
NIEUWSBRIEF 39  December 2017 

Beste lezers, 
Op 18 november kwamen een groot aantal leden van de vereniging bijeen om tijdens de jaarlijkse 
ontmoetingsdag het tienjarig jubileum te vieren. In deze Nieuwsbrief treft u verslagen van deze bijeenkomst 
vol ontmoetingen en verhalen, niet in het minst over de mooie inleiding van Marcel Schouten. 
Het Pelgrimsseizoen 2017 is voorbij. Een flink aantal van onze leden is dit jaar naar Rome gegaan, helemaal of 
gedeeltelijk. Weg van familie, werk, huis en vrienden. Van het Drielandenpunt tot Rome hemelsbreed 1100 km, 
voor wie de voetpaden of fietswegen volgt is het van huis tot Rome een beetje verder. Met de moderne 
communicatiemiddelen is het makkelijk om contact te houden met thuis, zeker anders dan in de tijd van 
Erasmus. En als je er bent, is voor velen de terugreis per trein of vliegtuig juist heel kort.  
 

Maar toch, wat doet het met de geest, zolang afscheid nemen van je eigen plek? Een aantal leden heeft zijn 
belevenissen opgeschreven voor deze Nieuwsbrief. Weer zes tochten, deels naar andere bestemmingen dan 
Rome, maar ook op minder gangbare manieren naar Rome, zoals de loper die zijn pelgrimsroute in stukken van 
één week opdeelt.  
 

Verder veel nieuws uit de vereniging, over nieuwe reisgidsen, onderdak, de routesectie van de website. Op de 
oproep tijdens de ontmoetingsdag voor nieuwe redactieleden heeft zich al iemand gemeld. Alle leden van de 
vereniging worden uitgenodigd om aan de inhoud bij te dragen, als redacteur of gewoon door een mooi 
verhaal te sturen.  
We hopen u allen volgend jaar weer te ontmoeten, in welke vorm dan ook.  
Kijk vast in de agenda, die is flink gevuld voor het begin van 2018. 
De redactie, 
 

Titia Meuwese 

Station Rotterdam, ingang metro 
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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 Omnes verschijnt eind april 
2018. 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt  
eind februari 2018.   
 

Foto’s en afbeeldingen:  
behoren aan de auteurs, behalve: 
Afbeeldingen vogels: Vogelbescherming, 
RSPB 
 

Navigatie door de tekst:  

Blader door de hoofdstukken door op de onderstreepte titels te klikken. 

Kies een specifiek artikel door op de ster  naast elke titel te klikken. 

Ga van elke bladzijde terug naar de inhoudsopgave door op de pijl te drukken 

De reisverhalen hebben groene accenten.  

Assisi met zicht richting Spoleto 

http://www.pelgrimswegen.nl
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
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21 februari Lezing Vier vrije voeten Volksuniversiteit Veenendaal 

20-22 uur, “Onze voettocht naar Rome/Pietrelcina”. 

10 en 11 februari Fiets en Wandelbeurs Flanders Expo Gent 
Met oa een stand van de Vereniging PnR.  
Ook meehelpen op de stand? Melden bij Luc Gregoir. 

14 tot 31 januari 2018; 15:30 - 16:30 Tentoonstelling “Alle wegen leiden 

naar Rome”  MLB galerie, Witte de Withstraat 32A, 1057 XZ Amsterdam  

en dan: 21januari 15:30 - 16:30 Lezing bij de expositie   

AGENDA  

2 tot 4 maart Fiets en Wandelbeurs Jaarbeurs Utrecht. Met oa een stand van 

de Vereniging PnR. Ook meehelpen op de stand? Melden bij Guus Wesselink 

14 april  alvast noteren: ‘feest-ALV’ in dit jubileumjaar in het Rosenstock-

Huessyhuis in Haarlem. 

Een ieder verheugt zich op de feestmaand December.  Een maand waar iedereen graag cadeautjes uitdeelt 
maar ook wil ontvangen. En natuurlijk gaat het niet om de grootte van het cadeau, maar gewoon een iemand 
eens te helpen uit je familie - of vriendenkring. En misschien wil je wel de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome 
helpen, en daarbij meteen ook andere wandelaars en fietsers. Dan is het huiskamerproject een uitgelezen kans 
voor je. Wil je na het volbrengen van je tocht, je ervaringen delen met andere mensen uit de regio, en dat doen 
in een kleine intieme setting, dan ben je bij het huiskamerproject aan het juiste adres. Want het 
huiskamerproject gaat uit van de kernwoorden.... kleinschaligheid en dichtbij.  
Want wat is er fijner voor een beginnende wandelaar of fietser om directe informatie te krijgen van ervaren 
mensen uit de eigen buurt?   

Want juist deze mensen beschikken over die informatie die nergens te verkrijgen is . 
Helaas zijn er nog enkele regio's in Nederland, waar we nog op zoek zijn naar huiskamercoördinatoren,  zodat 
ook daar zulke mooie bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. De " blinde " vlekken zijn de regio's 

Noord Holland Noord, Noord Holland Midden, Delft/Zoetermeer, Dordrecht, Utrecht West, Utrecht Zuid, 
Utrecht Oost, Utrecht, Breda, Tilburg, Veghel, Arnhem, Zutphen 

Lijkt het je leuk om dit project mee vorm te geven en zie je dat jouw regio nog geen huiskamer kent. Of wil je 
eerst meer weten over het coördinatorschap, of heb je andere vragen omtrent het huiskamer project. Stuur 
dan een mailtje naar huiskamer@pelgrimswegen.nl  

Oproep huiskamers door Fred Vliegen  

Lezingen cyclus werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Jacobsgenootschap. 

24 januari: Inspiratiebronnen van de pelgrim, Charles van Leeuwen  

7 februari: Pelgrimeren als uitdaging, Arita Baaijens  
21 februari: Jacobus en Mohammed: de camino vanuit een multicultureel perspectief, 

Kati Ihnat. Steeds 19.00 tot 21.00 uur, in het Instituto Cervantes, Domplein 3 in Utrecht.  

https://viervrijevoeten.nl/
http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/
mailto:luc.gregoir@skynet.be
http://pelgrimswegen.nl/events/tentoonstelling-alle-wegen-leiden-naar-rome/
http://pelgrimswegen.nl/events/tentoonstelling-alle-wegen-leiden-naar-rome/
http://pelgrimswegen.nl/events/lezing-bij-de-expositie-alle-wegen-leiden-naar-rome/
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/
mailto:gwesselink@live.nl
mailto:huiskamer@pelgrimswegen.nl
https://www.santiago.nl/GenC-Home
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Pelgrims onder elkaar in passende 
entourage 

Impressie van een Zwols samenzijn 

door Arnoud Boerwinkel 

Ik houd helemaal niet van autorijden. Zekerheid niet op de 
snelweg; en al helemaal niet op de Nederlandse snelweg 
tussen Amsterdam en Zwolle. Je zit alleen maar suf voor je 
uit te staren om tussen de witte lijntjes op het asfalt te 
blijven. Dat is wel even wat anders dan een wandeling over 
de eeuwenoude kasseien van de Via Cassia.  

Toch moest ik op zaterdag 18 november gebruik maken van 
dit vervoermiddel omdat de NS diverse hindernissen had 
opgeworpen waardoor de treinreis op dit traject een 
langdurige onderneming zou worden. Maar gelukkig had ik 
goed gezelschap van mijn maatje Rinus, die de grote reis 
naar Rome nog voor de boeg heeft en als een spons alle 
informatie opzuigt die hij daarover kan verzamelen. 

Het monumentale negentiende-eeuwse kloostercomplex 
van de Dominicanen in het toch  overwegend protestantse 
Zwolle vormde het decor voor deze jubileum-editie van 
onze jaarlijkse ontmoetingsdag. En het was goed om elkaar 
eens in een andere setting te treffen dan het voor velen 
inmiddels bekende schoolgebouw in Houten, waar de 
vorige negen “toogdagen” van onze vereniging werden 
gehouden. Toch dreven mijn gedachtes af en toe 
verlangend weg naar deze comfortabele aula, toen we met 
z’n tweehonderden de grimmige kou en de holle akoestiek 
van het kolossale kerkgebouw moesten trotseren.  

