger 48 3995DE te Houten. 

Voor inschrijving en verdere informatie raadpleeg de site van pelgrimswegen. 

Lezing over een bewogen voettocht door de voormalige DDR  

Door Riet van Laake en Guus Wesselink 

Datum en tijd: 29 augustus 2016 van 14:00 tot 16:30  

Locatie: in D'n Heuvel  Heuvel 11, 5674 RR Nuenen  

Inschrijven met email aan gwesselink@live.nl  

Voor verdere informatie raadpleeg de site van vier vrije voeten. 

Organiseer je zelf een lezing, infodag of andere activiteit in verband met je 

tocht?  Laat het ons weten met een berichtje aan info@pelgrimswegen.nl en we 

vermelden het in de agenda op de website van de vereniging. 

http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/
http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/
mailto:evenementen@pelgrimswegen.nl
http://pelgrimswegen.nl/events/algemene-leden-en-informatiedag/
http://heemlanden.nl/contact/
http://pelgrimswegen.nl/events/algemene-leden-en-informatiedag/
https://www.google.be/maps/place/Stg.+Soc.+Cult.+Accomodatie+D'n+Heuvel+Gerwen/@51.4890241,5.5639776,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1395bb25595aaa5!8m2!3d51.4890241!4d5.5639776
mailto:gwesselink@live.nl?subject=Inschrijving%20lezing%20een%20bewogen%20voettocht
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/Poster-met-aankondiging-lezing-Gerwen.pdf
mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=Aankondiging%20evenement
http://pelgrimswegen.nl/agenda/
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Pelgrims en hun verhaal 

Inhoud 

Veel clichés doen de ronde. Een romantisch avontuur, ‘jezelf 

tegenkomen’, God tegenkomen, omringd zijn door natuur, 

een sportieve prestatie, weg van het jachtige leven, terug 

naar de basics, andere cultuur opsnuiven, sociale contacten 

leggen etc., etc… 

Maar waarom wou ik er eigenlijk aan beginnen? Als ik er op 

terugkijk denk ik dat het vooral het romantisch avontuurlijke 

was wat mij er in aantrok. Maar ik had nooit echt de moed 

om er aan te beginnen. Veel geblaat, weinig wol… 

Tot een oud-studente en vriendin van me vorig jaar haar rugzak aantrok en er gewoon aan begon. Om er 

een theatervoorstelling van te maken. Helemaal in haar eentje. ‘Elena’  noemde ze die voorstelling. Een 

naam die niet alleen stond voor het meisje dat ze was, maar ook voor haar grote avontuur, haar eindexa-

men, haar voorstelling. Haar stap in het leven… 

Een stap die ik nooit had durven zetten, hoewel ik het er vaak over had gehad. 

En na één van die voorstellingen praatte ik met Elena, en zei ze me: ‘Je zult er toch ooit eens aan moeten 

beginnen. Als je er niet aan begint zal het er nooit van komen.’ 

Die zomer heb ik mijn rugzak aangetrokken. Op zoek naar de pelgrim in mij. Want wat is dat nu precies? 

Waarom begint een mens aan zo’n tocht? Vragen die ik me onderweg vaak heb gesteld, en waar ik eigen-

lijk geen antwoord op heb gekregen. Omdat het antwoord voor elk individu totaal verschillend is… Feit is 

wel dat ik als een blijer mens ben teruggekomen. Door de fantastische mensen die onderweg je pad krui-

sen. Totaal onverwacht. Heel warm. En heel deugddoend. 

Ergens in de alpen, in een kleine refuge die ter beschikking wordt gesteld van de pelgrims, vond ik een 

boek, waaruit ik volgend citaat vertaald heb: 

“Het meest positieve aspect aan een pelgrimage – de Weg – is, dat het niet alleen een individuele erva-

ring is. Het is ook een voorbeeld van saamhorigheid, van ervaringen delen met anderen, ongeacht hun 

geslacht, leeftijd, geloof, politieke overtuiging, etc… 

Misschien is deze verbondenheid, deze solidariteit een hoop voor de toekomst. 

Televisie en pers tonen ons dagelijks zoveel wreedheid dat we er de moed bij zouden verliezen, maar op 

het pad van de pelgrim ondervinden we steun bij elkaar en wordt er hulp geboden precies op het moment 

dat we het nodig hebben.” 

Een stap die ik nooit had durven zetten, hoewel ik het er vaak over had gehad 

door Wim Danckaert 

Lees verder volgende bladzijde 
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Pelgrims en hun verhaal 

Inhoud 

Elke avond schreef ik een mailtje naar het thuisfront. 

In het begin eigenlijk alleen maar om iedereen te 

laten weten dat het goed met me ging. Dat ik nog 

leefde… Gaandeweg ging ik me in dit dagboekje 

meer en meer vragen stellen. Over de tocht, over de 

mensen die ik ontmoette. Maar ook over mezelf. 

Waarom ik hier eigenlijk aan wilde beginnen, en of ik 

het wel waard was mezelf een ‘pelgrim’ te noemen. 

Daar ben ik eigenlijk nog steeds niet achter. Wat ik 

wel weet is dat het een fantastische ervaring is ge-

weest. Soms behoorlijk zwaar, maar achteraf beke-

ken alleen maar geweldig verrijkend. 

De dagboeken zijn te vinden op de website viafrancigenadanckaert.wordpress.com.  
 
Om het overzichtelijk te houden heeft Wim de tocht in twee hoofdstukken opgedeeld : het eerste van 
Lier naar de Gran San Bernardo is nog vrij beschrijvend en het tweede verslaat de reis door Italië waarin 
meer vragen worden gesteld en de verslagen uitgebreider worden.  

