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Het loopseizoen 
door Titia Meuwese 

 

Deze Nieuwsbrief zal niet alle leden direct bereiken: velen zijn onderweg. Dat kun je zien aan alle 
reismeldingen met blogs die opgegeven worden. En als je zo’n blog volgt, lees je dat lopers regelmatig nog 
andere Nederlandse pelgrims tegenkomen, die ook lid zijn van de vereniging. De eerste lopers zijn al lang in 
Rome aangekomen. En de fietsers zijn klaar voor je er erg in hebt: 20 dagen of zoiets. Vol verhalen gaan ze 
weer terug, een ervaring rijker die langzaam verwerkt moet worden.  
 

“Alle pelgrims keer weer huistoe, elke swerver komt weer thuis”, zingt Anna Strydom.  
Zie het gedicht/lied op de laatste bladzijde. We wensen het iedereen toe. 
 
In deze Nieuwsbrief naast aandacht voor een paar blogs weer veel extra opties voor routes en onderdak. Er 
worden routes uitgebreid, gidsen herzien. Oude routes zijn voor het eerst beschreven. Met betrekking tot het 
onderdak hebben we een paar goede tips voor het noorden, waar onderdak nog steeds schaars is.  
Ook is er een aantal interessante artikelen met achtergrondinformatie over het pelgrimeren. Van het 
Italiaanse Sint Jacobsgenootschap een nuttige beschouwing over de etiquette in pelgrimsonderkomens.  

Voor wie al naar Santiago liep waarschijnlijk al 
bekend, maar dat doet niet iedereen. Daarnaast 
hebben we een verhaal over een andere manier van 
onderdak zoeken: couch-surfing. Veel nuttige tips 
voor de wandelaar die op pad gaat en voor de leden. 
 
Niet alles wordt beschreven; er valt nog zoveel te 
ontdekken. De foto hiernaast is van een heel klein 
kapelletje op de Franciscaanse route, een schuurtje. 
Pijl ernaar toe, we lopen naar de achterkant en daar, 
achter een stevig hek, deze ontroerende Maria. 
Jezus strekt een hand naar haar uit, twee dames 
links en rechts willen haar bloemen brengen. Hoe 
oud, door wie? Geen idee.  
 
De redactie wenst u heel veel leesplezier. 
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Redactie: 

Leo Baeten, Arnoud Boerwinkel, Fokko 
Bos, Everdiene Geerling, Luc Gregoir, 
Titia Meuwese, Ben Teunissen, Arnold 
Spijker,  

Reacties aan : 
redactie@pelgrimswegen.nl   
 
Voor recent nieuws raadpleeg 
www.pelgrimswegen.nl,  
Facebook of Twitter.   
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt  
eind augustus 2017.   
De volgende Omnes, het jubileum-
nummer, verschijnt midden oktober 
2017: zie oproep voor bijdragen leden 
 

Foto’s en afbeeldingen:  
behoren aan de auteurs, behalve: 
Paulien van Gijn en Freek Visser  blz 13 
Dirk Zijp blz 16 
Fred Vliegen blz 18 

18 november Ledendag en 10-jarig jubileum: noteer vast in de agenda. 

10 september Pelgrimswandeling naar Bedum met veel informatie over 

de bijzondere Groninger kerken.  http://www.groningsepelgrimage.nl/ 

1 juli Grote Barbarakerk Culemborg, 16 augustus Cellofestival Zutphen 

Pelgrimage door ensemble Multiple Voice, uit Utrecht .  

AGENDA                     

http://www.pelgrimswegen.nl
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
http://www.groningsepelgrimage.nl/?page_id=820
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OPROEP VAN DE REDACTIE :  

Jubileumnummer Omnes 

Bijdragen van lezers gevraagd 

Omdat onze verenging dit najaar tien jaar bestaat zal OMNES 15  
eind oktober als jubileumnummer in magazine-formaat verschijnen. 
Dat wordt een nummer voor én door onze lezers. Daarom wil de 
redactie in die speciale, feestelijke editie graag bijdragen van lezers 
opnemen.  

OPROEP 2 
 

Wat is de foto of tekening die uw ervaring het best verbeeldt? 

 

Wilt u een bijzondere foto of tekening van uw wandeling of fietstocht 
naar Rome met ons delen? Stuur ons dan de foto (of tekening / 
afbeelding) die uw herinnering aan de tocht het best verbeeldt. Dat 
kan een natuur- of landschapsfoto zijn of een foto van uzelf maar ook 
van een man of vrouw die u heeft ontmoet. De foto mag (maar hoeft 
niet) vergezeld gaan van een korte toelichting van max. 30 woorden. 
Maximaal vijf foto’s per persoon. 

 

Stuur uw afbeelding naar beeld@pelgrimswegen.nl en de redactie 
maakt een selectie van de mooiste inzendingen.  

Wie weet verschijnt uw bijdrage in OMNES nr. 15. 

OPROEP 1 

 
Wat was de meest indrukwekkende overnachting op uw tocht naar 
Rome? 

 

Wilt u een bijzondere herinnering aan uw wandeling of fietstocht naar 
Rome met ons delen? Stuur ons dan een verhaal over de overnachting 
die de meeste indruk op u heeft gemaakt. Dat mag gaan over een 
bijzondere gastheer of –vrouw, een speciale plek, of dat angstige 
moment of die bizarre ontmoeting; rondom die overnachting.  

 

Stuur uw verhaal van maximaal 300 woorden (zo mogelijk met foto of 
tekening) naar redactie@pelgrimswegen.nl en wie weet verschijnt uw 
bijdrage in OMNES nr. 15. 

Uw bijdrage 

gevraagd 

mailto:beeld@pelgrimswegen.nl
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
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ROUTES IN DE PRAKTIJK:  weblogs 

Veel weblogs op de site van de Vereniging, meestal aangemeld via de homepage. 

Een overzicht van een aantal blogs van pelgrims onderweg of dit jaar aangekomen: 

• Welke route, per fiets of lopend 

• Welke weblog, zie onder links naar veel gebruikte blogs dit jaar. 

• Een paar kenmerken van de , vooral op route geselecteerde blogs.  

Dit is maar een kleine selectie: zo loopt een aantal wandelaars over de 

Oostelijke route, vertrekken er net fietsers op Reitsma’s route en zijn er 

wandelaars op het Olavspad 

Reisblogs in gebruik in 2017: Pindat, 

Waar-ben-jij-nu, Reislogger, Reismee. 

Algemene blogs: Wordpress, Blogspot 

Theo de Groot 

Niet elke dag een verslag, mooie verhalen, 

zoals de nagestuurde hoed in Langres! 

Onderweg sinds 30 maart 

Loopt de E8, Eiffelsteig, Via Francigena 

Wordpress blog 

Olga Ploegmakers 

Elke dag een kort verslag met mooie foto’s 

Onderweg sinds 20 april 

Loopt de Via Francigena 

Blog Pindat 

Geertjan Reuser: eerlijk vanaf het 

Nijeklooster vertrokken en al bijna in Rome. 

Goede indruk van de route “Emo’s reis”. Zie 

het verslag van dag 16 als de gps niet werkt! 

Tocht van 25 mei tot 20 juni 

Volgt de fietsroute van Emo’s reis 

Blog Waar-ben-jij-nu 

Andre de Smet  

Sponsortocht voor de Vlaamse Parkinson 

Liga, uitleg van de sponsor-opzet.  

Mooie foto’s en vrolijk verslag.  

Tocht van 14 mei tot 7 juni. 

Gefietst op Via Brabantica en daarna Via 

Francigena 

Blogspot van Blogger.com 

Hans Zwanenburg en Richard Loman: nog 

maar net vertrokken, lopen via Eiffelsteig, 

Zwarte Woud en Gotthard naar de          

Francigena toe  

Onderweg sinds 17 juni 

Lopen een middenroute 

Blog: Pindat 

Henny en Johnny Brock  

In delen langs de Via Francigena del Nord en 

del Sud. Goede informatie, leuke en 

informatieve beschrijvingen, mooie foto’s 

Lopen in stukken sinds 2015 

Lopen de hele Via Francigena 

Wordpress blog 

http://pelgrimswegen.nl/vereniging/leden/pelgrims-onderweg/
http://catharina1960.waarbenjij.nu/
http://inekedorresteijn.waarbenjij.nu/
https://www.pindat.com/pindata/user/waarnaartoe/2017-06-15
http://www.ongerwaeg.nl/home/15
https://www.pindat.com/
http://waarbenjij.nu/aanmelden
https://www.reislogger.nl/
http://www.reismee.nl/
https://nl.wordpress.com/learn-more/?v=blog
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
https://vagant.blog/
https://www.pindat.com/reisblog/olga.wandelt
http://geertjan.waarbenjij.nu/
http://bike4parkinson.blogspot.fr/
https://www.pindat.com/reisblog/hansenrichardaandewandel/
https://brockiesblog.wordpress.com/2017/06/17/van-de-adriatische-naar-middellandse-zee/
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ROUTES EN ONDERDAK                    

Pelgrimsonderkomens in de lage landen. 
Door Luc Gregoir 
 

Van Antwerpen naar Tiel, het zijn mijn eerste stappen op de aanloop 
naar Noorwegen.  Daar hoop ik de OLAV’s route te lopen. Maar voor wie 
langs de via Brabantica naar Rome loopt kan hier ook langs komen. 
 
Op de eerste dag loop ik van Antwerpen Centraal (ook wel de 
Middenstatie genoemd) naar het pelgrimshuis in het Antwerpse Sint 
Julianus Gasthuis aan de Schelde-oever. Met twee en een halve kilometer 
de kortste dagetappe die ik op mijn tocht vanuit Sicilië langs Rome naar 
het noorden ondernomen heb. Maar ik ben erop uit dit niet te missen en 
ook een klein deeltje te worden van de geschiedenis van dit pelgrimshuis 
aan het beginpunt van de Via Brabantica, dat tot de 14de eeuw teruggaat. 
Ik ben te laat voor de sleutel die je in het toeristisch bureau kunt ophalen, 
maar een briefje aan de deur verwijst me naar de pastorie van Sint 
Andries zodat ik toch binnen kom. ’s Avonds komt een vrijwilliger van het 
Compostellagenootschap me opzoeken om me te verwelkomen en over 
de geschiedenis van dit huis te vertellen. 
 