De inleidende welkomstwoorden van voorzitter Cor 
Kuijvenhoven deden vermoedens rijzen over een 
misgelopen roeping: zijn langzaam uitgesproken tekst klonk 
dankzij de degelijke geluidsinstallatie als de stichtelijke 
preek van een voorganger uit de tijd dat de kerken nog vol 
zaten met vrome gelovigen. En ook hoofdspreker Matthijs 
Schouten deed zijn uiterste best zich met een langzame 
dictie en helder articulerend verstaanbaar te maken. Aan 
zijn boeiende verhaal over de verhouding tussen mens en 
natuur heeft het in ieder geval niet gelegen.  

UIT DE VERENIGING : Impressie Ontmoetingsdag 
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Een dag later was hij op televisie beter verstaanbaar toen hij 
in het VPRO-programma Tegenlicht zijn visie verwoordde op 
het belang en de schoonheid van het (Nederlandse) 
landschap. 

Het bestuur van onze vereniging (kundig bijgestaan door een 
handvol extra vrijwilligers) had er alles aan gedaan om de 
bezoekers een waardevolle dag te bezorgen. Alleen al deze 
locatie riep associaties op met vergelijkbare plekken langs de 
weg naar Rome. Aan  de drommen mensen bij de start van 
sommige populaire workshops kon je zien dat het 
programma een schot in de roos was. Ook de tafels die bij 
wijze van “piazza” in lange rijen in de kloostergang stonden 
opgesteld trokken een constante stroom nieuwsgierig 
schuifelende aspirant-pelgrims. Op zo’n moment was 
merkbaar dat de warme belangstelling voor het pelgrimeren 
naar Rome de lage binnentemperatuur van het klooster naar 
de achtergrond had gedrongen.   

 

Zelf bezocht ik onder meer een leerzame workshop van 
tekstschrijver Monique van Klaveren. Met een aanstekelijk 
enthousiasme onderwees zij de aanwezigen in het schrijven 
van een spannend en leesbaar reisverslag. Ze zetten ons aan 
het werk met de opdracht: bedenk synoniemen en varianten 
op het woord “lopen”. Dat leverde prachtige suggesties op; 
van schuifelen tot hobbelen, van marcheren tot zwieren, van 
klunen tot spankeren, dwalen tot voortgaan, huppelen en 
kilometers vreten, van schoenzolen verslijten tot afstand 
afleggen, stappen en de benenwagen gebruiken,  treden en 
flaneren, rennen en strompelen, heupwiegen en sluipen, 
klimmen en dalen, sloffen en sjouwen, van gaan naar asfalt 
wegschuiven. En nog zo het een en ander….  

Kortom: een hoop creativiteit samengebald in een oude 
kloosterzaal. 

Een andere opdracht luidde: beschrijf hoe jouw dag 
vanochtend begon. 

Wat ik daarvan terecht bracht kunt u bovenaan dit artikel 
lezen….. 

UIT DE VERENIGING : Impressie Ontmoetingsdag 
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De Algemene Ledenvergadering in Zwolle 
 
Uit de drukbezochte ledenvergadering springen een paar door de 
vergadering opgeworpen vragen naar voren: 

Wat is de invulling van het jubileumjaar? 
Hoe blijft de vereniging haar leden boeien en dus vasthouden? 
Welke activiteiten zijn er om leden te werven? 
Hoe zijn de contacten met zusterverenigingen? 

 
Voor alle vier vragen geldt: hoe kunnen de leden bijdragen? 
De invulling van het tienjarig bestaan zal na de aftrap in het 
Dominicanenklooster in Zwolle ingevuld worden met een erg 
aantrekkelijke voorjaarsbijeenkomst voor alle leden en in het 
bijzonder voor de meer dan tachtig (!) vrijwilligers die zich actief 
inzetten voor verenigingswerk. Deze, laten we het noemen ‘feest-
ALV’, is op 14 april 2018 in het Rosenstock-Huessyhuis in Haarlem. 
De voorbereidingen voor een mooie dag zijn inmiddels in gang 
gezet. Daarnaast zal ook aan de ontmoetings- en informatiedag in 
het najaar een bijzonder tintje worden gegeven. De oproep aan 
allen blijft van kracht: goede ideeën voor tussentijdse activiteiten 
zijn welkom! 
 
Dan het al jaren bestaande grillige verloop van tweehonderd leden 
per jaar die opzeggen en tweehonderdvijftig nieuwe 
aanmeldingen. Maatregelen om de opzeggers vast te houden zijn: 
de huiskamers in het land die dichtbij huis belangstellenden 
kunnen werven en uitnodigen, de aanloop naar een interessante 
website met daarin alle mogelijke pelgrimages ín en rondom Italië 
en exposure van de vereniging bij bijeenkomsten zoals de Fiets- en 
Wandelbeurzen en het geven van lezingen. Ook de informatiedag 
bij Pied à Terre past in dat rijtje. Last but not least zijn er de erg 
interessante digitale Nieuwsbrief en de prachtige OMNES met 
achtergrondverhalen. 
 
De contacten in ons netwerk zijn er vele. Zo is de vereniging altijd 
met een stand bij de jaarbijeenkomsten van het Genootschap van 
Sint Jacob (twee keer per jaar) en geeft daar ook lezingen. Ook de 
leden organiseren zelf lezingen (zo’n twintig per jaar). Die lezingen 
zijn te vinden in de Agenda op de homepage van de website van de 
vereniging.  
Kijk er naar en moedig mensen in uw omgeving aan de lezingen te 
bezoeken!  

UIT DE VERENIGING : ALV 

Button ter gelegenheid van het jubileum: wie deze 

nog niet heeft kan hem opvragen bij  

info@pelgrimswegen.nl  
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door Luc Gregoir 

Vorig jaar is met veel enthousiasme en energie de website van Pelgrimswegen 

overgezet naar een nieuwe site. Maar al bij aanvang van deze onderneming was 

duidelijk dat dit geen eindpunt was en dat onze website een dynamisch gegeven is 

dat continue moet bijgestuurd worden op de golven van onze pelgrimsvereniging.  

Dat routes een golf van formaat zijn werd duidelijk op de Algemene Leden 

Vergadering in het voorjaar waar de werkgroep routes een verse adem kreeg. 

Pelgrimsroutes in de vierwindstreken worden door de leden in toenemende mate 

gelopen maar defacto na een Rome tocht, de ruggengraad van Pelgrimswegen naar 

Rome. Daarom werd besloten eerst de hoofdroutes naar Rome onder de loop te 

nemen en pas in een tweede fase de andere routes. De informatie over de Rome 

routes op de site werd verder uitgewerkt en geactualiseerd. Pelgrimswegen lijken 

wel voor de eeuwigheid als je er over loopt of fietst, maar soms komen er nieuwe 

opzetten, slapen ze in en verrijzen weer uit hun as.  

Naast de twee courante fietswegen Reitsma & Benjaminse en de Via Francigena 

werkt gewerkt aan de abt Emo fietsweg door Frankrijk, de oostelijke wandelweg 

over de Reschenpas, een wandelweg  door het Zwarte woud en in Zwitserland over 

de Sint Gotthard pas en de aanloopwegen die tot aan de voet van de Alpen lopen. 

Met deze routes bestrijken we het hele geografische gebied dat de Lage Landen 

verbindt met Assisi & Rome voor fietsers en wandelaars. Deze verzameling dient als 

referentie kader om vervolgens verbindingswegen en varianten te documenteren. 

De routes verschillen in karakter, zodat er altijd wel  een geschikte route is om de 

gedeelde passie waar te maken.  