Nieuws van de website 

Het pelgrims forum 

De FORUMpagina op de website Pelgrimswegen.nl is nu toegankelijk voor iedereen. 

Nadat je bent ingelogd, kun je meteen aan de slag. 

Heb je een vraag over een route, overnachtingsplaatsen, (openbaar) vervoersmogelijkheden? Of heb 
je een brandertje met pannetjes in de aanbieding na jouw pelgrimstocht, of zoek je een maatje om 
mee samen te fietsen of te lopen? 

Zet het op het Forum! Het wijst zich allemaal vanzelf. 
Mocht je toch nog problemen tegenkomen, meld ze bij redactie@pelgrimswegen.nl 

https://viafrancigenadanckaert.wordpress.com/
https://viafrancigenadanckaert.wordpress.com/dag-01-deel-1-van-lier-naar-de-gran-san-bernardino/
https://viafrancigenadanckaert.wordpress.com/dag-01-deel-1-van-lier-naar-de-gran-san-bernardino/
https://viafrancigenadanckaert.wordpress.com/deel-twee-van-de-gran-san-bernardo-naar-rome/
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
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De vereniging 

Inhoud 

Grenzeloos Pelgrimeren 

Leden- en Informatiedag 19 november 2016 

door Esther Kluver  

Ik loop op de GR5 in de Vogezen richting Rome. De route langs de grens tussen 

Frankrijk en Zwitserland. Oude grenspalen geven aan waar deze grens loopt. Ik kan 

kiezen of ik via Frankrijk of Zwitserland om de grenspaal heen loop. Zo lopend be-

denk ik hoe vaag deze grenzen zijn. Eigenlijk niet meer dan een lijntje op mijn GPS. 

Sinds de eenwording van Europa zijn de grenzen nog meer vervaagd. In ieder geval 

als je in een van de landen aangesloten bij de Europese Unie woont. Als vluchteling 

loop je juist hard tegen deze grenzen aan. Als Pelgrim kun je echter ‘grenzeloos’ 

doorlopen naar Rome. Niemand die onderweg om je paspoort vraagt. Vaak merk je 

niet eens dat je een grens passeert. De bomen aan de ene kant van de grens zijn het-

zelfde als die aan de andere kant. Het enige waar je grenzen door bemerkt is dat je in 

een ander taalgebied terecht komt. In ieder geval officieel, merkbaar aan de borden 

langs de weg. Soms zie je wat verschillen in de architectuur, maar naarmate je een 

grens nadert zie je dat veranderingen zich langzaam voltrekken. Al voor de grens zie 

je de invloeden van het buurland. Het is geen harde overgang, maar meer gelijkma-

tig. De mensen die langs de grenzen wonen hebben vaak een heel eigen taal, die iets 

weg heeft van een combinatie tussen de twee buurlanden. Ook hun cultuur en ge-

bruiken zijn veelal een mix. Grensgebied heeft een speciale sfeer, anders dan de 

twee buurlanden waartussen de grens loopt. Alsof er geen grens is, maar je je lang-

zaam van het ene naar het andere land beweegt. Al lopend of fietsend valt dit extra 

op. Hier geen borden langs de weg dat je Frankrijk in gaat, hooguit een oude grens-

steen. Jac Geurts schreef een prachtig boek over de geschiedenis en de mensen in 

deze grensgebieden, over deze ‘Grenzelozen’. Hij liep zijn pelgrimstocht naar Rome 

zo veel als mogelijk door grensgebied. Op onze Leden- en Informatiedag vertelt hij als 

hoofdspreker hier uitgebreid over. 

Het ‘Grenzeloos Pelgrimeren’ is dit jaar dan ook het thema van onze Leden- en Infor-

matiedag. Als Pelgrim passeer je letterlijk grenzen. De grenzen van steden en landen, 

maar ook jouw eigen fysieke en emotionele grenzen. En bijvoorbeeld de grenzen van 

jouw uitrusting. Sommige grenzen zoek je bewust op, andere zou je liever vermijden. 

Op de Leden- en Informatiedag staat het ‘grenzeloos’ pelgrimeren centraal. Je krijgt 

tips over hoe je ongewenste grenzen vermijdt, en inzicht in de grenzen die je moge-

lijk wel wilt opzoeken. Het programma is divers, met zowel basis informatie voor een 

beginnende Rome-pelgrim als verdieping voor de ervaren pelgrim. Op dit moment 

wordt nog druk gewerkt aan de samenstelling van een zo gevarieerd mogelijk pro-

gramma.  
Lees verder volgende bladzijde 
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De vereniging 

Oproep 

De redactie van OMNES is op zoek naar “wandelaars of fietsers 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 Aca-
demie. Deze onlangs opgerichte academie wil : “alle vormen van pelgrimeren bestuderen met oog op 
praktijk en academische studie”. 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 bij voorzitter@pelgrimswegen.nl 

Inhoud 

Eind september hopen we het programma te presenteren. 

De Leden- en Informatiedag is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de Vereniging Pelgrimswe-

gen naar Rome. Naast interessante lezingen en workshops is er een Italiaanse Plaza, waar je mede pel-

grims kunt ontmoeten en informatie kunt vinden over de verschillende in de presentaties en workshops 

besproken onderwerpen en nog veel meer. Natuurlijk onder het genot van een Italiaans hapje en drankje. 

De dag start met de Algemene Leden Vergadering. Meer informatie over de invulling van de dag is te vin-

den in de Omnes van oktober en op de site van Pelgrimswegen naar Rome. 