Vanuit centrum Antwerpen moet ik onvermijdelijk de bebouwde kom 
door, maar met een passage door oud Antwerpen en het park 
Rivierenhof valt dit nog wel best mee. Zo ga ik even de indrukwekkende 
Gothische kathedraal binnen en kom langs Sint Jacob, gegrondvest  op 
een pelgrimskerk uit de vroege vijftiende eeuw. Het is in deze wijk waar 
mijn familie zich tweehonderd jaar geleden te Antwerpen vestigde. 
Bestemming vandaag is de Oude brouwerij van Viersel. Als veertienjarige 
ging ik hier met onze klas studeren voor ons examen in wat voorheen de 
brouwerij was van de grootvader van een medestudent van me. Onder 
invloed van onze leraar Luc Versteyelen zou deze plaats een bijzondere 
invulling krijgen om inhoud te geven aan de drie waarden: soberheid 
samenhorigheid en stilte, zaken die een pelgrimstocht ook 
onderscheiden van een gewone avonturentocht. Het huis overleefde de 
tijd en is sinds enkele jaren ook een pelgrimsstop.  
Ik heb geen gedetailleerde route gepland, enkel een aantal waypoints op 
mijn GPS die me moeten leiden langs de plaatsen waar ik wil langs 
komen. Gaandeweg bemerk ik dat ik mijn eigen versie van de GR565 
variant langs Arendonk loop. In Reusel leidt het Brabants Vennepad naar 
het Pelgrimspad 2, dat in ’s Hertogenbosch zal overgaan in het 
Pelgrimspad 1 of Law-7. Het zijn landelijke Brabantse landwegen die door 
bos, heide en langs talloze vennen lopen.  

 

http://compostelagenootschap.be/Article.aspx?Id=807
http://www.sintjacobantwerpen.be/pelgrimskerk
http://www.lieverleven.be/index.php?id=82
http://www.groteroutepaden.be/nl/route/380/gr-565-variant-via-arendonk.html
http://www.groteroutepaden.be/nl/route/380/gr-565-variant-via-arendonk.html
http://wandelnet.nl/brabants-vennenpad-sp-5/kaart
http://wandelnet.nl/pelgrimspad-deel-2-law-7-2
http://wandelnet.nl/pelgrimspad-deel-1-law-7-1
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ROUTES EN ONDERDAK                    

In Vucht heb ik bij de IJzeren Man - op een tiental kilometer van ‘s 
Hertogenbosch een afspraak met Jolanda, die er net in een 
schuurtje bij haar B&B een pelgrimsonderkomen heeft ingericht. Ik 
blijk de eerste pelgrimsgast te zijn die hier langs komt en word er 
vriendelijk ontvangen in het eenvoudige onderkomen. Alles wat 
een pelgrim nodig heeft is er aanwezig. De volgende morgen krijg 
ik nog een lekker lunchpakket mee waar ik de dag mee doorkom.  
 
In ‘s Hertogenbosch bedenk ik dat mijn stempelkaart nog maar 
weinig animo vertoont en stap ik het huis van de Franciscaanse 
beweging binnen. Daar wordt een mooie Tau-zegel uit de kast 
opgediept; een stempelkussen is er helaas niet, maar daar gaat 
verandering in komen, verzekert men mij.  Mijn tocht zal voorlopig 
eindigen in Tiel, waar ik opnieuw met een stuk familiegeschiedenis 
geconfronteerd word. Een Joodse tak vestigde zich hier in het 
begin van de negentiende eeuw. Van de bloeiende gemeenschap 
zou er na de tweede wereldoorlog maar één gezin overschieten. 
Een moment van stilte dringt zich ook hier op. 
 
 
 

Praktisch 
De details van de pelgrimsherberg te Antwerpen kan je nakijken 
op de site http://www.visitantwerpen.be/nl/pelgrimsherberg of 
www.compostelagenootschap.be.  
Over het pelgrimsonderkomen te Viersel vind je informatie in 
Nieuwsbrief 25 pg 3 en over dat van Vught in Nieuwsbrief 36 pg 
16. Het GPS spoor van mijn gelopen route vind je op wikiloc Ant-
werpen - Tiel. Ik liep met een tentje en verbleef verder (voor € 28) 
in de vakantieboerderij De Bosrand in Reusel, maar onderkomens 
in B&B zijn over de ganse route te vinden. Het traject Tiel – Ant-
werpen is 175 km en is in zeven tot acht dagen te lopen. 

http://www.bedandbreakfast-regina-vught-denbosch.nl/?q=content/refugio-voor-pelgrims-en-basic-overnachten
http://www.visitantwerpen.be/nl/pelgrimsherberg
http://www.compostelagenootschap.be/Article.aspx?Id=807
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB25.pdf#page=3
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB36/NIEUWSBRIEF-36_printversie.pdf#page=16
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB36/NIEUWSBRIEF-36_printversie.pdf#page=16
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18092106
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18092106
http://www.vakantieboerderijdebosrand.nl/index.php
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ROUTES EN ONDERDAK:  couchsurfing  

Couchsurfing : een andere optie om onderdak te vinden 

Door Maaike Sangster 

Na een reis van 105 dagen en 2300 kilometer kwam ik eind mei in Rome aan. 
Ik liep de Via Francigena en net als veel andere pelgrims/wandelaars/reizigers 
maakte ik op mijn tocht in Italië veel gebruik van zogenaamde 
pelgrimsverblijven: locaties veelal van de kerk waar je voor niets of weinig 
kunt overnachten op vertoon van je pelgrimspaspoort. Dit soort verblijven 
zijn er voldoende in Italië, en ze zijn makkelijk te vinden. Ik moest echter ook 
Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland door en daar was het iets minder 
simpel overnachtingen te vinden. Voor dat ik wegging, brak ik dus mijn hoofd 
over manieren om 105 nachten op een betaalbare manier door te komen. 
Kamperen? Te zwaar, en te koud. Gewoon maar gaan lopen, en bij mensen 
aanbellen? Dat is toch wel erg spannend… Gelukkig leven we in een online 
wereld, en is er een veilig alternatief voor die laatste methode: couchsurfing. 
Eigenlijk klop je alvast van tevoren bij mensen aan, met de vraag of ze een 
couch (maar meestal gewoon een logeerbed) beschikbaar hebben. Zo heb je 
dus de spanning en het enthousiasme van de nieuwe ontmoeting, zonder de 
onzekerheid (en het eventuele gevaar) van ouderwets aanbellen. 

Is dat dus gratis? Ja, inderdaad. Dat is zeker wel een beetje een gek gevoel, 
zeker als mensen ook voor je koken, en soms zelfs je was doen. Maar een 
terugkomend thema in voettochten is denk ik dat geld niet het belangrijkste 
in de wereld is, en door gebruik te maken van couchsurfen heb ik dat nog 
meer geleerd. We zijn vaak gewend hulp met een materiële gunst te belonen, 
maar ik heb geleerd te ‘betalen’ met mijn lach, mijn vriendelijkheid, mijn 
belangstelling voor het leven van iemand anders. Verwacht dus geen ‘gratis’ 
hotel. Het gaat om de ontmoeting, om de uitwisseling van verhalen, 
levensfilosofieën, kookkunsten.  

Dat wordt zeker alleen gebruikt door jongeren? Het grootse deel van de 
gebruikers is inderdaad onder de veertig, maar ik verbleef ook meerdere 
keren bij 60-plussers, en juist de diversiteit in mensen en leeftijden is zo leuk. 
Ik ontmoette mensen die ik anders nooit had gesproken, maar waarmee ik 
meestal meer overeenkomsten dan verschillen bleek te hebben.  

Even concreet. Hoe werkt het? Op www.couchsurfing.com kun je een profiel 
aanmaken (je hebt er dus wel een internetverbinding voor nodig). Je kunt 
daarbij kiezen voor een ‘verified’ account, dat betaald is, en zogenaamd 
veiliger, maar dat is eigenlijk niet nodig! Verder kun je kiezen of je zelf ook 
gasten wil accepteren. Het idee is natuurlijk, dat je dat uiteindelijk wel doet: 
gastvrijheid als een keten van mensen over de hele wereld die elkaar 
onderdak bieden. Als je couchsurfen echter alleen wil gebruiken om bij 
anderen te slapen, dan is dat ook prima! Andere mensen zullen het weer 
voornamelijk gebruiken om mensen te ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze 
weinig reizen, maar wel reizigers willen ontmoeten.  

http://www.couchsurfing.com
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ROUTES EN ONDERDAK : couchsurfing 

Nadat je een profiel hebt aangemaakt, kun je op zoek gaan naar een host in de 
gewenste plaats. Natuurlijk zijn er de meeste mensen beschikbaar in de grotere 
steden, maar mijn ervaring was dat het juist in kleinere plaatsjes makkelijker was om 
onderdak te vinden. De mensen die daar hosten krijgen veel minder verzoeken en 
vinden het dus leuk als er eindelijk eens iemand langskomt. Je stuurt beschikbare 
mensen een berichtje, met een klein verhaaltje over jezelf en je reis. Als je verzoek 
geaccepteerd wordt, krijg je daarvan een melding. Vervolgens was mijn volgende 
stap meestal, om het precieze adres van de host en het telefoonnummer te vragen, 
zodat we elkaar hoe dan ook konden vinden, zelfs als ik onderweg geen internet 
meer had. Na afloop is het de bedoeling dat zowel de gastheer als de gast een 
recensie achterlaten, zodat toekomstige gebruikers zien dat beide betrouwbaar (en 
interessant, of grappig, of vriendelijk) waren.  

Hoewel ik van tevoren had gedacht dat mijn tocht ook wel een oefening in alleen zijn 
zou worden, werd het mede dankzij couchsurfen eerder een oefening in samen zijn, in 
mezelf openstellen en in het accepteren van gastvrijheid en hulp. Ook als je niet van 
plan bent om het zoveel te gebruiken als ik, is het een hele leuke manier om eens uit 
de ‘pelgrimsbubbel’ te raken en je vertrouwen in de mensheid weer een beetje op te 
krikken. 