Om dit alles aanschouwelijk te maken werd er gewerkt aan een verzameling UMap 

kaarten en een verzameling Metrolijn kaarten. De UMap zijn kaarten op basis van on

-line Open Street Map (OSM) waarop je routes kan zichtbaar maken of weglaten 

zodat je de positie ten opzichte van de verschillende routes tegenover elkaar kan 

duidelijk maken en toelaten van onderliggende kaartlayout te wisselen of te 

zoemen om meer of minder detail te tonen. De Metrolijn-kaarten zijn kaarten 

volgens het principe van de presentatie van de Metrolijnen in de grootsteden. Ze 

tonen schematisch de verbindingen tussen hoofdroute en zijroutes. Ze laten toe 

door te linken  een eigen route ‘à la carte’ samen te stellen of van de ene route op 

een andere over te gaan. Jouw inbreng , vooral ook je GPS spoor wordt dan ook erg 

gewaardeerd. Hiervoor is er een formulier dat je op de aankomst pagina terug vind. 

Met een beperkte aanpassing van het menu ‘Vooraf aan Rome’ hopen we dat je ook 

sneller naar de informatie wordt geleid die je nodig heb om je tocht voor te 

bereiden. Maar weet wel, een pelgrimstocht naar Rome is geen kant-en-klaar 

reispakket, zelfs niet met een uitgewerkte site, de beste kaarten en alle gidsen van 

de wereld. De tocht maak je zelf, de route is daar een deel van en de beste route is 

de route die je zelf gelopen hebt, dat neemt niemand je af en kan geen mens 

betwisten. 

Het doel is de sectie routes op 31 december in de lucht te hebben, het gaat er om 

spannen of dat lukt: http://pelgrimswegen.nl/ 

Wijziging indeling routes op de website 

Metrokaart Oostelijke route 

UMAP wandelen  

alle routes zichtbaar 

UMAP wandelen  

Kruispunt Pavia 

UMAP fietsen 

Kruispunt Zuid Limburg 

http://pelgrimswegen.nl/events/lezing-bij-de-expositie-alle-wegen-leiden-naar-rome/
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door Guus Wesselink 
 
In maart 2018 treden twee bestuursleden af,  de voorzitter Cor Kuijvenhoven en Ed Piek. Dat was 
reden een oproep te doen voor aanvulling. Die oproep heeft goed gewerkt. Uit de gesprekken die zijn 
gevoerd met gegadigden zullen de volgende actieve leden al op 13 december bij de laatste 
bestuursvergadering van het jaar ter kennismaking aanwezig zijn.  
 
Robert Jansen (50) uit Brielle 
Roel de Boer  (63) uit Zierikzee 
Roel Kamerling (41) uit Den Haag 
Dick van Maanen (68) uit Geldermalsen   
 
Na 13 december zullen zij ervaring opdoen in het bestuur. Bij wederzijds enthousiasme zullen ze bij de 
voorjaars-ALV in april 2018 worden voorgedragen voor de dan te bezetten functies en portefeuilles. 

UIT DE VERENIGING : nieuwe bestuursleden 

Maar weinig lezers van onze Nieuwsbrief of Omnes kenden 
hem, maar hij was een belangrijke man voor onze Vereniging: 
Toon Wich. Nauwelijks een week nadat hij het prachtige 
drukwerk voor het jubileumnummer van Omnes had 
afgeleverd overleed hij na een zeer kort ziekbed, 66 jaar oud. 

Toon, broer van onze eerste voorzitter Gert Wich, was 
verantwoordelijk voor bijna alle vormgeving en het drukwerk 
dat wij publiceerden: de Omnes, het Handboek, maar ook de 
flyers, banners, kaarten en andere zaken. En dat ging altijd in 
een zeer plezierige, ontspannen sfeer. Toon was een 
bijzonder fijne vent, die ook regelmatig zijn gezicht liet zien 
op onze jaarlijkse ontmoetingsdagen. We moeten op zoek 
naar een opvolger en dat zal niet makkelijk zijn; want een 
bijzondere man als Toon vind je niet zo maar. Wij wensen zijn 
familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

UIT DE VERENIGING : Overlijden Toon Wich 
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Verslag van een pelgrimstocht van Dublin naar Skellig Michael 
door Vincent Oomen 
Op zoek naar nieuwe wegen viel mijn oog op een annonce op internet, Pilgrim paths in Ireland. Een nieuw 
initiatief, andere opzet dan de wegen op het continent. Ook anders in de zin dat ik vertrekken zal vanuit 
Dublin, in plaats vanuit thuis. Dat druist wat in tegen het gevoel dat een pelgrimsweg vanuit thuis beginnen 
moet.  
De pelgrimspaden in Ierland zijn “kleine” paden, geïsoleerd van elkaar en niet aanéén gesloten tot een route. 
Om deze te verbinden kies ik er voor om van Oost naar West Ierland te lopen, van Dublin naar Skellig Michael 
(de Irish Coast to Coast LAW). Geografisch loopt het pad langs de Wicklow Way, de South Leinster Way, de East 
Munster Way, de Blackwater (Avondhu resp. Duhallow) Way en een deel van de Kerry Way. De Wicklow en 
Kerry Way zijn de populaire wandelpaden in Ierland. Op het Wicklow pad zijn op een mooie zondagmiddag, 
dicht bij Dublin honderden mensen, wandelaars, dagjesmensen onderweg. Op het Kerry pad zie je alleen de 
diehard wandelaars, in het hoogseizoen een tiental per dag. Op de paden ertussen door heb ik niemand, geen 
enkele andere wandelaar dan af en toe iemand die de honden uit liet, ontmoet.  
Skellig Michael, de eindbestemming van de route, is een eilandje ten westen van Ierland, echt aan de horizon 
van Europa. Hier houdt Europa op, ben je zo ver van de mensen vandaan als mogelijk is. Skellig Michael is geen 
plaats waar Maria verschenen is, geen begraafplaats van een (nu nog) bekende heilige, er staat geen 
kathedraal en er is geen (nu nog) bekend wonder verricht. Het eiland verrijst uit de oceaan, baken van 
verlangen, toevlucht van monniken die in geloof zochten.  
Ik probeer van de wandeltocht een pelgrimage te maken in het besef dat niet de eindbestemming, maar de 
gesteldheid van de wandelaar een tocht tot pelgrimage maakt. Het gáán langs de wegen is een middel om in de 
gedachten te verpozen.  

REISVERHALEN 1 : Ierland Skellig Michael 

REISVERHALEN VAN NOORD NAAR ZUID 

Zes verhalen als inspiratie voor je eigen tocht, allemaal heel verschillend. Vincent Oomen wandelde het noorde-

lijkste: net als in de vorige Nieuwsbrief een tocht in Ierland, maar dan aanmerkelijk pittiger, nu naar Skellig Mi-

chael, in de zuidwestpunt. Luc Gregoir schetst een mooie verbinding van Nederland naar de Noorse pelgrims-

wegen via de Deense Hærevejen. Dan van Jan Veltman een verhaal dat de vraag opwerpt: wat is dan pelgrime-

ren? Hij heeft het pelgrimeren als Elfstedentocht beleefd op een zelf uitgezette route. 

Hoewel velen zeggen dat het pelgrimsgevoel pas na 2-3 weken komt, beleeft Cees Steijlen dat heel anders: 

voor hem is de ene week per jaar een parel in een lange ketting: hij is intussen bijna de Vogezen uit. De fiets-

tocht van Reitsma kent een Toscane variant die wat minder gekozen wordt, omdat het zwaarder is. Petra Tee-

ninga beschrijft hoe zij en haar man dat toch erg de moeite waard vonden. Tenslotte van Bram van Oort een 

beschrijving van zijn etappes in Turkije. 
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REISVERHALEN 1 : Ierland Skellig Michael 

Terugkijken op de tocht 

Het Ierse Pelgrimspad van Dublin naar Skellig Michael, is geen pelgrims-

weg. Als LAW is de gevolgde route, de Irish Coast to Coast, prima te 

doen, niet te zwaar, goede aanwijzingen in het veld en met een goed 

kaartmateriaal (OSI kaarten) kan het welhaast niet fout lopen. De LAW is 

een aaneenschakeling van verschillende kleinere LAW’s, en alle samen 

leiden tot een route van 625km. Het eerste deel, het Wicklow Path is ra-

zend populair. Mooier is het echte pelgrimspad, het St. Kevins pad, onbe-

kend, en in de tijd dat ik het liep, vol met bloeiende brem. Nog mooier is 

het laatste deel de Kerry Way. Rustiger, afwisselend en uitdagender dan 

de Wicklow Way. En bovendien liggen langs de Kerry Way veel oudheid-

kundig interessante bezienswaardigheden.  