Esther is te volgen op esthernaarrome.blogspot.be  

Jac Geurts komt ook aan bod in het Omnes nummer van oktober. 

mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
http://www.caminoacademie.nl
mailto:voorzitter@pelgrimswegen.nl
http://pelgrimswegen.nl/events/algemene-leden-en-informatiedag/
https://esthernaarrome.blogspot.be/
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Inhoud 

De aardbeving in Centraal Italië 
De aardbeving die op 24 augustus centraal Italië in 
de Apennijnen op het grensgebied tussen de 
Monti Sibillini en de Abruzzen trof haalde pelgrims 
op de Franciscaanse voetreis verschrikt uit hun 
slaap. Gelukkig voor hen ligt deze en andere pel-
grimsroutes niet in de onmiddellijke omgeving van 
de getroffen dorpen, maar toch dicht genoeg om 
deze gebeurtenis niet snel te vergeten.  Hierbij het 
verslag dat Jan Buijs en Fred Vliegen ons deden in 
hun blog. 

 

Jan Buijs 

woensdag 24 augustus 2016, Poggio Mirteto, 
Italie  

Even na halfvier vannacht wordt ik wakker, omdat 
er iemand aan mijn bed staat te schudden. Nog 
half slapend is dat op dat moment de allereerste 
gedachte, pas wat later dringt het tot mij door dat 
er iets anders aan de hand is. Moeder aarde moet 
van wat stress af en dat zullen we merken. Ik luis-
ter, wacht af, het schudden houdt nog wat aan en 

dan is het stil. Honden slaan massaal aan en het duurt even voor het weer rustig wordt. Ik doe een lamp 
aan...er is nog steeds elektriciteit en alles lijkt hier verder in orde te zijn. In het huis hoor ik verder geen 
alarmerende geluiden en ook op internet is op dat moment nog niets te vinden. Onrustig wacht ik nog 
even af en probeer dan weer de slaap te vatten. Voor ik goed en wel weer wegglij begint de schommeling 
opnieuw, maar deze ebt snel weg. Zo gaat het dus als je in je slaap wordt verrast. Je hebt nauwelijks besef 
van wat er gebeurt. Ik kijk naar de grote zware eiken balk boven me...het is nog niet mijn tijd. 

Fred Vliegen 

woensdag 24 augustus 2016, Sansepolcro naar Lama 

Vannacht goed geslapen tot even voor drie uur.  
Deze nacht zal ik nooit meer vergeten. We hadden het raam openstaan, en even na drieën begon het 
toch plotseling te waaien, nog harder dan de laatste dagen, want het stormt hier al een paar dagen qua 
wind alleen, de rest is oké.  
Wolfgang heeft toen maar het raam dicht gemaakt, en ik heb me omgedraaid, en even later trilde alles 
wat er op de kamer stond, het bed, de stoel, de rugzakken alles, echt angstaanjagend. Meteen opgestaan 
en licht aangemaakt. Telefoon gepakt en naar de gang gelopen, daar stonden ook de andere pelgrims al. 
We zijn naar buiten gegaan. De schrik zat er goed in, na een hele tijd weer terug gegaan en geprobeerd te 
slapen. Maar dat lukte tenminste bij mij niet meer echt goed. Bij elke naschok stond mijn hart wel even 
stil.  

Bekijk ook de update betreffende de aardbeving op de website. 

http://pelgrimswegen.nl/update-aardbeving-italie/
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Inhoud 

Routes  
Webpagina Chemin d’Assise aangepast  

Dankzij de informatie die we van Vincent Oomen ontvin-

gen hebben we de beschrijving van deze route op onze 

website geactualiseerd.  

Chemin d’Assise is een wandelroute die van Vézelay naar 

Assisi loopt.  

Vézelay is de plaats in Frankrijk waar de Via Francigena de 

weg naar Santiago kruist en voor velen het eindpunt van 

de aanlooproute vanuit de Lage Landen.  

In Assisi kan je overgaan op de franciscaanse voetreis van 

Kees Roodenburg. 

Nieuwe routevariant op Via Francigena  

De pelgrimsroute naar Rome is nooit een vast pad geweest maar was een netwerk van vele paden die  

vaste overnachtingsplaatsen aandeed. De internationale organisatie Via Francigena heeft onlangs een 

nieuwe historische variant op de Via Francigena geïntroduceerd van de Passo della Cisa naar Pontremoli. 

Deze kreeg de naam via Francigena di Montelungo en loopt in het gebied waar de Via Francigena de 

Apennijnse rug oversteekt richting de Tyrreense zee. 

Op 9 Juli werd een andere historische variant in de val 

d’Orcia (in Toscane) geopend: deze gaat langs Abbadia 

San Salvatore. 

In de toekomst zullen meer historische varianten langs 

de Via Francigena worden geopend. Raadpleeg hiervoor 

de Italiaanse webpagina’s van de organisatie. 

De organisatie ontwikkelde een app Dormi-Topi-

Francigena die zowel de officiële route als de varianten 

behandelt. De kaartjes kunnen ook offline gebruikt wor-

den. Graag horen we van je als je ervaring met deze app 

hebt. 

Op deze site kan je ook voor € 5,00 een voor 2016 bijge-

werkte lijst met overnachtingsmogelijkheden aan-

schaffen. 