DIVERSE ONDERKOMENS tips van Jan Baes en Fred Vliegen 

In de bedevaartplaats Beauraing (België) kunnen pelgrims tegen een redelijke vergoeding  over-

nachten en eten in het Maison de l’Accueill. Bij gebruik van eigen lakenzak/slaapzak hoef je geen 

beddengoed te ‘lenen’. Het huis werd, en wordt nog altijd, uitgebaat door de zeer vriendelijke 

zusters van de Christelijke Leer van Nancy. Uitgebreide informatie is te vinden op de website 

van het huis. https://accueilbeauraing.wordpress.com/welkom/welkom-bij-het-maison-de-

laccueil/ Reserveren is wenselijk. Rue de l’Aubépine 12 B-5570 Beauraing +32 82 64 75 16  

Op de E8 route door de Eifel liggen vele kleine pensions, vaak familiebezit. Bijvoorbeeld 

Gasthaus Pension Sonneneck in Simonskall. Nadat ik mij gedoucht had, werd ik boven verwacht, 

om samen met de bazin een kop koffie te drinken met daarbij een lekker stuk Kuchen. Prima 

eetgelegenheid en goed ontbijt. Tevens een kreeg ik een papierzak om mijn lunch in te doen.  

Dus echt een adres waar ze graag klaar staan voor wandelaars en fietsers. ( Adres:  Simonskall 

21, Tel 0049-2429-7159 of mobiel 0049-151-22323456  www.sonneneck-simonskall.de  Prijs voor 1 

persoon met ontbijt 37 euro ) 

Na de E8 volgt de Nibelungenweg,een mooi pad dat de E8 route verbindt met de Romantische 

Strasse. In het stadje Bürgstadt ligt een perfect privé onderkomen. De heer Herman Balles is een 

rustig maar vriendelijk persoon, die een hart heeft voor wandelaars en fietsers. Op de eerste 

verdieping bevinden zich 2 kamers met een gedeelde douche -/ toiletruimte op de gang. Avond-

eten kan prima in de stad. In de ochtend staat een goed ontbijt klaar. (Adres:  Herman Balles  St. 

Urbanusstrasse 34  Bürgstadt  Tel. 0049-9371-5208.  Prijs voor 1 persoon 26 euro) 

https://accueilbeauraing.wordpress.com/welkom/welkom-bij-het-maison-de-laccueil/
https://accueilbeauraing.wordpress.com/welkom/welkom-bij-het-maison-de-laccueil/
http://www.sonneneck-simonskall.de
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GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN  

3 nieuwe gidsen voor de GR5 in de Vogezen en de Jura 

Drie herziene reisgidsen voor de GR5 in de Vogezen 
en de Jura 
Door Titia Meuwese 
 

Het traject langs de GR5 is één van twee middenvarianten om vanaf 
Nederland in Italië te komen. De weg loopt van Maastricht tot aan Nice. Naast 
de bekende routes Via Francigena en Oostelijke route is het een mooie 
manier om Nederland, België en Frankrijk te doorkruisen. Aansluiting naar de 
Via Francigena kan al worden gevonden in de Jura, waar de routes elkaar 
kruisen bij het strategisch gelegen kasteel van Joux, vlakbij Pontarlier. Ook 
kan midden in de Franse Alpen doorgestoken worden naar de Alta Via dei 
Monti Liguri of langs de Middellandse zeekust naar de Via della Costa.  
 
Maar goed: eerst worden de noordelijker Vogezen en Jura doorkruist. De weg 
is over het algemeen goed gemarkeerd met rood-witte strepen en wordt goed 
onderhouden.  
De hoogteverschillen zijn aanzienlijk, dat was waarschijnlijk een reden voor het 
Engelse Cicerone om de route in een gids op te nemen. Heerlijk wandelen, 
door enorme beukenbossen, over hoge crêtes en door de kloof van de Doubs. 
Er is vrij veel accommodatie, in oude vakwerkhuizen en mooie kleine stadjes. 
De gids begint al in het noordpuntje van de Vogezen, in Wissembourg. Dat is 
ook vanuit Duitsland makkelijk bereikbaar. De totale beschreven lengte is 687 
km. Het routeboek is dit jaar opnieuw uitgebracht, gecorrigeerd en herzien. 
Het is een handig klein boekje, het kaartmateriaal bestaat alleen uit schetsjes. 
Dus digitale of papieren kaarten moeten er wel bij gebruikt worden. Wel 
aanwijzingen voor onderdak. 
 
De Franstalige topoguide van dit stuk GR5 bestaat uit twee gidsen, voor de 
Vogezen en de Jura. Hij is duurder, maar is wel voorzien van kaarten. Het deel 
voor de Jura is in maart van dit jaar opnieuw uitgekomen, met een aantal 
alternatieven trajecten. Het deel van de Vogezen dateert uit 2015. 
Het Cicerone boekje is meer een reisgids en wandelgids in één, de Topoguide 
een praktische wandelhandleiding. 
 
En dan is er ook nog een Nederlands alternatief voor de Topoguide voor de 
GR5. Gidsjes voor trajecten van twee weken met beschrijving van de route. 
Daardoor heb je geen problemen met vreemde talen. Het is wel kostbaarder, 

want je hebt veel gidsjes nodig. 
 

ISBN / CDE:9781852848125 
Editie:2017 
Uitgever:Cicerone 
Taal:Engels 

ISBN / CODE:0428422947770 
Editie:2017 
Auteur(s):Mathie Hoenjet 
Uitgever:De Wandelende Cartograaf 
Taal:Nederlands 

ISBN / CODE:9782751407567 
en 9782751408939  
Editie:2015/2017 
Uitgever:FFRP 
Taal:Frans 

https://www.dezwerver.nl/publishers/cicerone/
https://www.dezwerver.nl/publishers/de-wandelende-cartograaf/
https://www.dezwerver.nl/publishers/ffrp/
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GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN                     

Nieuwe website van de Franciscaanse voetreis 
door Titia Meuwese 
 

Sinds een paar maanden is de nieuwe website van de Franciscaanse voetreis klaar. 
Het is een mooie, volledige website geworden met veel informatie over het 
karakter van deze mooie reis. 
Kees Roodenberg heeft als pionier een route uitgezet, die door veel Nederlanders 
maar ook door vele andere nationaliteiten bewandeld wordt. Een aantal 
gegevens, zoals de GPS-set en de overnachtingsadressen kunnen vanaf de site 
worden aangevraagd. Daarmee is steeds de meest recente versie beschikbaar. 
Vanaf de website van de Vereniging voor Pelgrimswegen wordt gelinkt naar deze 
website. 
 

Veel plaatsen die door Franciscus werden bezocht zijn in de route opgenomen. 
Wat opvalt is de grote afwisseling tussen verstilde dagen in de bossen, flinke 
klauterpartijen en dagen waarin dichter bevolkte vlaktes doorkruist worden.  
Het lijkt zo makkelijk, een route uitzetten, maar het is nooit af: steeds zijn er 
omwegen, verdwijnen er adressen of komen er leuke bij. En worden er nu ook 
door andere organisaties alternatieven bedacht voor eerdere trajecten. 
Er is elk jaar een update van het routeboekje, te verkrijgen bij de reisboekhandel. 

ISBN / CODE: 
9789080591394 
Editie:2017 
Uitgever:Kees 
Roodenburg 

Reisboek Europa 1492 

door Luc Gregoir 

Een gids voor de reiziger in de late middeleeuwen lijkt wel boeiend voor de 
hedendaagse pelgrim die zich afvraagt hoe het er vijfhonderd jaar geleden aan 
toeging. Jammer, dit boek is waarschijnlijk nooit geschreven, maar hoe dicht kan 
je erbij komen?  
De historicus Lorenzo Camusso doet een poging door tien uiteenlopende reizen 
door Europa te beschrijven die plaatsgrepen enkele jaren voor of na het jaar dat 
Columbus in America voet aan wal zette. Zo komen onder meer een 
geldhandelaar die van Florence naar Brugge reist, een kunstschilder die Van 
Neurenberg naar Venetië gaat en een pelgrimstocht van Trondheim naar Rome in 
het Heilig Jaar 1500 aan de beurt. De focus wordt niet gelegd op de 
detailbeschrijving van deze tochten maar wel worden de omstandigheden 
geschetst waarin deze reizen plaatsvonden. De wegen, overnachtingsplaatsen, de 
wijze van verplaatsen en de moeilijkheden die onderweg overwonnen moesten 
worden waren niet specifiek voor een bepaalde groep, of het nu handelaren, 
gezanten, ambachtslieden of pelgrims waren. Hiermee worden de 
pelgrimstochten door Europa in een breder kader geplaatst. De talrijke mooie 
afbeeldingen van schilderijen en etsen roepen de sfeer op van de tochten in deze 
tijd, maar door het bekijken van de foto’s van onze eigen tochten weten we hoe 
moeilijk het is de ware emoties van een reis weer te geven. In een inleidend 
hoofdstuk wordt het Europa van de vijftiende eeuw geschetst en de verschillende 
manieren van reizen met elkaar vergeleken.  
De Nederlandse vertaling is alleen tweedehands te verkrijgen.  
Er zijn ook vertalingen in het Engels, Duits en Frans, ook alleen tweedehands. 
En er is een Engelse ebook versie. 

Reisboek Europa 1492 
Auteur: CAMUSSO,LORENZO 
Uitgever: Sdu, Den Haag 
ISDN: 9012065526 
Als e-boek: Travel Guide To Euro-
pe, 1492. Holt Paperbacks Henry 
Holt and Co. 12/24/2013 ISBN: 
9781466860834  

http://www.franciscaansevoetreis.nl/
https://www.dezwerver.nl/publishers/kees-roodenburg/
https://www.dezwerver.nl/publishers/kees-roodenburg/
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Gezien, gehoord, gelezen 

Boekbespreking door Ben Teunissen 
 

De eerste wandelaar 
In de voetsporen van een wandelende dominee  door Flip van Doorn 
 

Ik kon er als geïnteresseerde wandelaar de afgelopen weken niet meer om heen: 

er was een boek verschenen waar ik meer van moest weten. Natuurlijk vroeg ik 

me af of dat voor andere pelgrims ook zou gelden? Een wandelende dominee: 

Jacobus Craandijk; hij leefde van 1834 tot 1912. Én hij was “de eerste wandelaar”. 

Genoeg verleiding voor een gang naar de boekhandel om het boek van de 

‘wandelaar en reiziger, maar bovenal schrijver’ Flip van Doorn aan te schaffen. 
 