Als Pelgrimspad is het Ierse pad onvergelijkbaar met het lopen naar Rome 

of Assisi. In Ierland zijn de pelgrimsroutes kleine wandelingen, van een of 

twee dagen. De korte pelgrimsroutes zijn stuk voor stuk mooi, maar ken-

nen niet het gedurig onderweg zijn van de Via Francigena of andere pel-

grimspaden. En dan is deze trail ineens heel anders dan naar Santiago, 

Rome of Assisi van kerk naar klooster, van Heilige plek naar bron. Deze 

trail gaat van niets naar niets. Geen dorp, geen stad, alleen mooie paden. 

De kleine pelgrimspaden gaan rondom een stille plek, naar bron of hoog-

te. Ver weg in de wildernis, waar de Heiligen Hem zochten. Ver in zee, 

weg van de ’s mensen zonden. Of ver hoog, op de toppen van de bergen 

in de mist gevangen, als in de wolken, in de hemel dicht bij God.  

Je bent, omdat de Ierse pelgrimswegen de hoogte zoeken, overgeleverd 

aan het weer. En al valt daar niet over te klagen, als je de hoogte in moet 

(1000 meter) en de top in de wolken hangt is het ronduit onverstandig 

door te lopen (gevaarlijk, je ziet de routepaaltjes niet en loop je mis, dan 

kan het goed mis zijn). Dat maakt dat ik bijvoorbeeld de eerste poging op 

de Cnoc dTobar moest staken en evenzo halverwege om moest keren op 

de Mount Brandon. Wil je de vijf pelgrimspaden lopen die bij het paspoort 

horen, dan zal je er rekening mee moeten houden dat je soms enkele da-

gen op goed weer moet wachten.  

Het weer in Ierland is een extreem zeeklimaat. Nooit echt warm, nooit 

koud, ideale wandeltemperaturen. Ierland heeft de naam groen te zijn en 

dus valt er veel regen. Als ik achteraf in mij schriftje kijk, dan zie ik dat er 

inderdaad op veel dagen regen was. Maar schijn bedriegt. Ierse buien zijn 

korte buien en als je even schuilt, een kwartiertje wacht en dan verder 

trekt, heb je nergens last van. Slechts op één dag heb ik de regen als hin-

derlijk ervaren (etappe naar Millstreet) en dat was omdat er juist op het 

moment van de regen, geen schuil mogelijkheden waren. Dus, al met al, 

het weer is gewoonweg “goed wandelweer”.  

Vincent Oomen heeft een verslag met veel praktische details en een be-

schrijving van zijn ervaringen gemaakt dat op de website staat.  

http://pelgrimswegen.nl/2017ierland-vincent-oomen/
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Reisverhalen 2: La strada a Nord over de Haervejen in Denemarken 

De Hærvejen 

door Luc Gregoir 

Op mijn tocht La Strada a Nord heb ik mijn zinnen op Trondheim gezet. Maar eerst moet ik nog uit Antwerpen in 

Noorwegen komen. Ik loop op mijn intuïtie, geholpen door mijn OSM GPS kaart door Nederland, Oost Friesland, 

Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein en plan vanaf Schleswig nabij de Deense grens het Europese langeafstand 

wandelpad E1 te volgen. Ik heb voor deze tocht gekozen met een minimale voorbereiding op pad te gaan en te 

zien wat op me afkomt. Als ik in Schleswig op de E1 kom blijkt dat die wordt aangeduid als het pelgrimspad, de 

ossenweg of als Hærvejen, Deens voor heerweg of heirbaan. Dit is een algemene aanduiding voor 

langeafstandsweg die stamt uit de middeleeuwen als veralgemening voor de Romeinse heirbanen. De 

Hærvejen is een vijfduizend jaar oude weg die uit het Noorden van Jutland naar de benedenloop van de Elbe in 

Duitsland loopt.  

De Weg 

 

Het hertogdom Sleeswijk werd tot 800 door Denen bewoond en wisselde nadien tussen Denemarken en wat 

Duitsland zou worden; dit onder invloed van Friese kolonisten en de aanhoudende strijd met Saksen en Slaven. 

Als je boven de vestingsdam Dannevirke komt die Jutland van Noordzee tot Oostzee van West-Europa scheidt 

heb je het gevoel in een andere wereld te komen. Hier ben je in het Noorden! De Hærvejen stamt van vóór de 

Vikingtijd toen de wegen over zee nog niet het belang hadden dat ze in de volgende eeuwen zouden krijgen. 

De weg die op de waterscheiding tussen Noordzee en de Oostzee loopt was tot in een recent verleden de 

enige landweg om in Jutland van het Noorden in het Zuiden te komen. Moerasgebieden maakte iedere andere 

doorgang onmogelijk.  

Op het einde van de Vikingtijd als de Deense en Noorse koninkrijken eenheid brengen is er weer behoefte aan 

een weg om troepen over land snel te kunnen verplaatsen en wint de weg weer aan belang. De Deense en 

Noorse koningen die eerder van het Christendom de staatsgodsdienst hebben gemaakt, nemen ijverig deel aan 

de kruistochten naar Jeruzalem waarin deze weg een belangrijke rol speelt. In  de nasleep van de kruistochten 

is er een heropleving van de civiele pelgrimstochten naar Jeruzalem maar ook naar Trondheim waar koning 

Olav begraven werd nadat hij in 1031 in Stiklestad de marteldood sterft. Vanaf de 12de eeuw worden er in 

Jutland gedurende hondertwintig jaar meer dan tweeduizend kerkjes gebouwd in romaanse baksteenstijl. Vele 

langs de Hærvejen staan er nog als merksteen en getuigenis uit die tijd. Als de Deense en de Noorse kerk zich 

rond 1500 aansluiten bij de Lutherse reformatie, eindigt van de ene op de andere dag de functie als 

pelgrimsweg. Al heeft de pelgrimage een belangrijke invloed op de weg en de dorpen die er ontstaan, het heeft 

er geen alléénrecht op. De Hærvejen zal nog eeuwen belangrijk blijven als handelsweg, een rol die het al sinds 

de bronstijd vervulde. Ieder jaar werden vele tienduizenden ossen over de weg naar de markten in het zuiden 

gedreven. Hieraan heeft het zijn naam Ossenweg of in het Deens Oksevejen te danken.   

http://lucgregoir.be/la-strada-del-nord/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Danevirke
http://www.haervej.com/ln-int/haervej/ancient-road-haervejen
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Hærvejen, de missing link 

De Hærvejen vertrekt van Viborg in Denemarken tot Wedel aan de benedenloop van de Elbe niet ver van Stade 

en Hamburg. Hier geeft hij aansluiting op de Via Romea of Via Germanica, een meer dan tweeduizend kilometer 

lange pelgrimsweg van Stade naar Rome; daarover kun je meer vernemen op de site  Vier Vrije Voeten van onze 

leden Riet & Guus Wesselink. In Rome gaat de Via Francigena del Sud verder naar Santa Maria di Leuca in Puglia 

waar je via Malta verder naar Jeruzalem kan.  Ten het noorden van de Hærvejen is de fietsroute en het 

wandelpad uitgebreid tot Hirtshals of Frederikshavn waar je de boot naar Noorwegen kan nemen en je je weg 

kunt vervolgen langs de Noorse pelgrimswegen naar Trondheim of Stiklestad.  Samengevoegd een pelgrimspad 

dat Europa doorkruist van Centraal Noorwegen tot Zuid-Italië & Jeruzalem. 