Ook kun je de pagina’s van Engeland, Frankrijk en Zwit-

serland raadplegen voor bewegwijzerde varianten van 

de oude routes. 

http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/routes/wandelroutes/andere-inspiratiebronnen/
http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/routes/wandelroutes/andere-inspiratiebronnen/
http://francigena-international.org/en_GB/2016/07/05/ritrovata-la-vf-montelungo-xxxii-cisa-pontremoli/
http://francigena-international.org/en_GB/via-sigerico-italia/
http://francigena-international.org/en_GB/applicazioni/
http://francigena-international.org/en_GB/applicazioni/
http://shop.francigena-international.org/en/13-dormifrancigena-italy-2016.html
http://francigena-international.org/en_GB/canterbury-dover/
http://francigena-international.org/en_GB/via-francigena-france/
http://francigena-international.org/en_GB/via-francigena-svizzera/
http://francigena-international.org/en_GB/via-francigena-svizzera/
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Aankomst 

Inhoud 

Nieuw Pelgrimscentrum San Lorenzo te Rome 

Het nieuwe informatiecentrum nabij het Sint Pietersplein werd on-

langs geopend in de Via Pfeiffer 24. Het is van maandag tot vrij-

dag geopend tussen 11 en 17 uur .  Tel. +39 331 4610046.  

In het centrum kun je terecht voor de volgende zaken: 

 Het officiële testimonium van de Sint Pietersbasiliek 

 Je fiets en/of bagage in bewaring geven voor de tijd die je 

nodig hebt om de basiliek te bezoeken 

 Gebruik maken van de toiletten 

 Gelegenheid je om te kleden 

 Regelen van de toegang tot de heilige poort en de basiliek 

 Hulp bij het regelen van een overnachtingsplaats  

Klik  hier voor meer  informatie 

 

Testimonium te Rome 

Je kun een testimonium van de Sint Pietersbasiliek ontvangen als je aan de volgende voorwaarde voldoet 

 als je langs een pelgrimsweg in Rome bent aangekomen 

 als je tenminste 100 km te voet hebt afgelegd of 200 km per fiets 

 als je beschikt over een reglementair afgestempelde credenziale of pelgrimspaspoort  

Raadpleeg onze site voor informatie over het pelgrimspaspoort en het verkrijgen van een testimonium te 

Rome. 

http://centrosanlorenzo.com/2016/07/accoglienza-pellegrini/
http://pelgrimswegen.nl/pelgrimeren/over-rome/pelgrimspaspoort-en-testimonium/


 

Testimonium in Assisi 

Om dit te verkrijgen moet je ten minste de laatste 75 km te voet 

of de laatste 150 km met de fiets of per paard langs een Francis-

cusweg naar het graf van de heilige in Assisi hebben afgelegd.  Dit 

kan alleen op persoonlijke titel. 

Het testimonium is verkrijgbaar op de volgende locaties: 

De Pauselijke Basiliek van St. Franciscus van Assisi en de Heilige 
Convent - Ufficio Informazioni 
Piazza Inferiore di San Francesco, 2 – 06081 Assisi (PG)  
Tel. 075.81.90.01 
Openingstijden: dagelijks 8:00-19:00 
 
Pauselijke basiliek van Santa Maria degli Angeli in Porziuncola - 
Ufficio Informazioni 

P.za Porziuncola 1 – 06088 S. Maria degli Angeli (PG)  
Tel 075.8051430 - Fax 075.8051418 - 
E-mail info@porziuncola.org 

Openingstijden: maandag tot zaterdag 9:30-12:30 / 19:30 14.30- 
19.30  
 
Bisdom van Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino - Segreteria 
della Curia Vescovile  

P.zza Vescovado, 3 – 06081 ASSISI (PG)  
Tel 075.81.24.83 -. Fax 075,8198805 
e-mail curiadiocesana@assisi.chiesacattolica.it 

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9:00-12:00  
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Aankomst 

Testimonia voor pelgrimswegen in Zuid Italië 

Pelgrims die langs de route Con le ali ai piedi of de Via Francige-

na del Sud aankomen in het santuario di San Michele Arcangelo  

in Gargano kunnen er een Testimonium bekomen.. 

Meer naar het zuiden langs de Via Francigena del Sud wordt er 

een testimonium uitgereikt in het Santuario di Leuca. Wie tot 

Bari loopt moet nog even geduld hebben, maar er wordt aan ge-

werkt, zo verzekert men ons. 

Testimonium Assisi 

Testimonium San Michele Arcangelo 

Inhoud 

http://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/con-le-ali-ai-piedi/
http://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
http://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
http://www.confraternitadisanjacopo.it/Francigena/guida/newspercorsoMeridionale.htm
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Sulla strada 

Lees verder volgende bladzijde 

Vallen en opstaan 

door Luc Gregoir 

Door het park d’Ordesa in de Spaanse Pyreneeën loopt het langeafstandswandelpad 

GR11. Dit is niet het meest belopen pelgrimspad naar Rome, al zien we voor de en-

keling die langs hier naar Rome loopt een wegwijzer staan. Zelfs voor de geoefende 

wandelaar is het geen evidente opgave zoals ik zelf heb kunnen ervaren.  

Na een lastige steile afdaling met rotsblokken en opstekende boomwortels komen 

we op een pad dat met een hellingspercentage van ongeveer dertig procent gelijklo-

pend afdaalt. Mijn concentratie is wat geminderd nu het er menselijker uitziet. Plots begin ik te schuiven 

op een lichte zand-kiezel laag die op een effen rotslaag ligt en met mijn goed gevulde rugzak ga ik achter-

over. In slow-motion zie ik hoe mijn voet bij de eerste hindernis een bocht maakt en het begeeft, de wet 

der traagheid heeft zich doen gelden. Er is geen bewegen meer aan en mijn metgezel Marleen helpt me 

enkele meter verder naar een vlakke plaats in de schaduw. Mijn GSM geeft geen netwerk verbinding aan 

wat ook niet te verwonderen is in deze diepe vallei uit het zicht van het meest nabijgelegen bergdorp. 