Het boek paste ternauwernood in mijn rugzak: 463 pagina’s en drie en een halve 
centimeter dik! 
Flip van Doorn ontdekt in 2012 dat hij familie is van Craandijk. Als journalist probeert 
hij zijn voorganger zo dicht mogelijk te naderen. Hij doet dit in de vorm van een 
mozaïekvertelling. Hij heeft grote delen van het werk van de schrijvende dominee 
‘hertaald’ en in dit boek zo gerangschikt dat er een samenhangend geheel kon 
ontstaan. Met hoofdstukken als ‘De Wandelaar’, ‘De Dominee’, ‘De Historicus’,  ‘De 
Reiziger’, ‘De Tekenaar’, ‘De Schrijver’, ‘De Pionier’ en ‘De Zwerver’ probeert Van 
Doorn achtereenvolgens de streken recht te doen, die de dominee in de 
negentiende eeuw beschreef:  Gooi- en Eemland, Kennemerland, Utrecht en Zuid-
Holland, Friesland,  Achterhoek en Twente, Arnhem-Nijmegen, Betuwe, Veluwe, 
Drenthe en Groningen, Limburg, Noord-Brabant en tenslotte Zeeland.   
 

Natuurlijk heeft Craandijk in zijn tijd, waarin ‘lopen’ nog heel gewoon was, 
aandacht voor het bewuste wandelen. Maar om nu te stellen dat hij het wandelen 
tot zijn puurste vorm, wat heet… tot zijn diepste essentie heeft teruggebracht, dat 
lijkt me enigszins overdreven.  
Flip van Doorn probeert met dit kloeke boek, zoals hij zelf stelt, verslag te doen van 
zijn persoonlijke zoektocht, en vooral een hommage te brengen aan de 
wandelende dominee en zijn werk. Ik betreur dat Van Doorn bijna de helft van zijn 
hommage heeft volgehangen met citaten uit de meer dan drieduizend pagina’s van 
de Wandelingen door Nederland van zijn verre familielid. Soms leuk ter herkenning, 
maar daarvoor kun je toch beter de originelen op www.jacobuscraandijk.nl 
raadplegen.  
 

Wanneer je geïnteresseerd bent in de Nederlandse geschiedenis van het wandelen 
in de laatste honderd jaar, dan geeft van Doorn je vele doorkijkjes. Het Pieterpad 
krijgt bijvoorbeeld welverdiende aandacht. En voor ons pelgrims spreekt Flip bijna 
aan het einde van dit boek ook zijn bewondering uit voor het wandelend 
pelgrimeren. Van Doorn heeft de dominee gevolgd en wandelde, waar hij 
wandelde. Flip van Doorn vindt dat hij een pelgrimage heeft gemaakt in zijn 
voetsporen.  
Het is een boeiende vertelling met veel herkenning voor de wandelaar. Zeker voor 
aspirant pelgrims die voor hun grote pelgrimstocht wandelen in de directe 
woonomgeving en net als dominee Craandijk ‘met een open oog voor het 
eenvoudige natuurschoon […] frank en vrij willen rondzwerven’.   

Flip van Doorn 
De eerste wandelaar 
In de voetsporen van een 
wandelende dominee 
Met illustraties van Piet 
Schipperus 
Thomas Rap 2017,  
ISBN 978 94 004 0753 4 

http://www.jacobuscraandijk.nl
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Parlare l’italiano  

Parlare l'Italiano (13) – Commedia dell’Arte 
Door Leo Baeten 
 

Italianen maken graag theater. In het dagelijks leven laten zij zich zien en horen, bij 
voorkeur in opgewonden staat en met opgeheven armen. Het theatrale zit ze 
letterlijk in het bloed. Het is niet verwonderlijk dat in dit land van theatermakers de 
theatercultuur een rijke geschiedenis heeft. De amfitheaters in de openlucht 
herinneren aan een eeuwenoude geschiedenis, maar ook de karakteristieke 
operahuizen zijn van lang geleden. La Scala in Milaan is heilig en La Fenice in Venetië 
niet minder. Het is vooral het toneel dat in Italië een grote vlucht genomen heeft. De 
voorstellingen zijn vaak een uitlaatklep voor maatschappelijke (on)deugd. Dat 
maakt een avondje uit een alibi voor tranen, kippenvel of pure ontspanning. 
Italianen zijn over het algemeen van het gevoelige soort en zij vinden in het theater 
– veel meer dan Nederlanders – een vriend die ze vermaakt, ontroert of steunt. 
 

In de eerste eeuwen van onze jaartelling kon het toneelspel uren duren. Om de 
aandacht van het publiek vast te houden bedachten de theaterproducenten van 
weleer de inzet van muziek en maskers. De maskerade kreeg in de middeleeuwen 
een vervolg in het Commedia delle Maschere, een serieus gemaskerd toneelspel dat 
werd opgevoerd voor de elite. Koningen, notabelen en andere intellectuelen, zoals 
dat heet. In de 16de eeuw groeide de volkse variant, Commedia dell’Arte, uit tot een 
ware theaterhit. Voorstellingen werden voor het eerst vaker opgevoerd en daarmee 
maakte het amateurtoneel plaats voor beroepsacteurs. 
 

Er zijn scenario’s gevonden van voorstellingen in 1568 in Mantua. Dat waren 
overigens geen vaststaande teksten, maar meer een basis voor een rollenspel. De 
kunst van de Comedia dell’Arte is namelijk de improvisatie. De acteurs spelen in op 
de actualiteit en op bepaalde personen. Veel meer nog dan de acteur speelt het 
masker de hoofdrol. Het staat symbool voor een bepaald karakter en is min of meer 
verbonden aan een Italiaanse regio. Zo wordt il Dottore gezien als een parodie op 
een geleerde uit Bologna, terwijl de oude, vrekkige koopman Pantalone – steevast in 
kostuum – een echte Venetiaan moet voorstellen. Bergamo leverde de knechten 
Arlecchino (Harlekijn) en Brighella; de één sluw, de ander naïef en onnozel. 
 

De publiekslieveling werd de komische bediende Pulcinella. Niet alleen in Italië 
overigens. Het “witte kuiken met de puntmuts” maakte onder de namen Pulcinella, 
Polichinelle en Punch een internationale carrière. De ene keer is hij een man, de 
andere keer een vrouw. De Italianen hebben hem/haar in hun hart gesloten en 
Nederlanders niet anders, want wij danken onze nationale poppenkastheld Jan 
Klaassen aan deze theaterster. 
De karakters van het Commedia dell’Arte trokken na het succes in Italië ook over de 
grens. Het exclusief Italiaanse genre bleek inspirerend bovendien, want ook in 
andere landen gingen toneelmakers ermee aan de slag. Tot in 1700 er meer vraag 
kwam naar het serieuze teksttoneel en zogeheten melodrama. Het was een 
schijndood, zou later blijken, want de karakters uit het Commedia dell’Arte zijn in en 
buiten Italië nog altijd te zien in ballet, pantomime, poppenspel en – niet te vergeten 
– carnaval!  
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Vademecum voor pelgrims langs de Via Francigena  

Omgangsvormen in het pelgrims-gastenverblijf 
Vademecum per pellegrini della Via Francigena e oltre verzorgd door Monica D’Atti 

De heilige Benedictus (480-547) wordt algemeen beschouwd als de vader van 
het kloosterleven in de Rooms-Katholieke Kerk. In zijn Regula Benedicti legde 
hij een groot aantal regels vast waaraan kloosterlingen zich dienden te houden. 
Hoofstuk 53 uit deze regels gaat over de ontvangst van gasten (De hospitibus 
sucipiendis).  

Op de website van de Broederschap van Sint Jacob 
(www.confraternitasanjacopo.it) staat een Vademecum voor pelgrims langs de 
Via Francigena (en verder). Daarin wordt onder meer geciteerd uit de regels van 
Benedictus. Hieronder volgt een ingekorte vertaling van “omgangsvormen in 
het pelgrims-gastenverblijf.”  
Daarin gaat het evenwel vooral over regels voor de passerende pelgrim. 
 
Op de Via Francigena zijn er verschillende overnachtingsmogelijkheden. Een 
pelgrim kan op zijn lange tocht stoppen bij een van de ospitali (gastenverblijven) 
die de afgelopen jaren zijn geopend langs de Via Francigena (VF). Elk jaar neemt 
hun aantal toe dankzij de inzet van vele vrijwilligers, een belangrijke en niet altijd 
erkende drijvende kracht achter de VF.  

In alle gevallen is een pelgrimspaspoort (credenziale) vereist en is het nodig én 
verstandig om een dag of twee van te voren te bellen om je komst aan te 
kondigen. Dit is geen reservering, want een pelgrimsonderkomen is geen hotel. 
Het biedt de gastheer of gastvrouw de gelegenheid zich op je komst voor te 
bereiden, omdat niet ieder van hen in of bij het gastenverblijf woont. Zo kan men 
op tijd aanwezig zijn om de deur voor je te openen. Een telefoontje vooraf dient 
ook om te weten of er op die dag problemen zijn m.b.t. de gastvrijheid. 
De gastvrijheid kan op verschillende manieren worden geboden: 

• door priesters of parochies / of parochie-verenigingen; 

• door broederschappen of verenigingen die een faciliteit hebben ingericht 
om de pelgrims te huisvesten (confraternitá). 

In beide gevallen kan ofwel een vergoeding zijn vastgesteld ter dekking van de 
kosten, ofwel men rekent op het goede hart van de pelgrim en dan wordt 
verwacht dat deze bij vertrek een donatie (offerta) achterlaat. 

 Dan zijn er verder nog 

• gemeentelijke hostels en 

• private commerciële horeca. Daarvan zijn er - dankzij de toenemende 
belangstelling - steeds meer langs de VF. De kosten kunnen sterk variëren, 
van een paar euro tot vijfentwintig á dertig euro per nacht. 

Wie de Via Francigena volgt als toeristisch uitje of gewoon enkele etappes aflegt, 
of wie meer comfort wil, kan veel agriturismi en hotels vinden. De informatie 
voor deze faciliteiten is eenvoudig te vinden op internet. Elke gemeente heeft op 
zijn site links naar het plaatselijke of regionale toeristenbureau. 
 