Het pelgrimspad 

De heropleving van de pelgrimstochten gedurende de laatste dertig jaar ging ook in Noord-Duitsland en 
Denemarken niet onopgemerkt voorbij. Onder invloed van deze beweging werd de oude weg door Jutland in 
ere hersteld en als 21-eeuws pelgrimspad ingericht. Er werd van Wedel tot Viborg een fietsroute en wandelpad 
uitgezet op of nabij de oude route. Het fietspad en wandelpad lopen in het zuidelijk deel af en toe samen zodat 
fietsers soms op een onverharde weg rijden en wandelaars op een asfaltbaantje. De weg is heel populair bij 
Denen, Noren en Zweden, bij mannen en vrouwen van alle leeftijden, zowel wandelaars als fietsers en af en toe 
kom je onderweg of in de herbergen ruiters tegen. Voor Denen is dit pad te vergelijken met wat het Pieterpad 
voor de Nederlanders of het Belgische deel van de GR5 voor de Belgen is. Iedere tien kilometer zijn er overdekte 
rustplaatsen aangelegd met borden die uitleg geven over het pelgrimeren en lokale historische 
bezienswaardigheden; zo raak je beetje bij beetje ingewijd in de geschiedenis en de betekenis van de weg. Op 
het traject in Denemarken tot Viborg is er iedere tien tot vijventwintig kilometer een herberg die plaats biedt 
aan twintig tot veertig pelgrims. Ten Noorden van Viborg zijn de pelgrimsherbergen kleiner. In ruil voor een 
vaste bijdrage van € 13,= krijg je een bed, kun je een douche nemen en is er een keuken die je kunt gebruiken. Als 
er geen winkel in de buurt is, kun je in de herberg proviand aanschaffen. In de herbergen ligt een lijst met de 
verschillende adressen en details om het verder verloop van je tocht te plannen. Als alternatief kun je ook kiezen 
voor shelters op “paalkampeerplaatsen” die overal in Denemarken te vinden zijn en die je kunt lokaliseren met 
een app voor slimme telefoon of tablet http://shelterapp.dk/. Campings in Denemarken verhuren vaak houten 
hutjes om te overnachten en bijna altijd is er gelegenheid om eten klaar te maken; andere faciliteiten om te 
overnachten zijn vrij duur. Op de Open Street Map OsmAnd app is de route voor de wandelaars ingekleurd en 
vind je gemakkelijk plaatsen waar je voeding kunt inslaan of een maaltijd gebruiken. Voor fietsers valt de route 
samen met de landelijke fietsroute 3 die op de fietskaarten 5, 6 & 7 van Scanmaps is ingekleurd. Voor kaartjes, 
informatie over gidsen en veel meer kun je terecht op de drietalige Hærvejen site. Op de wegmarkering voor 
fietsers en wandelaars in Duitsland en Denemarken is nauwelijks iets aan te merken, zodat verdwalen hier enkel 
voor de specialisten in dit domein weggelegd is.  

Mijn blog van deze tocht vind je op lastradaanord.blogspot.be. Het Gps spoor kan je hier bekijken.  

https://viervrijevoeten.nl/via-romea-germanica/
http://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
http://pilegrimsleden.no/en/
http://shelterapp.dk/
http://osmand.net/
https://www.scanmaps.dk/cykel.html?___store=website_engelsk&___from_store=website_dansk
http://www.haervej.com/ln-int/haervej/ancient-road-haervejen
http://lastradaanord.blogspot.be/2017/07/dag-38-oeversee.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16tb-SbR3eHgp4CIDP-gmyHAfoIM&usp=sharing
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Reisverhalen 3 : Elfstedenroute als pelgrimstocht 

Elfstedenroute “tocht der tochten” als pelgrimstocht 
door Jan Veltman 

Deze tocht is onlosmakelijk verbonden met schaatsen, maar in de loop van 

de tijd uitgebreid met o.a. fietsen, 5-daagse wandeltocht, steppen, 

rolschaatsen, surfen, kanoën. Onlangs heeft Maarten van der Weijden 

aangekondigd de tocht te gaan zwemmen. Al deze activiteiten zijn 

gerelateerd aan tijd en prestatie, daarnaast veelal massaal. Mijn zelf samen-

gestelde Elfstedenroute, uitgangspunt de Elf Steden + pelgrimsplaatsen van 

de Dokkum-Egmond en de historie van Friesland in algemene zin, is volgens 

mij uniek met bijzondere verbindingen o.a. Bonifatius. 
 

Pelgrimeren houdt voor mij onder andere in: Bezinning, zingevend lopen; 

ontmoetingen met verdiepende gesprekken en meestal eenmalig contacten; 

ont-moeten, niets moet alles mag en kan; inspiratie opdoen en opkomende 

gedachten proberen vast te houden om vervolgens hierin verbindingen 

ontdekken en ervaren en hierover te schrijven; pelgrimeren als metafoor 

voor het leven, wij lopen allemaal een pelgrimstocht, zelfs met een rugzak, 

meestal onbewust. Bij pelgrimeren voelt het alsof de rugzak minder zwaar 

wordt; pelgrimeren is voor mij absoluut geen prestatietocht  

Voor mij werd het steeds duidelijker dat het leven een pelgrimsweg is en dat 

wij allemaal een pelgrimsweg lopen met een rugzak. In mijn rugzak zit mijn 

schaduw, die ik omarm, niet zie, maar wel voel en tegelijkertijd besef dat ik 

deze schaduw nodig heb gehad om geestelijk te groeien. Met al deze bagage 

en ervaringen over pelgrimeren loop ik jaarlijks een pelgrimstocht, die ik 

veelal zelf samenstel.  
 

 
 

Het hele verslag van Jan Veltman van zijn 15-daagse tocht staat op de website, je kunt 

hem om meer gegevens vragen met de daarin opgenomen contact gegevens. 

 

 

http://pelgrimswegen.nl/elfstedenfriesland-jan-veltman/
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Het Pieter-project 

door Cees Steijlen 

In 2011 was ik op vakantie in Noord Spanje en zag ik regelmatig Santiago-pelgrims 

voorbij lopen. Zoiets wilde ik ook ooit gaan doen! Weer thuis dacht ik: waarom 

wachten en waarom zo ver weg? Ik kan ook gewoon het Pieterpad doen. Extra 

leuk omdat mijn zoon Pieter heet en die naam sowieso veel in de familie 

voorkomt. 

Het eerste deel van het Pieterpad liep ik in 2012 in anderhalve week, met als 

startpunt Pieterburen. Dat was even wennen in het begin en na een week werd 

het een beetje saai in mijn eentje. Daarna heb ik nog een paar keer een lang 

weekend gelopen om in Venlo te arriveren. Ondertussen had ik toch de smaak 

goed te pakken en wilde graag weer wat langer in mijn eentje op pad. Het was nog 

maar 105 km naar de St. Pietersberg, wat dan daarna? Een andere 

langeafstandswandeling in Nederland of naar het Sint Pietersplein, in Rome? Je 

begrijpt dat de keuze op dat laatste is gevallen. Sindsdien loop ik elk jaar een 

etappe van een week via de GR5. Dit jaar zelfs twee weken, een geweldige tocht 

over de Vogezen tot Metzeral. 

Meestal loop ik in september en in die periode kom je weinig andere wandelaars 

tegen. Het is een echte week voor en met jezelf, er zijn geen verwachtingen van 

anderen en je doel ligt vast. Lekker buiten zijn, wandelen en ooit in Rome 

aankomen. Je hoeft je alleen zorgen te maken over je overnachting en over 

voldoende water en eten, echt basic. Bij mij heeft dit alles tot gevolg dat ik na een 

paar dagen een enorme leegte en rust krijg in mijn hoofd. Een soort langdurige, 

meditatieve sfeer.  

De GR5 is een echt natuurwandelpad over de mooiste wandelpaden en 

heuveltoppen. Het is hierdoor niet de snelste route, maar je kunt soms bepaalde 

bochten bewust afsnijden. Dit hield mij de eerste jaren wel bezig, wil ik zo snel 

mogelijk in Rome komen of de mooiste route lopen? Als je in één keer naar Rome 

wilt lopen, kan ik me voorstellen dat je niet wilt omlopen. Voor mij gaat het om het 

genot van de tocht en neem ik (meestal) de langere route. In de Vogezen heb ik dit 

jaar op een regendag wel een colletje overgeslagen. 

Je leert ook door te zetten. Taalbarrières, pijnlijke voeten, kletsnat worden, 

gesloten overnachtingsadressen, verkeerde afslag nemen: je moet jezelf 

oppeppen en doorgaan. Achteraf voel je de kick: het is me gelukt! Na zo’n week 

kom je fysiek en mentaal sterker naar huis.  