We overzien de situatie, ik zit voorlopig veilig en we bedenken wat de volgende stap is … we volgen het 

boekje. Marleen stelt voor hulp te gaan halen in een refuge anderhalf uur verder en 500 meter lager het 

dal in.  

Tijd voor reflectie 

Wat me opvalt als ik naar het pad kijk: hoe is dit mogelijk op wat er uitziet als een onschuldig pad? Dat 

was het ook toen ik op mijn Rome tocht in Zwitserland struikelde over enkele boomwortels op een vlakke 

bosweg. Even uit evenwicht, een volgende wortel en een zware rugzak deden me met een smak voorover 

op de grond belanden. Toen bleef het bij een dag platte rust en een schouder die me een aantal dagen 

ongerust maakte met de vraag of ik mijn einddoel wel zou halen. Als iets pijn doet leer je er iets van, 

sinds die val ben ik alert geworden voor boomwortels op het pad maar spijtig genoeg niet voor een schui-

vende ondergrond op een onschuldig uitziend hellend vlak. Ik had het kunnen weten als ik het hoofdstuk 

veiligheid in de cursus bergwandelen nog eens bekeken had voor mijn vertrek. Een paar duizend kilome-

ter over bergpaden zonder noemenswaardige incidenten hadden me achteloos gemaakt voor bepaalde 

gevaren. Daar staat tegenover dat té voorzichtig zijn gecombineerd met de soepelheid die je na je vijftig-

ste met lede ogen ziet afnemen niet bevorderlijk is voor een vlotte afdaling. Het zal niet gemakkelijk zijn 

maar als zestigplusser zal ik bepaalde paden in de toekomst links moeten laten liggen. Als ik later aan 

Marleen vraag waar het mis gegaan is antwoordt ze beslist: ‘Luc je rugzak is te zwaar!’. Ik kan niet anders 

dan haar gelijk geven. Gewicht staat tegenover elementair comfort. De morgen weet niet wat de dag zal 

brengen vooral als de enige houvast een refuge is waarvan je niet zeker bent dat je die voor het donker 

zal halen.  Een tentje, slaapzak, water, eten en water, kookgerei; ze doen al snel het gewicht toenemen. 

http://www.hikepyrenees.co.uk/blog/hiking-the-gr11-a-practical-guide/
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Sulla strada 
De reddende engelen 

Na ongeveer een uurtje daagt Marleen weer op in gezelschap 

van een jonge Bask Josh en een Schots echtpaar. Zij is hen on-

derweg tegengekomen en samen besloten ze terug te keren en 

met vereende krachten me naar een lager gelegen plaats te 

dragen. Daar zou ik met een auto opgehaald kunnen worden. 

Maar de minste beweging is niet te verdragen, zodat dit plan al 

vlug onuitvoerbaar blijkt. Josh stelt voor het noodnummer 112 

te bellen; ik werp op dat we met de GSM geen verbinding kunnen maken maar hij weet ons te vertellen 

dat dit geen bezwaar is. Een GSM of smartphone gaat alle publieke en private netwerken af, om toch een 

verbinding te kunnen leggen, zelfs als hij vergrendeld is. En dit blijkt nog te werken ook. Dankzij Josh, die 

ook Spaans en een beetje Engels spreekt, kunnen we communiceren met de Guardia Civil Montaña. Die 

stellen voor een helikopter met een dokter en twee hulpverleners te sturen. Dankzij mijn GPS kan ik een 

nauwkeurige locatie doorgeven. Josh toont me een app. op zijn iPhone die de locatiecoördinaten rechts-

reeks kan doorzenden. Wat zou ik gedaan hebben op de tochten in de Apennijnen waar dagenlang geen 

mens mijn pad kruiste, ik niet bijgestaan werd door een engel die me vergezelt en een clevere Bask die de 

hulpdiensten te woord staat? Mijn voorzorgsmaatregel op die tochten bestond uit een dagelijkse sms 

naar mijn broer met de plaats waar ik me bevond en een antwoord van hem met de weersverwachting 

voor de volgende dagen. Ook zette ik van tijd tot tijd mijn GSM aan zodat er een ruwe indicatie via de 

zendmasten beschikbaar was waar ik me bevond. De helikopter dropt de drie man, maar de dokter moet 

constateren dat het plan om me op een draagberrie naar een lager gelegen plaats te brengen niet uit-

voerbaar is. Er wordt besloten een andere helikopter te laten komen waarmee je via een klimbroek aan 

een touw op de schoot van een redder omhoog getrokken kan worden. Deze aanpak blijkt te lukken en zo 

word ik half in half uit de helikopter afgevoerd. We pikken Marleen, die met de rest van het hulpteam te 

voet afdaalt, in de vallei op en zij kan meevliegen naar het hospitaal aan de rand van de Pyreneeën. Dit is 

een half uurtje vliegen; met openbaar vervoer zou dit een kwestie van dagen geweest zijn. In het hospi-

taal verneem ik dat er gesneden moet worden, maar door het in te gipsen kan dat in België gebeuren.  

Wie gaat dat betalen? 

Er wordt voor ons gezorgd maar wie gaat dat hier betalen? Gelukkig heb ik een reisverzekering en een 

bijkomende verzekering van de bergsport vereniging die de repatriëring per helikopter vergoedt. De reis-

verzekering zorgt voor vervoer van het ziekenhuis naar de luchthaven, een terugvlucht en iemand die me 

staat op te wachten in Brussel om me naar huis te voeren. Ook voor Marleen wordt gezorgd, want met 

mijn avontuur is ook haar tocht ten einde.  