PELGRIMEREN: Vademecum voor pelgrims 

"Alle gasten die hier aan-

komen worden ontvangen 

als waren zij Christus zelf, 

omdat Hij ons vertelde: ik 

was een vreemdeling en gij 

hebt mij welkom geheten.  

U allen hebt diezelfde eer-

volle plicht, vooral ten aan-

http://pelgrimswegen.nl/vademecum-francigena-italiano/
http://www.confraternitasanjacopo.it
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Nu al tien jaar proberen we alle ontwikkelingen langs de VF te volgen en ook aan 
te moedigen. Maar we kunnen niet voorkomen dat de pelgrim soms met 
onverwachte veranderingen of tegenslagen in de onderkomens worden 
geconfronteerd. Op de website van de broederschap vind je een lijst met 
adressen en nieuwe updates. (en ook bij de website van PnR) 

Wij vragen de medewerking van alle pelgrims om deze lijst actueel te houden. 
Eenmaal weer thuis, kun je ons op autori@guidafrancigena.it vertellen wat nuttige 
ervaringen waren voor hen die je volgen.  

Helaas, te weinig mensen doen dat; velen beschouwen hun ervaring als een 
persoonlijke ervaring en bedenken niet dat het waardevol is om informatie achter 
te laten. Veel mensen melden alleen hun klachten en negatieve ervaringen.  

Maar we zullen blijven dromen van een bedevaartcultuur die bestaat uit mensen 
die een echte pelgrim kunnen zijn, gul en onbaatzuchtig, mensen die onderweg 
hebben geleerd niet alleen aan zichzelf te denken, maar om te delen met anderen. 
Mensen die, als ze een uur eerder opstaan dan hun buren, om in alle vroegte een 
uur extra te kunnen lopen, die ander niet wakker maken. Mensen die niet sneller 
gaan wandelen om de plaats in te nemen van degene die langzamer gaat. Mensen 
die stoppen langs de weg om een praatje te maken met de lokale bevolking en die 
een moment een kerk binnenstappen voor een gebed. Mensen die begrijpen dat 
het ontvangen van pelgrims een vermoeiende taak is en dus contact maken met 
hun gastheren en –vrouwen; en die de overnachtingsplaats beter achterlaten dan 
hoe ze hem aantroffen. Kortom, mensen die niet alleen in staat zijn te wandelen, 
maar ook op te bouwen. 

De stem van het pelgrimsverblijf is de stem van gastvrijheid, van het 
vrijwilligerswerk, geboren uit liefde voor de Via Francigena en voor de pelgrims.  
Elke pelgrim en elke reiziger is welkom, wie je ook bent en wat het motief is voor je 
komst. Maar we vragen hem/haar het volgende: 

• alles wat hier tot jouw beschikking staat  te gebruiken in een geest van samen-
delen; 

• ervoor te zorgen dat anderen die na jou komen op dezelfde manier van deze 
voorziening kunnen profiteren door hem achter te laten als een nog mooiere, 
warmere, gezelligere en schonere plek dan hoe je hem hebt aangetroffen; 

• een donatie achter te laten zodat we deze plek in stand kunnen houden. 

 
 We vragen jou, die al op veel andere plekken is geweest en nog zult komen, om 
begrip voor de geest van de gastvrijheid. Zoals je je kunt voorstellen vereist het 
onderhoud van deze ruimte constante zorg en liefde van alle betrokkenen. Ook jij 
kunt daaraan bij te dragen met: 
• Begrip als je niet vindt wat je zoekt (misschien vind je dat wel in een hotel);  
• Medewerking als je ziet dat je iets kunt doen om de plek met concrete    

maatregelen (en niet met woorden) te verbeteren;  
• - Vriendschap vanuit de wetenschap, dat als je nog eens wilt terugkeren, 

degene die jou heeft ontvangen er misschien nog steeds is, of althans in de 
buurt.  

PELGRIMEREN: Vademecum voor pelgrims 

http://www.confraternitadisanjacopo.it/Francigena/guida/newsospitalita.htm
mailto:autori@guidafrancigena.it
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PELGRIMEREN in Groningen 

Groningse pelgrimage naar Farmsum en Delfzijl 
door Fokko Bos 
 

Als inwoner van de provincie Groningen en geïnteresseerd in pelgrimswegen, 
viel mijn oog op een aankondiging van een "Groningse pelgrimage". In dit geval 
van Appingedam naar Farmsum en Delfzijl. Het is een rondwandeling van ca. acht 
kilometer waarvan het laatste deel van de route, Delfzijl-Appingedam per trein 
wordt afgelegd. Centraal staat het bezoek aan de kerk van de historisch zeer 
waardevolle kerk van Farmsum. 
 

Nieuwsgierig sluit ik me aan bij een groepje enthousiastelingen die de regen, Moe-
derdag en voetbal op tv trotseren en op pad gingen. Het begint goed: de eerste 
halte is een in vroegere eeuwen bekend bedevaartsoord. Via de Heiliggravenweg 
en langs de Villa Hilghestede komen we bij de wierde van Solwerd. 
Vóór de Reformatie  was hier een beroemd pelgrimsoord. Na een voorval met hos-
ties werd de Heilige-Gravenkapel gebouwd bij de 'ouwelput', waarin gestolen hos-
ties ooit waren weggegooid. Tegenwoordig staat er nog een prachtig kerkje uit 
1783.  
 

Daarna gaat de wandeling langs de Molukse kerk (uit 1960), het 13e-eeuwse kerkje 
van Opwierde en vandaar over de dijk van het Eemskanaal naar de kerk van 
Farmsum, gebouwd in 1869 ter vervanging van een middeleeuwse hallen-
kerk. Aldaar krijgen we een uitgebreide rondleiding van een vrijwilliger ter plaatse. 
Buiten is het weer opgeklaard; we kunnen terug naar huis. 
 

Het is opvallend hoe in de provincie de cultuurhistorie nog steeds zo tastbaar is : 
'Oude Groninger' kerken, edele heerden (boerderijen waaraan bepaalde rechten 
waren verbonden), historische dijken, Wierden, klooster- en borgterreinen etc. 
zijn dikwijls nog goed herkenbaar. Nieuwe infrastructuur heeft nog niet de over-
hand gekregen en de opmerkzame reiziger kan zijn hart ophalen. 
 
Er is ook een mooie website van de Stichting Pelgrimeren In Groningen: www.spig.nl 

2300 KM PELGRIMEREN IN GRONINGEN  

Wij zijn van mening dat de Via Francigena is zoals het leven zelf: een pelgrimage 
bestaat uit liefde, gastvrijheid en samen-delen. Het is een ontmoetingsplaats 
waar het niet gaat om wie de snelste, de beste of de meest bijzondere is. Het is 
een plek om nederigheid en hoffelijkheid, aandacht en respect in praktijk te bren-
gen. Het is niet een plaats die je zomaar eventjes passeert, maar een gelegen-
heid voor verandering en ontmoeting. 
We wensen jou, wie je ook bent en wat de reden is van je komst hierheen, een 
goede nachtrust en een goede start morgenochtend. We hopen dat je niet zult 
ophouden om het beste uit jezelf te halen. 

(vertaling: Arnoud Boerwinkel) 
Het volledige Italiaanse document staat op de website 

Pelgrimeren is meer dan al-
leen wandelen. 

Per etappe is een informatie-
bestand te downloaden met 
informatie over cultuurhisto-
rie, landschap en natuur, ker-
ken en kloosters. 

 

 

 

 

Al naar gelang je interesse kun 
je zelf een routeboek samen-
stellen. 

• 1300 km Pelgrimstochten in 
62 dagetappes van gemid-
deld 21 km 

• 1000 km in 131 rondwande-
lingen van gemiddeld 8 km 

• acht meerdaagse tochten in 
vier regio’s. 

PELGRIMEREN: Vademecum voor pelgrims 

http://www.spig.nl/pelgrimstochten/
http://pelgrimswegen.nl/vademecum-francigena-italiano/
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PELGRIMEREN: Verdwalen 

Dwalen langs de weg 
door Titia Meuwese 

  

Het is naar om te verdwalen, tenminste meestal wel. Pelgrims doen dat 

regelmatig. 

Of je komt eindelijk aan op de plek waar je dacht een onderdak te hebben 

gereserveerd en dan is daar niemand.  

Nog erger: je bent kilometers van elk ander onderdak, het is laat, je bent 

moe en je hebt het dus helemaal gehad. 

  

Thuisblijvers en andere buitenstaanders kunnen dan laconiek reageren: je 
wilde dit toch zelf? Je kunt toch ook naar Rome vliegen? Onze dwang naar 
de perfecte eigen prestatie wordt door de werkelijkheid ingehaald. De 
routes naar Rome zijn grotendeels ongemarkeerd. De Via Francigena is 
daarin beter, ook Franciscaanse routes zijn deels gemarkeerd. Maar dan 
staan er vaak meerdere varianten aangegeven, dus voor de pelgrim wordt 
dat niet perse eenvoudiger. 
 

Het doel van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome is om zo goed 
mogelijk ondersteuning te bieden bij het vinden van de goede weg, met de 
goede uitrusting en kennis van de gebruiken van de pelgrims. Naast 
voorlichting over conditie en uitrusting is voorlichting over routes een 
belangrijk issue. Dit jaar wordt actief aan dat deel van de website gewerkt 
en in de herfst hopen we daar een flinke stap in gemaakt te hebben. Beter 
materiaal op de website, logischer ingedeeld en goed gelinkt naar externe 
kennisbronnen. Deze zomer is dat nog niet klaar. Op de website staan nu 
ook al wel routeoverzichten met verwijzingen naar een aantal reisgidsen. 
 

Een deel van de Nederlandse reisgidsen is ontstaan doordat Romegangers, 
goeddeels lid van de vereniging, zich ingespannen hebben om hun route 
goed te beschrijven en in gedrukte vorm ter beschikking te stellen. De 
kosten dekken net het drukken, grote winsten worden er niet op gemaakt. 
Zo’n gids is, zoals altijd staat vermeld, geen garantie voor een reis zonder 
problemen. Vooral onderkomens kunnen elk jaar flink veranderen, wegen 
worden omgelegd, hellingen storten in. De meerderheid van de gidsen 
wordt NIET elk jaar helemaal nagelopen of gefietst door de schrijvers.  
 