Door de tocht over meer jaren te verdelen, is het eigenlijk ook een soort 

doorlopend project geworden. Ik verheug me nu al op volgend jaar en begin me 

weer te verdiepen in de route en slaapplekken. Verder houd ik mijn wandelconditie 

op peil door elke maand een lange wandeltocht te maken. Op zo’n manier ben ik 

het hele jaar bezig met de tocht naar Rome en komen alle herinneringen steeds 

weer naar boven. In 2018 jaar wandel ik volgens plan vanuit Metzeral naar 

Pontarlier, ga dan naar links en neem de Via Francigena richting Rome. Ben zelf 

ook erg benieuwd wanneer ik daar aankom!  

Reisverhalen 4: Naar Rome in etappes van 1 week 
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Reisverhalen 5 : De Toscane variant van de Reitsma route 

Van 1 juli tot en met 14 augustus 2017 fietsten Hilbrand en Petra van 
Hoogeveen naar Rome 
door Petra Teeninga 

Na de succesvolle afronding van de Limesroute in 2016 opperde Hilbrand dat 

hij in 2017 wel naar Rome wilde fietsen. Helaas kwam er een kink in de kabel. 

Hilbrand had prostaatkanker en moest behandeld worden. De arts wilde 

graag rekening houden met onze sportieve plannen waardoor Hilbrand eind 

maart geopereerd kon worden. Eind juni kreeg hij toestemming om weer te 

mogen fietsen. En dus stapten we dit jaar op 1 juli vol goede moed op de fiets, 

het aantal kilometers per dag aanpassend aan wat fysiek mogelijk was. We 

volgden het Fietserpad tot Nijmegen en daarna Reitsma’s Route naar Rome.  

Na 33 dagen kwamen we aan in San Egidio. Vanaf daar is de keuze tussen de 

hoofdroute of de Toscane-route. De Toscane-route schijnt mooier te zijn, maar 

ook lastiger in verband met klimmetjes. Wij besloten voor het mooie te gaan 

en de klimmetjes voor lief te nemen. Van dag 34 – dag 42 (3 – 11 augustus) 

fietsen we door Toscane. In die periode gaat Zuid-Europa gebukt onder een 

hittegolf met de toepasselijke naam Lucifer.  

We fietsen door Florence en Siena, maar het mooist nog zijn de prachtige 

uitzichten onderweg en de bijzondere ontmoetingen. Hieronder volgen een 

aantal hoogtepunten van de tocht door Toscane. 

Dag 35. We fietsen de bergen in en klimmen veel. Inmiddels is het alweer 

boven de 30 graden. Onderweg is geen watertappunt. We drinken veel water, 

dus onze voorraad raakt snel op. We zien bovenaan een kerk, daar zal een 

dorpje zijn: Barbalo wellicht? Dan moeten we nog flink klimmen! "Maar dat 

nemen we voor lief", citeer ik mezelf. "Jazeker", zegt Hilbrand. "Wij gaan voor 

mooi-Toscane!" We kunnen er gelukkig nog om lachen. Met alle moed die we 

kunnen verzamelen klimmen we de laatste kilometers en rijden linea recta 

naar de kerk. Daar staat een soort bar bij en het lijkt erop dat er een feest is 

geweest. Een vriendelijke man nodigt ons uit, schuift stoelen aan en trekt de 

koelkast open. Hij zet verschillende flesjes koud water op tafel en gooit er een 

pak koekjes bij en brabbelt wat in het Italiaans en schudt zijn hoofd. We vallen 

aan als de dorstige zwervers die we nu zijn. Dit is nou echt erbarmen en 

naastenliefde. De man houdt ons een beetje in de smiezen en gaat verder met 

z'n klusjes. "Zou het de voorganger hier zijn?" vraagt Hilbrand zich af. "Zo niet 

dan is het de herder", zeg ik. We treffen deze lieve man op het juiste moment. 

Hij doet voorbereidingen voor het feest dit weekend begrijpen we: "Ave 

Maria". Ik tover mijn pelgrimspas tevoorschijn. Hilbrand haalt die van hem op. 

De man gaat weg en komt trots terug met de paspoorten voorzien van een 

unieke stempel! We hoeven niks te betalen en leggen een donatie neer voor 

de parochie. We krijgen elk nog twee flessen water mee en de vermaning om 

goed te drinken. Wij kunnen weer verder!  
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Als we bij het huis komen met B&B en 2 kampeerplekken, blijkt de 
kampeerplek wel op een erg spannende plek te liggen. Er is met enige fantasie 
een horizontaal plekje te vinden voor de tent met prachtig uitzicht op het dal. 
Het waait behoorlijk waardoor je het gevoel kunt krijgen dat je van de berg 
afgeblazen wordt. Van de gastvrouw horen we dat er vanavond een diner is 
aan een lange tafel in de straten van het dorp, een traditie hier. Wij zijn de 
eregast en zitten tussen de burgemeester en padre Boschi in. We beleven een 
bijna magische avond, we voelen ons gedragen. 

Dag 36: En dan opeens is daar een rij bomen: Toscane! Wow, wat een welkom, 
wat een entree! Ik film wat ik zie, dit is hemels! De rode loper voor een filmgala 
is er niks bij! Ik geniet, en vergeet de klimmetjes en de pijn. Kilometers lang is 
het prachtig. In de verte zie ik een brug met ronde bogen en azuurblauw water 
schitteren. Deze afgelopen dagen waren stukken pittiger dan de gevreesde 
Reschenpas. Maar, we zijn in Toscane! Met het beeld van de afdaling langs de 
mooie Toscane-entree voor ogen val ik met een glimlach in een diepe slaap! 

Dag 38. Via een drukke weg komen we op een prachtig landweggetje dat ons 
al klimmend langs wijngaarden en olijfboomgaarden voert. Het uitzicht is 
fenomenaal. Dat leidt erg goed af van het klimmen! We zien veel grote 
bloeiende cactussen aan de kant van de weg.  
Aan het einde van de eerste klim komt een onverwachte lange afdaling. Zo 
eentje waarbij je in de hoogste versnelling mee kan trappen zodat je het 
gevoel hebt dat je alle controle hebt. Ik vlieg door het Toscaanse landschap. 
Hilbrand komt aan het einde van de afdaling naast me fietsen: "Dat was 
lekker!" roept hij verrukt.  

Dag 40. Vandaag is het warmer en drukkender dan gister. Na een klim komen 
we boven aan op een helling en zien daar een restaurant. Pauze! Twee lieve 
oudere mensjes staan in het restaurant. We krijgen een heerlijke fruitsalade en 
nemen er ijs en water bij. We zijn uitgeteld! We slapen een paar uurtjes 
voordat we gaan eten. En daarna vallen we weer als een blok in slaap. Toscane 
heeft ook bergen! We keken op tegen de Alpen, maar dat de Toscane-route zo 
heftig zou zijn qua beklimmingen, dat hadden we niet door! Maar, wij kunnen 
dit! Wij zullen doorgaan, tot het gaatje... Nog 5 fietsdagen te gaan! 

Dag 41 Met het raam wagenwijd open slapen wij in het hotel op de heuvel met 
de lichtjes op de berg in het zicht en de sterren aan de hemel in een heerlijk 
groot Italiaans tweepersoonsbed met frisse lakens.  

Dag 42. Sorano zien we schuin boven ons liggen. Wat een prachtige plaats, dat 
zoiets bestaat! We gaan met bochtjes de berg op, tot aan rivier de Lente naar 
beneden en als we de brug over zijn naar boven. Een geplande klim van 4-6% 
3.2 km met even 9%, die we weer lopen. Hierna komt een bord met einde 
Toscane. We vinden het wel toepasselijk dat Toscane eindigt voor ons met een 
klim. We kijken nog even terug en zien het mooie landschap met bergen in de 
verte en de dorpjes her en der verspreid. Dag Toscane, wat ben je prachtig, 
maar wat ben je ook pittig! 