Lees verder volgende bladzijde 

Inhoud 

https://www.europa-nu.nl/id/vh7dosee51zm/europees_alarmnummer_112


Kijk alvast eens op de website van de vereni-
ging op de pagina onderweg-naar-rome > ad-
viezen >veiligheid  en nuttige informatie in 
verband met reisverzekeringen vind je op de 
site van de bergsportvereniging.  

Niet dat iedere Rometocht in dit soort omge-

ving zich afspeelt. Ongelukken doen zich 

doorgaans onverwacht voor op plaatsen waar 

je het niet verwacht en zijn niet altijd te voor-

komen. Het is maar op het moment dat een 

ongeval zich voordoet dat je beseft voor wel-

ke uitdagingen je staat. Daarom is het goed  

voor je tocht aanvangt een aantal zaken zoals 

verzekering en veiligheid te bekijken in func-

tie van het soort route dat je wil lopen. Zorg 

dat je het contactadres en dossiernummer 

van je verzekering bij de hand hebt in het ge-

val dat je ze nodig hebt.  

Kijk alvast op de website van de vereniging 

op de pagina onderweg-naar-rome > advie-

zen >veiligheid . Nuttige informatie in ver-

band met reisverzekeringen vind je op de site 

van de bergsportvereniging. Leden van de 

vereniging Wegwijzer kunnen een uitgebreid 

dossier i.v.m. verzekeringen downloaden van 

hun site.  

Tenslotte, overkomt dit jou ooit?  Troost je 

dan met de gedachte dat je zo’n uitschuiver 

wel overleeft, immers ‘broken promises hurt 

more than broken bones’ (Dory Previn). 
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PILNAR ??? Waar heeft Pere Grinus het eigenlijk over? Misschien helpt dit. 

Uit de brochure Veilig de bergen in uitgegeven door  kbf, Vlaanderen 

Inhoud 

http://pelgrimswegen.nl/onderweg-naar-rome/adviezen/veiligheid/
http://pelgrimswegen.nl/onderweg-naar-rome/adviezen/veiligheid/
http://www.nkbv.nl/verzekering/reisverzekering/faq-reisverzekering
http://www.nkbv.nl/verzekering/reisverzekering/faq-reisverzekering
http://pelgrimswegen.nl/onderweg-naar-rome/adviezen/veiligheid/
http://pelgrimswegen.nl/onderweg-naar-rome/adviezen/veiligheid/
http://www.nkbv.nl/verzekering/reisverzekering/faq-reisverzekering
http://www.nkbv.nl/verzekering/reisverzekering/faq-reisverzekering
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-reisverzekeringen
https://pilgrim.uvt.nl/forum/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/
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Italiaans 

Inhoud 

Parlare l’italiano (10) 

Napoli e il presepe  

door Leo Baeten  

Eerst Napels zien en dan sterven! Natuurlijk moeten de 

Vesuvius en Pompeï eenmaal in het leven bezocht worden. 

Maar Napels is ook de stad van de kerststal. De traditie 

begon eeuwen geleden en tot op de dag van vandaag is 

voor liefhebbers van de kerststal een bezoek aan Napels 

een “must”. 

In de achttiende eeuw ontwikkelde zich de Napolitaanse 

kerststal of il presepe, de kribbe, zoals deze meestal wordt 

genoemd. In 1743 liet de schatrijke zakenman Pinto door 

toonaangevende kunstenaars een kerststal maken. Naast de stal werden het veld van de herders en het dorpje 

Bethlehem gebouwd. Het geheel was omgeven door een woestijn waarin de drie koningen op weg waren. De kerst-

stal was zo groot dat drie ruimtes in het stadspaleis van Pinto gevuld werden.   

Karel III van Bourbon, heerser over het koninkrijk Napels en Sicilië, wenste de kerststal van Pinto te overtreffen. De 

koning nam in de persoon van Giuseppe Mosca een regisseur in dienst die zich goed liet betalen om een grootse 

kunstzinnige presentatie te realiseren. De Dominicaanse pater Gregorio Maria Rocco adviseerde de vrome monarch 

op het vlak van de geloofsleer. Hierdoor behield de kerststal zijn religieuze betekenis ondanks het feit dat hij leek te 

zijn verworden tot een werelds statussymbool.  

Nadat het koninklijk echtpaar een kerststal had laten maken, was de toon gezet. Elke zichzelf respecterende Napoli-

taanse familie liet ook een kerststal maken. Geen groter eer was er te behalen dan wanneer in de kerstperiode de 

koning en zijn hof op bezoek kwamen om de kerstgroep te bewonderen. De Napolitaanse notabelen gaven er aan-

zienlijke bedragen voor uit en staken zich diep in de schulden. Natuurlijk speelde godsvrucht een rol, maar status en 

pronkzucht kregen toch de overhand.  

De presepe kende zijn grootste bloeiperiode tussen 1730 en 1780. Met de inval van Napoleon aan het eind van de 

achttiende eeuw verdween de kerststalkoorts. De adel had andere zorgen en nieuwe modes trokken de aandacht. 

Niettemin ging de productie door, hoewel het kwaliteitsniveau daalde.  

In de huidige tijd betalen verzamelaars forse bedragen voor een klassieke Napolitaanse kerststal en in diverse mu-

sea bevinden zich fraaie exemplaren. In Nederland is in het Museum Catharijneconvent te Utrecht in de kerstperio-

de een prachtige Napolitaanse kerststal te bewonderen. 