De Vereniging heeft niet tot taak om de inhoud van de gidsen te 
controleren. Ook een groot aantal andere routes wordt niet vaak 
gecontroleerd. Zo dateren de gpx-data op de Duitse site www.fernwege 
bijvoorbeeld uit 2008. De vereniging constateert wel dat voor een aantal 
routes alternatieven geboden zouden kunnen worden. Dat wordt een taak 
voor 2018. 
 

Voor de verdwaler zit er niets anders op dan hulp vragen. En voor iedereen 
die onderweg fouten heeft gevonden of wijzigingen gezien in beschreven 
routes: geef het alsjeblieft door aan de schrijvers! 

http://www.fernwege
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PRIKBORD  

te koop bij de internationale 

associatie: 

Gebruik van wandelstokken:  

Zie het artikel van Cicerone hierover: 

En een bijdrage 

voor het 

jubileumnummer 

Omnes van uw 

hand: kijk op 

bladzijde 3  

te koop bij de vereniging 

Pelgrimswegen 

mailto:estherkluver@gmail.com
https://blog.cicerone.co.uk/bad-knees-walking-poles/
https://blog.cicerone.co.uk/bad-knees-walking-poles/
https://blog.cicerone.co.uk/bad-knees-walking-poles/
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UIT DE VERENIGING :Uit het bestuur 

WAAROVER SPRAKEN ZIJ, ……………..?  

Door Cor Kuyvenhoven 

In de afgelopen tijd heeft het Bestuur van de Vereniging Pelgrimswegen 
naar Rome het jaarplan voor 2017 opgesteld en deels al uitgevoerd. 
 
Zo hadden (en hebben) we veel aandacht voor de activiteiten gericht op 
onze leden. De voorjaarsledendag in Groesbeek was een succes. De locatie 
was prachtig, het programma zat goed in elkaar en velen genoten van de 
keuze-activiteiten, zoals het labyrint lopen of een tocht langs het oude 
romeinse waterleidingtracé.  
In samenwerking met Pied à Terre organiseerden we in Amsterdam in hun 
reisboekwinkel weer een succesvolle informatiebijeenkomst voor nieuwe 
leden of voor hen die meer willen weten over pelgrimeren naar Rome. Het is 
passen, meten en improviseren, maar er komt veel enthousiasme en energie 
los bij dit soort activiteiten. 
Erica Visman stopte om persoonlijke redenen met het coördinatorschap van 
het huiskamerproject. Gelukkig konden we als snel een enthousiaste 
vervanger vinden in de persoon van Fred Vliegen. In dit jaar willen we zoveel 
mogelijk het aantal huiskamers op een actieve wijze uitbreiden, zodat we 
een landelijke dekking krijgen. Onderlinge uitwisseling van de opgedane 
ervaringen is daarbij een belangrijk punt. 
Ook bespraken we een marketingplan. Daarbij kwamen vragen aan de orde 
als: Willen we actief bezig zijn met groei? Wie is onze doelgroep en hoe 
bereiken we die? Zouden we niet meer aan de weg dienen te timmeren, bijv. 
ook met onze winkel?  
 
Als bestuur evalueerden we ook onze eigen werkwijze: doen we de goede 
dingen en doen we ze goed? We constateerden dat we veel hooi op de vork 
hebben en dat de prioritering soms te wensen over laat. Soms wil het 
besluitvormingsproces nog wel eens te stroperig zijn. Dan komen we te vaak 
terug op een onderwerp. De voorzitter, Cor Kuyvenhoven, neemt na acht 
jaar begin 2018 afscheid van het bestuur. Nieuwe bestuursleden zullen 
geworven worden. We zijn van plan samen met hen in het najaar een 
“heisessie” te organiseren: Wie zijn we als persoon en als vereniging? Wat 
voor bestuur willen we zijn? Dat zijn enkele van de vragen die we dan zullen 
beantwoorden.  
 
Veel aandacht gaat er binnen de vereniging de komende tijd uit naar de 
ledendag in het najaar. Dan bestaan we immers tien jaar. Nu is tien jaar nog 
niet zo’n overweldigende mijlpaal, maar een mijlpaal is het wel en we willen 
dat dan ook nadrukkelijk vieren. De werkgroep ledendag is reeds maanden 
bezig met het programma. Het wordt iets moois! 
Hartelijke groet namens de collega’s in het bestuur. 

Voorjaarsledendag Groesbeek 
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UIT DE VERENIGING Vacatures bestuur 

Vacatures in het bestuur 
Welke leden (v/m) komen het bestuur van de Vereniging versterken? 
 

Pelgrimswegen naar Rome is een vereniging die zich niet alleen toelegt op het verstrekken van informatie aan 
de vertrekkende pelgrim naar Rome, maar ook op het leven na de pelgrimstocht. Daarin zit mede de kracht 
van de pelgrim: ervaringen doorgeven. Ons huiskamerproject is daar een goed voorbeeld van. In 2007 zijn wij 
begonnen met dertig leden. Momenteel heeft de vereniging ruim duizend leden en zij groeit met circa vijftig 
leden per jaar. 

Onze vereniging staat als een huis!  

Het huidige bestuur bestaat uit zes leden, waarvan de voorzitter met ingang van 2018 aftredend en niet 
herkiesbaar is. Zie voor de huidige bestuurssamenstelling de website. 

Statutair bestaat het bestuur uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De zittingsduur is vier jaar. Om het 
gewenste aantal van zeven bestuursleden te bereiken, is er met ingang van 1 januari 2018  plaats voor twee 
nieuwe bestuursleden.    

Het bestuur verkent nieuwe terreinen, zoals marketing en sponsoring en hoopt dat een nieuw bestuurslid een 
bijdrage aan de realisering van die twee terreinen kan geven. 
 

Een nieuw bestuurslid (v/m) : 

• heeft ervaring in het besturen van een vrijwilligersorganisatie  

• heeft ervaring met pelgrimstochten, langeafstandswandeltochten of langeafstands-fietstochten 

• heeft (enige) affiniteit met zaken als marketing en sponsoring en/of met het aansturen van werkgroepen 
met eveneens vrijwilligers 

• is een plezierige teamspeler 

Omdat de ontstane vacature van voorzitter wordt vervuld door een der zittende bestuursleden, zoeken wij 
nadrukkelijk ook aspirant bestuursleden die in aanmerking willen komen voor de functie van voorzitter 

De nieuwe voorzitter (v/m) 

• verbindt 

• kijkt over de eigen grenzen heen; 

• bewaakt de missie en visie van de vereniging;  

• onderhoudt contacten op nationaal en internationaal niveau met pelgrimsorganisaties en/of - 
initiatieven 

 

Het tijdsbeslag voor een bestuurslid is beperkt. Het bestuur vergadert zes keer per jaar overdag in Utrecht, 
meestal ‘s middags: drie keer in de eerste vier maanden en drie keer in de laatste vier maanden van het jaar. 

Daarnaast vraagt het bestuurswerk gemiddeld een enkel uur per week in jouw specifieke taak. 

Vrouwelijke leden worden nadrukkelijk gevraagd te reageren. 
 

Heb je belangstelling en denk je aan bovenstaande criteria te voldoen? 

Neem contact op door een mailtje te sturen naar of te bellen met 

Cor Kuyvenhoven, voorzitter, voorzitter@pelgrimswegen.nl; tel. 0113 656502 

Ook kun je informatie inwinnen of je interesse kenbaar maken bij  

Guus Wesselink, gwesselink@live.nl tel. 06 53250103   

Wim van Miltenburg, wimvanmiltenburg1947@gmail.com; tel. 06 53333636 

De sluitingstermijn voor reacties is 1 september 2017 

http://pelgrimswegen.nl/vereniging/het-bestuur-en-kader/
mailto:voorzitter@pelgrimswegen.nl
mailto:gwesselink@live.nl
mailto:wimvanmiltenburg1947@gmail.com
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UIT DE VERENIGING  Huiskamerproject 

Huiskamerproject : De stand van zaken…. 
door Fred Vliegen 
 

Als nieuwe landelijk coördinator heb ik de eerste stappen gezet in dit geweldige 
project. Na de overdracht door mijn voorgangster Erica Visman, heb ik als eerste 
eens alles goed doorgelezen, van wat er allemaal speelt en leeft in dit unieke 
project. Maar natuurlijk wil ik eerst Erica Visman bedanken voor haar inzet voor het 
huiskamerproject; en als we het dan toch over een huiskamer hebben: Erica, je hebt 
een stevige en mooie ”kelder en woonkamer” gebouwd en graag wil dit huis 
verder uitbreiden met een mooie bovenverdieping en tuin. Nogmaals Erica bedankt 
hiervoor! 
Inderdaad een nieuwe uitdaging voor me, na een zeer mooie en emotionele tocht 
die ik in 2016 heb mogen maken naar Rome. Een tocht die tot op de dag van 
vandaag mijn leven heeft verrijkt.   
Ik probeer steeds meer “Hier en nu te leven”  soms nog met vallen en opstaan, en 
dat zal zeker ook voor dit project gelden. 
 