Op de website Pindat hebben wij ons avontuur vastgelegd onder de naam 
“Pelgrimsfietstocht naar Rome”. Het wachtwoord is “hart”.  

https://www.pindat.com/reis/dagboek/opdefiets/10189/2017-07-01/2017-08-15/
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Mijn ervaringen op de Lycische Weg in Turkije – half april/ half mei 2017  

door Bram van Oort 

De Lycische Weg in Zuidwest Turkije werd in 1999 officieel geopend als 

wandelweg, is sindsdien bewegwijzerd en is een populaire weg voor 

wandelaars vanuit alle windstreken. De weg vormt een verbinding tussen de 

steden Fethiye en Antalya en is ruim 500 km lang. In de Oudheid werd dit 

gebied bewoond door de Lyciërs en het is lange tijd een provincie van het 

Romeinse Rijk geweest. Dat is te merken aan de vele archeologische terreinen 

die ik passeerde. De standaardgids voor deze route werd geschreven door Kate 

Clow en is zeer informatief. ISBN 978-0-9571547-2-8. Er is ook een app; deze 

bevat een duidelijke routekaart en ook veel informatie m.b.t. accommodaties. 

De bewegwijzering is over het algemeen duidelijk.  

In de bergen en in de rotsachtige streken raakte ik echter de weg soms kwijt 

omdat vanwege de ruigheid de paden vaak niet goed zichtbaar zijn. Globaal 

wordt bij het wandelen de kustlijn gevolgd, je kunt halverwege ook kiezen voor 

een alternatieve route landinwaarts. In dat geval heb je te maken met flinke 

klimpartijen op steile paden met een ruig karakter. Ik heb voor het merendeel 

gekozen voor dit alternatief. Er zijn meerdere websites van organisaties die 

arrangementen aanbieden van accommodaties op de weg, evt. met vervoer van 

bagage. Ik heb hiervan gebruik gemaakt bij www.bespoketurkey.com 

Voor wandelaars die Jeruzalem als einddoel hebben is dit een prachtig deel van 

de weg naar het Heilige Land. De natuur is uitbundig in het voorjaar, het was 

geweldig om zoveel bloeiende planten om me heen te zien en ook zoveel vogels 

en insecten. Sinds 1988 is er een geasfalteerde autoweg door dit gebied en 

daarom komen er nu jaarlijks vele toeristen om de natuur en de archeologie, die 

in ruime mate aanwezig is, te bezoeken. Hoewel vanwege de politieke 

verwikkelingen ook veel toeristen wegblijven en er ook minder wandelaars zijn. 

Zo’n dertig dagen liep ik langs deze oude route, over wegen waarlangs 

handelaars, pelgrims, kruisvaarders en evangelisten ooit zijn gegaan.   

In de bergen zijn overnachtingsmogelijkheden schaars en sowieso heel 

eenvoudig. De bevolking leeft soms nog volgens de middeleeuwse standaard: 

eieren van hun eigen kippen, zuivel van de geiten; groenten, olijven, druiven, 

paprika’s, vruchten en noten van het eigen land. Zonder moderne 

vervoermiddelen etc. Overal waar ik kwam waren de mensen erg gastvrij, 

vriendelijk en behulpzaam. Er is vaak iemand die Engels spreekt, maar niet altijd 

en in dat geval behielp ik me met het woordenboek en gebaren. Bij een 

echtpaar waar ik te gast was hanteerde men bewust een dubbele 

levensstandaard: in hun bergdorpje eten ze wat ze zelf hebben uit een schaal en 

zonder bestek te gebruiken. Ze zingen hun volksliedjes en leven midden in de 

natuur.  

Reisverslagen 6: Turkije 

http://www.bespoketurkey.com
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Ze hebben echter twee auto’s, zijn hoog opgeleid en werken in een 

nabijgelegen grotere stad. Individuele wandelaars waren er, maar die 

vormden een uitzondering. Vaker zag ik groepjes wandelaars die een 

deel van de weg lopen. En ik ontmoette vijf broers en een neef – allen 

Turks – die er drie dagen voor uittrokken om elkaar te ontmoeten, zij 

raakten niet uitgepraat. 

Een paar hoogtepunten van de weg wil ik noemen. De Romeinse stad 

Patara is een ruïne, deels gerestaureerd. Hier zag ik een theater, 

restanten van kerken, sarcofagen en delen van de oude stad. In Myra 

vind je de plek waar St. Nicolaas rond 300 n. Chr. bisschop was en waar 

nu bedevaartgangers de basiliek van Nicolaas bezoeken. Er zijn hier 

oude muurschilderingen en mozaïeken. Nicolaas is o.a. beschermheilige 

van Rusland en dat is de reden dat je hier zeer veel Russen aantreft. 

Zoals bekend hebben zeelieden in 1087 de beenderen van Nicolaas naar 

Bari (Italië) gebracht. De Turken zien de populariteit van de 

Nicolaasverering in Bari nu met lede ogen aan; zij zouden de relieken wel 

weer terug in Turkije willen zien. Verder heb je in Myra de in de rotsen 

uitgehakte graven, de z.g. dodensteden. De exacte ouderdom hiervan is 

niet bekend,  de graven stammen uit de klassieke tijd. Indrukwekkend is 

het om deze graven met hun pilaren in de verticale rotsen te zien. Uit de 

Romeinse tijd vinden we hier ook een theater, sarcofagen en delen van  

de oude stad. Niet lang daarna passeerde ik een veld met het eeuwige 

vuur van Chimaera, de naam is afkomstig van de gelijknamige 

mythologische vuurspuwers. Al sinds de Oudheid stroomt hier een gas 

uit de rotsen dat spontaan ontbrandt wanneer het vrijkomt. Ik kon het 

horen stromen en was hier getuige van een bijzonder 

natuurverschijnsel. En dan de fotogenieke vuurtoren van Gelidonia, deze 

werd in 1936 door de Fransen gebouwd ter ondersteuning van de 

scheepvaart, i.v.m. de gevaarlijke rotskust.  

Het voorjaar is zeker de mooiste tijd om langs deze route te lopen. Vanaf 

half mei wordt het warm en in combinatie met de vele klimpartijen – ik 

moest enkele keren boven de 1000m tot incidenteel 1800m klimmen – 

wordt het lopen zwaar. Lastig zijn ook de paden waar erg veel keien 

liggen en de steile kusten waar je langs rotsen moet klauteren. Het 

maakt het al met al wel een heel avontuurlijke route te midden van een 

prachtige natuur en een rijke historie.  

Reisverhalen 6 : Turkije 
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Cinema Camino 

door Esther Kluver 

Op zondag 5 november organiseerde de Camino Academie voor het 

eerst het filmfestival Cinema Camino in ’t Hoogt in Utrecht. De Camino 

Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden 

in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. 

De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. 

In drie zalen draaiden films en documentaires die allemaal een link 

hadden met pelgrimeren. Alle films werden ingeleid door een spreker 

die zorgden voor verdieping bij de films vanuit de wetenschappelijke 

wereld, waardoor je toch net iets anders naar de film keek. De 

aangeboden films waren divers, van drama tot komedie, van 

persoonlijke tot historische en spirituele verhalen. Voor veel pelgrims 

waren de films een feest van herkenning. Voor pelgrims in spe geven 

de films een goede indruk van wat pelgrimeren betekent en te weeg 

kan brengen. 

Tussen de films door zong het pelgrimskoor El Orfeon Jacobeo voor 

muzikale pauzes, daarnaast waren natuurlijk het Genootschap van St. 

Jacob en onze eigen vereniging van Pelgrimswegen naar Rome 

aanwezig om geïnteresseerden informatie te geven over pelgrimeren.  

De dag zelf was een succes. De meeste films waren uitverkocht! Ook 

de Vereniging van Pelgrimswegen kijkt terug op een geslaagde dag. 

We hebben weer vele mensen gesproken en enthousiast gemaakt 

voor een tocht naar Rome, en zelf tussendoor ook nog een filmpje 

gepakt! 