In Napels is het bouwen van kerststallen en de vervaardiging van beelden nog steeds springlevend. In de volkswijk 

Spaccanapoli, midden in het historische hart van de stad, ligt de Via San Gregorio Armeno, een straatje met huis 

aan huis winkeltjes en ateliers waar kerststallen en beelden gekocht kunnen worden. Meestal is de koopwaar 

kitsch. Maar in de ateliers van de kunsthandels worden beelden en stallen gemaakt in de traditie van de klassieke 

Napolitaanse kerststal. Om die te kopen moet je wel een dikke portemonnee hebben. Een handgemaakt beeld kost 

al gauw €500. Voor meer informatie: bekijk op YouTube het filmpje “Napels en de kerststal”. 

https://youtu.be/xDhuhN2Be4g
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Doorlopend filosoferen 

Inhoud 

Vijgen, water en liefde 

door Ruud Bruggeman 

Op mijn pelgrimstocht naar Santiago – toen die 
keer niet naar Rome; iedereen gaat toch wel eens 
vreemd, nietwaar? – trof ik in Logrono een oude 
vrouw, Dona Felisa, aan een tafeltje zittend langs 
de weg. Ze zat daar elke dag om aan passerende 
pelgrims haar zelfbedachte stempel in hun pas-
poort te zetten. Dat was in 1998; ze is inmiddels 
overleden. In die stempel stonden de woorden: 
Higos, Agua y Amor. Naast haar stonden water en 
een schaaltje rijpe vijgen om aan de pelgrims uit te 
delen. Voor mij voelde dat als de kern van wat je 
onderweg als pelgrim nodig hebt en ontvangt: 
eten, drinken en liefde. Je krijgt onderweg zomaar 
een maaltijd aangeboden, je krijgt water als je dat 

nodig hebt in de hitte, en telkens word je weer verrast door hoe goed en vriendelijk mensen onderweg 
voor je zijn. Een hospitalero in de pelgrimsherberg van Lectoure had onderweg al eerder tegen me ge-
zegd: ‘pelgrimeren, dat is het herontdekken van de goedheid van de mensen’. 

Goedheid, echte belangeloze goedheid – mensen geven aan je, en ze zien je nooit meer terug – creëert 
geluk. Degene die ontvangt, ik dus als pelgrim, wordt daar echt blij, ontroerd, gelukkig van: wow, hoe be-
staat het dat mensen zomaar zó aardig voor me zijn! Maar ik merk tegelijk ook, dat de gever het óók zo 
graag doet, en er blij van wordt. Het werkt beide kanten op, een win-win actie. Goedheid is een van de 
menselijke mogelijkheden waartoe we in staat zijn, die we in ons meedragen. Een van de lessen en erva-
ringen van het pelgrimeren.  

Het kwade is ook een van onze mogelijkheden, die we óók in ons meedragen. Waar we ook lopen in Euro-
pa, overal komen ook de tekenen van dat kwaad onontkoombaar op ons pad. De slagvelden van Verdun, 
in de Ardennen, de Elzas, de resten van concentratiekampen in heel Europa; ik liep ook door de Balkan 
door steden als Osijek en Vukovar, en hoorde veel verhalen. En het maakt beide partijen duidelijk niet 
gelukkig, een verlies-verlies actie. 

Waarom kiest dan niet iedereen altijd voor de win-win leefwijze? 

Het verschil tussen hebben en zijn? Wie de ander als een bedreiging ziet voor zijn eigen welvaart, macht, 
godsdienst, ziet die ander als een potentiële vijand waar je je tegen moet wapenen. Wie kan zien dat de 
ander niet anders is dan ikzelf, dat we elkaar herkennen in onze gezamenlijke verlangens en behoeften, 
zal als vanzelf delen van wat hij heeft. Ervaring van gemeenschappelijkheid, eenheid met de mensen om 
ons heen. Een veelvuldige, gelukkig makende ervaring op onze pelgrimstochten. 

Wat maakt dat we als mens voor de ene of de andere houding kiezen? Of – meestal – soms voor de ene, 
soms voor de andere? Zijn we vrij om daarin te kiezen? Zo ja, waarom kiest dan niet iedereen voor de win
-win? Of zijn we overgeleverd aan de neigingen die daarover in ons opkomen? 
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Gezien, gelezen, gehoord 

Inhoud 

Zal ik misschien ‘Godt’ (met dt) schrijven zoals Gerard Reve dat 

doet, om Hem meer allure te geven? Hij berispte de collega’s die het 

aandurfden om ‘god’ te schrijven... jawel, met kleine letter, terwijl 

ze Ajax wel met hoofdletter schrijven. Foei foei!  

Een Duitse vriend vertelde mij onlangs enthousiast hoeveel wind-

molens er nu al staan in Duitsland. ‘Pas op’, heb ik hem gezegd, 

‘zodra heel de wereld vol windmolens staat, zal God de wind af-

schaffen’. Hij zit vol sluwe streken. 

Die God zit er bij mij nog altijd tussen gedraaid. ‘Wuk wil je!’ In mijn 

jonge jaren ben ik in een klooster terechtgekomen. Dat was daar dag in, dag uit, van God alhier en van 

God aldaar. Onze oppergoeroe had het altijd weer over ‘de zekerheid van het geloof’. Ik heb vier jaar filo-

sofie en theologie gestudeerd, tot die zekerheid helemaal weggesmolten was.  

Nogal ontredderd heb ik de kloosterpoort achter mij dichtgetrokken, om in de gelukzalige toestand te 

arriveren waarin je mag twijfelen en zeggen ‘Ik weet het niet’. 