Als eerste heb een aantal huiskamerbijeenkomsten in de regio’s bezocht en daar 
viel mij vooral het enthousiasme op van de coördinator maar zeker ook van de 
deelnemers aan de bijeenkomsten. Steeds kwamen na afloop van de bijeenkomst 
in de gesprekken naar boven: de spontaniteit en gezelligheid, kort bij mezelf, 
informatie ontvangen uit eerste hand. En laat dat ook juist de kernwoorden zijn van 
dit project. Kleinschaligheid en dichtbij. 
Waar ik ook al trots op ben is, dat we samen met alle coördinatoren al een eigen 
plek hebben op de website, vooral de verslagen uit de regio’s zijn super voor zowel 
de coördinatoren die inspiratie kunnen halen uit andere regio’s, als voor de 
deelnemers. Zo kunnen zij zien en lezen hoe gezellig en informatief deze 
bijeenkomsten zijn. Want wat is er fijner voor een beginnende wandelaar of fietser 
om directe informatie te krijgen van ervaren mensen uit de eigen buurt? Mensen 

Even voorstellen: 
 

De nieuwe coördinator van het Huiskamerproject. 
Ik ben Fred Vliegen, 46 jaar oud en woonachting in Sittard. Sinds 2013 ben ik lid van de 
Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Ook ben ik lid van het Genootschap van St. Jakob.  
Door mijn vader ben ik “besmet” geraakt met het wandelvirus. Eerst het Limburgse 
landschap, gevolgd door de mooie “klassiekers” in Nederland. Ik heb schitterende 
trektochten gemaakt in Finland, Nepal, Tibet, Bhutan, Australië, Nieuw Zeeland, Marokko, 
Ethiopië, Chili en Argentinië. 
Verder ben ik - hoofdzakelijk als fotograaf - ook zeer betrokken bij het schutterswezen in 
Limburg en ver daarbuiten. Maar natuurlijk moet er ook brood op de plank komen, en 
daarvoor werk ik als Klinisch Chemisch Analist in het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard. Op 
de afdeling Klinisch en Hematologisch Laboratorium. 
Met vriendelijke groeten, 
Fred Vliegen 
Landelijk coördinator Huiskamerproject (PnR) 
Mail : Huiskamer@pelgrimswegen.nl / Tel: 0031-6-52498130 
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UIT DE VERENIGING  Huiskamerproject 

Juist deze mensen beschikken over die informatie die nergens te verkrijgen is …. 
Maar natuurlijk zijn er ook nog zaken die we samen moeten oppakken. Zoals de 
“blinde” vlekken op de kaart, waar we nog een huiskamercoördinator zoeken, 
zodat ook daar zulke mooie bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. De 
eerste contacten heb ik inmiddels al gelegd met aspirant-kandidaten.  Na de 
zomerperiode wordt dit verder opgepakt. We zoeken nog coördinatoren in de 
regio’s; 
Noord Holland Noord, Leiden/Alphen ad Rijn, Delft/Zoetermeer, Utrecht West, 
Utrecht, Amersfoort, Breda, Tilburg,  Veghel, Ede, Arnhem, Twente, Zwolle, 
Friesland. 
 

Lijkt het je leuk om dit project mee vorm te geven en zie je dat jouw regio nog geen 
huiskamer kent? Stuur dan een mailtje naar huiskamer@pelgrimswegen.nl 
Ook het welkom heten van nieuwe leden in de huiskamers willen we nog actiever 
gaan doen, zodat ook zij zich meteen thuis voelen bij de “familie” Vereniging 
Pelgrimswegen naar Rome 
De huiskamercoördinatoren mogen alvast de volgende bijeenkomst in hun agenda 
noteren: Zaterdag 18 November tijdens de Leden- & Ontmoetingsdag.  Nadere 
informatie volgt op een later tijdstip. 

Voorlichtingsbijeenkomst Pied à Terre Amsterdam op 12 maart 
Door Paulien van Gijn 

In  samenwerking met Reisboekhandel Pied à Terre in Amsterdam hielden we in 
maart weer een bijeenkomst voor “nog-niet-leden”. Mensen die voor het eerst 
hopen te lopen of te fietsen naar Rome deze zomer, of een volgend jaar, en nog op 
zoek zijn naar hele praktische informatie vonden daar antwoord op uiteenlopende 
vragen: welke route zal ik nemen, waar kan ik overnachten, wat of wie kan ik zoal 
tegenkomen en welke kaarten, boeken of GPS kan ik daarbij gebruiken?  
Er waren diverse lezingen. Lezingen van doorgewinterde pelgrims, maar ook 

verhalen van nieuwere pelgrims die zelf nog maar halverwege Rome zijn en de 

afstand in gedeeltes afleggen. Naast de informatie die via de lezingen gegeven 

wordt is de entourage van de boekwinkel geweldig en vormen - niet te vergeten - 

de boeken en kaarten die daar te koop zijn natuurlijk een prachtige aanvulling.  

En hoewel deze middag echt bedoeld is voor de praktische informatie, valt het 

woord inspiratie ook regelmatig. En dan is er sprake van een voortdurend 

wederkerig proces tussen informanten en toehoorders. Want terwijl ik vanaf de 

balustrade toekijk hoe groepjes mensen geboeid luisteren en over landkaarten 

gebogen zitten, besluit ik op dat moment welke route ikzelf komende zomer ga 

doen.  

Inspireren en geïnspireerd worden, náár en ná Rome, daar gaan eigenlijk al onze 

bijeenkomsten over! 

UIT DE VERENIGING   
Voorlichtingsbijeenkomst Pied à Terre 

mailto:huiskamer@pelgrimswegen.nl
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UIT DE VERENIGING: Website  

Vernieuwde website Pelgrimswegen een jaar in de lucht 

Door Luc Gregoir 

 

Op 1 Juli 2016 ging de vernieuwde website van Pelgrimswegen Live. Nu, een jaar later is het een goed 
moment om even terug te blikken en vooruit te kijken.  
 

Een blik op de statistieken geeft de volgende rangschikking van het gemiddeld aantal pagina’s, geconsulteerd 
onder de hoofdmenu’s.  

 
  
De hoge score van de homepage is logisch omdat dit in de meeste gevallen de instappagina is. 
Daarnaast steken de pagina’s onder het menu ‘Vereniging’ en ‘Vooraf aan Rome’ erboven uit.  
Als we een stapje verder kijken, dan blijkt dat onder dit menu vooral de pagina ‘Onderweg’ en ‘Aangekomen’ 
veelvuldig bezocht wordt. Die zijn samen goed voor 10% van de bezochte pagina’s op onze site. Dat 
onderstreept nog eens dat de leden centraal staan in onze vereniging.  
 
Op een tweede plaats komen de kaartpagina’s binnen het publicatie submenu met 9% van het totaal aantal 
bezoeken. Dit heeft te maken met een andere belangrijke activiteit waarvoor de site gebruikt wordt: de 
voorbereiding van een pelgrimstocht. Dit weerspiegelt zich ook in de cijfers voor ‘Vooraf aan Rome’. De helft 
van weergaven op deze pagina’s (10% van het totaal) heeft betrekking op het overzicht en de beschrijving van 
de wandelroutes. In ‘Onderweg naar Rome’ zijn het vooral de pagina’s in verband met overnachtingen die 
hoog in de hitlijst staan, met een totaal van 5%.  
Dat andere delen van de site minder bezocht worden betekent niet dat ze van geen belang zijn. Zo zijn er 
gemiddeld 23 pagina weergaven per dag op pagina’s onder het menu pelgrimeren.  

Hoofdmenu Pagina’s / dag Percentage 

Vereniging 83 24% 

Vooraf aan Rome 79 23% 

Home 75 22% 

Onderweg naar Rome 31 9% 

Pelgrimeren 23 7% 

Rest (Rome voorbij, Forum, Winkel, Lid worden, …) 55 16% 

Totaal 345 100% 
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UIT DE VERENIGING : Website                   

Wat brengt de toekomst? 
We willen voornamelijk inzetten op twee vlakken in de nabije toekomst: toepassingen ten behoeve van de 
leden & het verder uitwerken en actualiseren van de informatie die nuttig is bij het voorbereiden van een 
pelgrimstocht naar Rome. In het eerste luik kijken we naar het interactief uitwisselen van informatie met de 
vereniging en de leden. Het doorgeven van je persoonsgegevens, het registreren voor een evenement, het 
organiseren van of deelname aan een huiskamer in je buurt, het opzoeken van wie er informatie kan geven over 
een bepaalde route of een bepaald aspect van het pelgrimeren, het doorgeven van je tochtgegevens en deze 
informatie beschikbaar stellen voor andere leden, enzovoort.  
 
In de laatste maanden zijn er binnen de vereniging veel activiteiten geweest in verband met het verzamelen van 
informatie over pelgrimsroutes voor fietsers en wandelaars. Hiervan kunnen we gebruik maken om de 
informatie op de site te actualiseren en beter toegankelijk te maken. Ook ligt het in de bedoeling ons tienjarig 
archief van publicaties in Omnes en de Nieuwsbrief online toegankelijk te maken. Het uitkijken waard!  
 
Heb je zelf ideeën, zaken die je mist of anders zou willen hebben op onze site?  
Aarzel niet ze te laten weten met een mail aan redactie@pelgrimswegen.nl 

Laat u op 18 november Verwonderen 
door Esther Kluver 

Dit jaar bestaat de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome 10 jaar! In novem-
ber vieren we de start van dit 10 jarige bestaan op onze Leden- en informatie-
dag die op 18 november wordt gehouden.  Vanwege het jubileum is gekozen 
voor een speciale locatie: het Dominicanenklooster in Zwolle. Een prachtige 
locatie, die ook heel goed aansluit op ons thema dit jaar: Verwondering! 

Volgens de Van Dale is verwondering hetzelfde als verbazing. Ik ben het daar 
niet mee eens, en met mij een heleboel filosofen. Filosofie.nl deed een heel 
onderzoek naar Verwondering. Paul van Tongeren omschrijft Verwondering 
als ‘iets anders dan nieuwsgierigheid, verbazing of bewondering. Bij filosofi-
sche verwondering gaat het om het doorbreken van de zelfsprekendheid’.  

En dat is nu juist wat een pelgrim op zijn pelgrimstocht doet, het doorbreken 
van het alledaagse en zich hiermee verwonderen over het leven. Uit een enquete van filosofie.nl kwam dat 
mensen zich het meest verwonderen over de natuur. Matthijs Schouten, onze hoofdspreker dit jaar, zal hier 
in zijn lezing uitgebreid op in gaan. 

Aan het programma wordt momenteel nog hard gewerkt. Na de zomer verwacht de commissie een defini-
tief programma bekend te kunnen maken. Het belooft een dag vol Verwondering te worden, dus reserveer 
18 november vast in uw agenda en laat u Verwonderen! 

De verwondering, Bert Kiewiet, Amsterdam (1918), 
UMCG Groningen 

UIT DE VERENIGING :  

18 november Leden– en informatiedag 
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SULLA STRADA : de GPX 

Verdwalen met je GPX file, kan dat? 

Door Arnold Spijkers 
 

Ik had het zo goed voor elkaar. Alle informatie bij elkaar gesprokkeld. We 
wilden vanuit ons huis in Oost-Vlaanderen naar de Rijn over wandelpaden. 
We kozen als eerste tussenpunt voor Bingen aan de Rijn.  

 

Het eerste deel naar Trier ging nogal makkelijk. De Eifelsteig 
was net open. We verzonnen zelf een aanlooproute naar 
Aachen. Vanuit Aachen naar Kornelimunster, dat het echte 
startpunt van de Eifelsteig is. De wandelroute 
Eifelsteig, loopt dwars door de Eifel. Hij verbindt de steden 
Aken in Noordrijn-Westfalen en Trier in Rijnland-Palts.  

Daarna was het lastiger informatie te vinden. Hoe kom je van Trier naar 
Bingen aan de Rijn? Na het lezen van vele blogs en sites kom ik erachter dat 
er over de Duitse Hondsrug een wandelpad loopt: de Ausoniusweg. 
Informeren en zoeken levert me aanvankelijk erg weinig op. Uiteindelijk 
heb ik geluk en vind ik een gpx-file op internet. 

Ik kom erachter dat dit een wandeling van een hiker is die dit pad eerder 
deed. 

Een mooi pad trouwens. Ter plekke bleek het ook nog eens 
prachtig aangegeven, alleen dat wisten we niet toen we 
vertrokken. Vandaag kun je mooie boekjes over deze 
Ausoniusweg krijgen. Wij hadden niets, behalve de file. 
Geen mooie boekjes. 
Ik maakte daardoor de keus de GPX file aan te houden. Reuze handig zo’n 
file. Je ziet precies waar je wandelt. Kan niet missen, zou je zeggen. 

 

Echter, er zit een probleem aan die files. Namelijk, routes kunnen verlegd 
worden. Dit gebeurt nog wel eens met officiële paden. Zo ook met de 
Ausoniusweg. Dit pad werd vanwege de aanleg van een weg verlegd. Wat 
gebeurt er dan als je toch de GPX file aanhoudt? Juist, je raakt van het 
officiële pad af. We kwamen uit bij die wegaanleg en dat was niet de 
bedoeling. Gelukkig konden we er toen nog langs, maar zoiets kan 
natuurlijk ook veel vervelender aflopen. 

 

Volgens mij kun je dus niet ‘blind varen’ op een GPX-file. Ik zou minimaal 
controleren hoe oud de file is. Daarnaast zou ik indien mogelijk bij de GR de 
laatste routes downloaden. Een kaart als backup is ook nooit weg. 
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SULLA STRADA  

Rome2Rio, de internationale versie van OV9292 
door Titia Meuwese 
Ziek en nu naar huis, maar nog in Champlitte.  
Hevige regen en deze dag dan maar met de bus van Gubbio naar Valfabbrica.  
Je wilt een etappe beginnen in Landeck, maar hoe er naar toe? 
Gebruik de website www.Rome2Rio.com.  Daar staan alle verbindingen met vliegtuig, trein, bus en als alternatief de 
afstand per auto aangegeven. Voor korte afstanden natuurlijk alleen bus of trein. Voor langere afstanden ook de lange 
afstandsbussen. 
 

Als je twee plaatsen intypt krijg je de mogelijke alternatieven aangegeven. Per optie wordt een indicatie van de prijs 
gegeven. Er wordt berekend hoeveel tijd het kost, maar let op: dit zijn de reistijden, met de wachttijden voor 
aansluitingen kan dat veel langer worden. 
Klik je een optie aan, dan wordt voor vliegen een lijst gegeven van de maatschappijen die deze verbinding vliegen.  
Prijzen op de website nazoeken. Voor trein en bus staat aangegeven hoe vaak ze gaan per dag. De busmaatschappijen 
hebben bijna allemaal een website en daar kun je de dienstregeling zoeken.  
Het is een mooie website, waar heel veel tijd in is gestoken. Hij werkt redelijk soepel, dus ook als je internetverbinding 
maar matig is, kom je waarschijnlijk wel het antwoord op je vraag te weten. Hij is niet compleet en ook niet 100% 
correct. Dus: ook als je Italiaans niet perfect is, vraag toch nog even na bij mensen of deze bus nog wel rijdt en ook 
waar hij dan vertrekt.  

In Italië koop je buskaartjes bij de Tabacchi of bij een bar. In Frankrijk en Duitsland bij de conducteur, maar zorg wel 
voor kleingeld! Treinkaartjes voor kortere afstanden koop je in alle landen bij automaten op het station, voor langere 
afstanden bij www.bahn.de, www.sncf.fr, www.trenitalia.it  De laatste heeft een goede Engelse versie. 

https://www.rome2rio.com/
http://www.bahn.de
http://www.sncf.fr
http://www.trenitalia.it
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Lopen met een wandelkar 
Van een lid , Heleen de Hulster, kregen we een enthousiast verhaal over de mogelijkheden om met een wandelkar te lopen als 
je wilt kamperen. Niet heel veel van onze leden doen dat, maar ook Rob Cremers is in 2015 met een wandelkar naar Rome 
gelopen. Hier wat ervaringen van beiden. Een optie voor kampeerders, maar met duidelijke kanttekeningen. Meer informatie 
en een lijst van de verschillende types vind je op: https://www.pelgrimwijzer.nl/wandelkarren/.  
Beide lopers hebben het eerst uitgeprobeerd zodat ze wisten waar ze aan begonnen. Als je met de Wheelie kunt kamperen, 
bespaar je natuurlijk veel op kosten voor onderdak.  
Denk aan evt. huren. om het uit te proberen. En je kunt een tweedehands  kar kopen of je kar na afloop verkopen. 

Lang leve de Wheelie wandelkar 
door Heleen de Hulster 
 

Tijdens onze laatste 
wandeltocht was de 
rugzak met 10 kg inhoud 
te zwaar voor mij. Wij, 
enthousiaste 
kampeerders, droegen 
alles op de rug, maar 
helaas...de grens was 
bereikt...zere knieën, 
voeten…dus ...? Wat nu: niet meer kamperen???  En jawel; al 
ras na het signaleren van dit probleem diende de oplossing 
aan: de Wheelie. Wat een luxe: slaapzakken, tent, 
kookgerei, kleding, alles paste met gemak. 
 

Wandelen over asfalt of een goed effen pad is absoluut 
lichter en makkelijker dan het gewicht van de rugzak. Door 
de zeer uitgebalanceerde bouw van de kar voel je amper dat 
er iets achter je hangt. 
Wij beiden signaleerden zelfs een iets sneller tempo bij 
degene die de kar trekt (toch iets van het trekpaard-effect?) 
Bovendien heb je dagelijks contact met medewandelaars 
die belangstellend vragen hoe het is om je met een Wheelie 
voort te bewegen...vooral vrouwen zijn erg geïnteresseerd. 
Zo gebeurde het dat we een Wheelie kochten.  
  
Na enig oefenen trokken we de stoute schoenen aan en 
gingen met kar op pad naar Rome! 
Via de GR 5 liepen we tot de Italiaanse grens. Een vereiste is 
dat je met zijn tweeën bent. Soms til je namelijk de kar over 
een obstakel (hek, rivier) Een enkele keer moet je de route 
aanpassen bijv. in Luxemburg waar veel trappen in het 
traject zijn. Als het pad erg smal is kun je de wielafstand 
versmallen, zodat je toch dit pad kunt vervolgen.  
 

Dus: wat ons betreft is de Wheelie een absolute aanrader 
voor de fanatieke kampeerder. Je bent vrij, kampeert op 
een mooie plek. Je hoeft niets er plannen en je hebt alles bij 
je. 
Het is met name op vlak terrein een aanrader. In 
heuvelachtig landschap vraagt het veel trekkracht en kan 
het dus te zwaar zijn. Graag informeer ik je indien je meer 
info wilt. heleendehulster@gmail.com  

Lopen met de Wheelie 
door Rob Cremers 
 

Mijn naam is Rob Cremers en 
ben in 2015 met de Wheelie 
naar Rome gewandeld. Ik 

had vooraf ingeschat er ongeveer 100 dagen voor nodig te 
hebben en wilde de tocht in 1 keer voltooien. Voor deze 
periode moest ik een hele voorraad medicijnen, tent, 
slaap- en kookspullen meenemen. Bij een bijeenkomst van 
Pelgrimswegen naar Rome in Houten zag ik een stand van 
Radical Design met de Wheelie en besloot deze aan te 
schaffen om zodoende alles mee te kunnen nemen en ook 
voor enig comfort te kunnen zorgen. 
 

Ook heb ik een tunneltent gekocht zodat de Wheelie ’s 
nachts in de voortent kon staan, zodat al mijn spullen 
droog en binnen handbereik bleven. Verder had ik aan de 
Wheelie 2 bidonhouders bevestigd en zo’n bagagenetje 
wat je ook bij kinderwagens ziet. Ik heb toen 2 
oefentochten van elk 5 dagen gemaakt tot volle 
tevredenheid. Eind april de Wheelie van zolder gehaald en 
alles ingepakt. Op de Wheelie had ik een waterdichte zak 
van Ortlieb liggen met tent, slaapzak, mat en kookspullen. 
 

Aangeraden wordt niet meer dan 20 kg mee te nemen. 
Helaas de weegschaal gaf 42 kg aan, incl. voedsel. Toch 
was ik nog vol vertrouwen, want alles loopt tenslotte “op 
wieltjes “en het zou wel meevallen. Ik raad iedereen aan 
zich te beperken, want mijn tocht zou een stuk 
gemakkelijker zijn geweest met 20 kg minder. Vooral mijn 
knieën zouden het minder zwaar te verduren hebben 
gehad. 
Verder moet je er rekening mee houden, dat je de 
fietsroute moet volgen. Zelf heb ik hierbij gebruik 
gemaakt van de boekjes van Hans Reitsma. Tevens had ik 
een simkaart met de route in mijn Garmin, wat een echte 
aanrader is, want meestal heb je 2 handen aan de Wheelie 
en is het lastig om constant een boekje te raadplegen. 
 

De hele tocht is een geweldige belevenis geweest , die ik 
niet had willen missen. Voor een nieuwe tocht met de 
Wheelie zie ik zo gauw geen mogelijkheden en daarom 
heb ik maar besloten hem en de andere attributen te 
verkopen. Interesse???  robcremers@ziggo.nl 

https://www.pelgrimwijzer.nl/wandelkarren/
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Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op die grootpad 
Soekend na U boardinghuis 

Amanda Strydom - Pelgrimsgebed  

https://www.youtube.com/watch?v=fTsYx8W_2w0