Ach, er hebben altijd verhalenvertellers rondgelopen om ons te troosten en ons courage te geven. Hoe 

hij, die we God noemen, eruitziet en waar die tussen de verste planeten te vinden is... geen idee! Dat 

daar in de kosmos iets aan de gang is dat ons petje te boven gaat, iets dat groter is dan wij? Ja, dat moet 

ik beamen.  

Volgens de Mechelse catechismus wisten we alles van hem. Hoe hebben ze het allemaal verzonnen? Kijk, 

dat is het een beetje... We verzinnen een later paradijs als het hier ‘gene vetten’ is. We laten zelfs de 

moeder van God verschijnen in een verloren gat van de Pyreneeën. 

Heren theologen, godgeleerde kerkvaders, lees hoe Salman Rushdie de moslimwereld berispt: ‘Hoed u 

voor de tirannie van de letterlijkheid’.  

Gelovigen aller landen, laat een metafoor een metafoor zijn, dan wordt het weer geestig. Dan pas kan 

een maagd een kind baren, zonder dat daar een vent aan te pas komt, en mag die moeder later met ziel 

en lichaam ten hemel opgenomen worden. Al met dezelfde moeite worden zes kruiken water wijn, zelfs 

in ’t paradijs zijn rivieren van wijn en komt Lazarus, al drie dagen dood, weer uit zijn graf gekropen. Pure 

poëzie!  

‘Gelooft gij nog?’, vragen ze mij soms. ‘Hoe meer hoe liever’, durf ik zeggen, ‘maar nooit letterlijk’.  

Waar is God? 

door Willem -Vermandere (76) is kleinkunstenaar, schrijver en beeldhouwer  

Overgenomen uit de Standaard van 5 augustus 2016 

http://www.willem-vermandere.be/
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Gezien, gelezen, gehoord 

Overnachten 
B&B " i Tulipani Olandesi"   

Volgende tip voor overnachting nabij Montefiascone kregen we van 

een pelgrim die deze B&B goed beviel, ook al bevindt die zich op 

ongeveer 1,6 km van de route en 3 km van het centrum van het 

stadje. Gastheer René en gastvrouw Wilma Prot bieden pelgrims 

aan hen op te halen in het centrum van Montefiascone en hen daar 

ook weer terug te brengen. 

Verdere gegevens zijn te vinden op de site: www.romewekomen.nl  

Zal ik nog een eindje met je meelopen? 
de mooiste gedichten over wandelen. 
door Luc Gregoir 
 
Victor Schiferli bracht gedichten samen van o.a. Remco Cam-
pert, Herman de Coninck, Guido Gezelle, Ingmar Heytze, Marti-
nus Nijhoff, Rutger Kopland en Willem Jan Otten. Het bundeltje 
is net niet te groot om in je zak mee te dragen. 95 Gedichten, 
genoeg  voor iedere dag één op een tocht naar Rome, maar 
ook als je tegen het gewicht opziet goed om in de stemming te 
komen of na te mijmeren over je grote tocht. Zoals in het boek 
Wandelen - een filosofische gids van Frederick  Gros wordt het 
fenomeen uit alle mogelijke hoeken bekeken en lees je hoe 
wandelen een onuitputtelijke bron van inspiratie voor dichters 
vormt. 
 
Alvast een voorproefje ‘Standpunt’ van J.A. Emmens: 
 

Een wiel dat draait. Ik niet. 
Ik stuntel op twee benen 
En noem dat Lopen, Gaan. 
Sta ik toevallig stil, dan heet dat 
Het standpunt dat ik inneem. 

 
Het boekje is uitgegeven in de reeks RAINBOW ESSENTIALS  
ISBN: 9789041741028  
 

http://www.romewekomen.nl/index.html/index.html/
http://www.rainbow.nl/detailboek.asp?isbn=9789041741028
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Elena! 

Zij die Elena Peeters haar voorstelling bij-

gewoond hebben waren enthousiast. 

Zij die dat niet deden hebben nog  enkele 

malen de kans. Raadpleeg hier de agenda. 

Lees hier  een recensie van haar voorstel-

ling te Antwerpen. 

Laat van je horen! 

Wanneer vertrek je? Ben je aangekomen? 

Waar lezen we je verslag? 

Stuur een mailtje aan 

info@pelgrimswegen.nl 

 

30 januari – 1 februari 2017  

Winterse St. Brigida pelgrimage  

Zuid-Limburg  

Meer... 

Van 28 tot en met 30 oktober november organiseert onze voorzitter Cor 
samen met Yvonne Meesters, docent autobiografisch schrijven, een 

weekend in het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller.  

Een weekend waarin wandelen èn schrijven centraal staan.  

Twee vormen van bewegen. meer ... 

Prikbord 

http://elenapeeters.be/
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB27.pdf
http://pelgrimswegen.nl/vereniging/leden/pelgrims-onderweg/
http://pelgrimswegen.nl/vereniging/leden/pelgrims-aangekomen/
mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=Informatie%20Rometocht
http://tevoetisgoed.weebly.com/in-eigen-land-winterse-st-brigida-pelgrimage.html
http://tevoetisgoed.weebly.com/weekend-wandelen-egraven-schrijven-arnold-janssen-klooster-wahlwiller.html
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De weg is poëzie De weg is poëzie 
 

 

 

hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie  Arnoud Boerwinkel 

Vanop de toren zeeft het licht deze grijze aarde, 

met op zijn hellingen 

gladgestreken door de wind in zijn galop naar zee, 

het gedrang van de kudden onder hun juk. 

Gezien in een duizeling vanop de wallen met hun steunberen  

filtert het licht, mysterieuze lichtjaren . 

Mario Luzi, vertaling Hubert Wyts 