Voor wie de dag zelf gemist heeft, maar wel benieuwd is naar films 

over pelgrimeren, hierbij de titels van de vertoonde films: 

 Ich bin dann mal weg (Julia von Heinz, Duitsland, 2015) 

 The way (Emilio Estevez, VS, 2013)  

 Caminho da Fé (Tosca Niterink en Anita Janssen, Nederland, 2017) 

 Moederziel (Pim Hawinkels, Nederland, 2010) 

 La voie lactée (Luis Buñuel, Frankrijk/Spanje, 1968) 

 O Apóstolo (Fernando Cortizo, Spanje, 2012) 

 Walking the camino (Lydia B. Smith, VS, 2013) 

 Compostella (Freddy Mouchard, Frankrijk, 2015) 

 Geschiedenis van een tocht (Hans Keller, Nederland, 1986) 

Meer informatie over de films en de Camino Academie is te vinden op: 
www.caminoacademie.nl 

Gezien, gehoord, gelezen : Cinema Camino  

http://www.caminoacademie.nl
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Van Oostzeekust naar Trondheim 
door Fokko Bos 
Nidaros (tegenwoordig Trondheim) behoorde met Santiago de Compostela, 
Rome en Jeruzalem tot de belangrijkste bedevaartsoorden van de 
middeleeuwen. 
Tot dusver was er in Europa niet erg veel belangstelling voor de noordelijke 
routes over het Olavspad naar Trondheim, maar tot mijn verbazing bestaat er 
naast de reguliere pilegrimsleia vanuit Oslo ook een uitgebreid padennet vanuit 
Zweden (oa van Sundsvall aan de Oostzee naar Trondheim). 
Tot dusver werd hij niet beschreven in gangbare talen als het Duits of Engels, 
maar opvallend genoeg is er nu wel een Nederlandstalige beschrijving van de 
route bij de uitgeverij Op Vrije Voeten van Ria Warmerdam. 
De gids heeft dezelfde onweerstaanbare uitvoering als het gidsje 'Het 
Olavspad van Oslo naar Trondheim' (zie Nieuwsbrief 35/dec. 2016 ).  
De reis begint bij de kerkruïne van Selånger, vlakbij Sundsvall – de plek waar 
Olav Haraldsson zo'n duizend jaar geleden aan wal stapte en zijn tocht naar 
Noorwegen begon. Vandaar dat het gidsje de (verwarrende) titel 
draagt: St.Olavspad/St Olavsleden van Selånger naar Trondheim' 

GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN 

Herziene uitgave van de Weg van de Franken deel I  
Maastricht tot de Grote Sint Bernard 
door Titia Meuwese 
In november is een herziene uitgave verschenen van de gids De Weg van de 
Franken deel I. Deze beschrijft een aanloop naar de Via Francigena vanaf 
Maastricht tot Reims en verder de oude pelgrimsroute naar de Grote Sint 
Bernardpas. De heruitgave is verschenen om het adressenbestand van de 
overnachtingen up to date te brengen. Daarnaast worden ook in Frankrijk 
meer stukken Via Francigena gemarkeerd op min of meer parallelle routes. De 
gids probeert zoveel mogelijk deze alternatieven aan te geven. 
Zoals Ben Teunissen meermaals schrijft: de “echte” Via Francigena is destijds 
niet helemaal vastgelegd en een deel van de destijds logische paden zijn nu 
drukke autowegen. Dus er moeten keuzes gemaakt worden, die ook soms 
afhangen van de mogelijkheden voor overnachting. 
De gids is net als de vorige uitgaven een complete begeleider voor de 
pelgrim, met aandacht voor historie en natuur, met korte beschrijvingen van 
de vele kunsthistorische bijzondere kerken en steden op de route. De fraaie 
geschilderde kaarten in de gids geven niet alle kleinste details, maar de 
meeste wandelaars zullen daarnaast de begeleidende gpx-track gebruiken. 
Aanwijzingen voor onderdak en lokale voorzieningen worden meest met 
telefoonnummers gegeven. 
 

De Weg van de Franken deel I, Ben 
Teunissen, Lecturium Uitgeverij, 2017 
ISBN 978-90-484-30260 

St.Olavspad/St Olavsleden van 
Selånger naar Trondheim', Ria van 
Warmerdam, Uitgeverij Op vrije Voe-
ten, 2017, ISBN 97890 822510 29 



NIEUWSBRIEF 39 

December 2017 

Pagina 21 

Parlare l’Italiano (15) 

Bijzondere bomen in Italië 

door Leo Baeten 

Bomen trekken nauwelijks de aandacht. Begrijpelijk, maar soms niet helemaal 

terecht. In het twintig kilometer van Rome gelegen dorpje Canneto is de olivio 

piú grande d’ Europa (grootste olijfboom van Europa) te bewonderen. Deze 

olijfboom is naar men zegt 2000 jaar oud. De stam heeft een omtrek van 

zeven meter en de kruin van tien meter slaat alle records. De beroemdste 

boom van Lazio is ondanks haar hoge leeftijd nog niet met pensioen gegaan: 

jaarlijks worden 12 kwintalen (1200 kg) olijven geoogst. 

In Caprino Veronese, een kleine gemeenschap op acht kilometer van Garda, 

bevindt zich een van de grootste platanen. Het meest amusante verhaal dat 

over deze boom verteld wordt gaat over een bijzonder concert. Op de takken 

van de boom zou een groot symfonieorkest plaatsgenomen hebben. Het 

werd het meest originele concert in de muziekgeschiedenis. 

De grootste cipres van Italië heeft een hoogte van 28 meter en een omtrek 

van zes meter. Deze boom is te bewonderen in een Franciscaans klooster in 

het vlak bij Rimini gelegen Verucchio. De boom zou door Franciscus zelf 

geplant zijn. 

De oudste en grootste boom van Italië staat in Sicilië. In het vlak bij de Etna 

gelegen gehucht Sant’Alfia bevindt zich de castagno dei cento cavalli 

(kastanjeboom van de honderd paarden). De boom is ongeveer drieduizend 

jaar oud en haar afmetingen zijn zo groot dat men niet weet of het nu één of 

drie bomen zijn. De meest gebruikelijke uitleg is dat het drie ineen gegroeide 

bomen zijn met een omtrek van resp. twaalf, twintig en tweeëntwintig meter. 

De boom dankt haar bijnaam aan een legende die verhaalt dat een edelvrouw, 

tijdens de jacht overvallen door een noodweer, beschutting zocht onder de 

kastanjeboom (of -bomen?) met haar gevolg van honderd ruiters. Het regende 

zolang dat het gezelschap gedwongen was ook de nacht onder de boom door 

te brengen. Voor de edelvrouw moet het een bijzonder liefelijke nacht 

geweest zijn. Wie de adellijke dame was is niet bekend, maar een goede 

kandidate is Giovanna d’Aragona (1477-1510), hertogin van Amalfi. Zij was 

beslist niet de kuise Johanna. Weliswaar was zij in alle eer en deugd getrouwd 

met de graaf van Amalfi (een neef van de toenmalige paus), maar die overleed 

kort na het huwelijk. De niet ontroostbare weduwe ging meteen samenwonen 

met een bediende en zij kregen twee kinderen. Dat schoot haar broer, die 

kardinaal was, in het verkeerde keelgat en hij liet zijn zus en haar kinderen 

vermoorden. Deze moord vormde het onderwerp van talloze verhalen en 

theaterstukken. Hierdoor is Giovanna d’Aragona niet in de vergetelheid 

geraakt. Maar ook zonder haar tragische dood zou zij voortleven als de vrouw 

die mogelijk onder de “kastanjeboom van de honderd paarden” op een 

genoeglijke wijze de nacht doorbracht.  
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Pelgrimeren 

Openbaar vervoer in Italië: een ander avontuur.  
Een reis van het vliegveld van Perugia naar het begin van de wandeling in Città 
di Castello.  Het komt goed, vooral als je geen haast hebt. 
door Arnold Spijker 
 
Vroeg, te vroeg opstaan. Om 05.20 uur hebben we een shuttle afgesproken 
naar Charleroi. Het is nog donker en koud. Ik trek m'n jas er even bij 
aan. Met nog een man stappen we in de shuttle. Een ruime vijf minuten 
later staan we op de luchthaven.  
Een vlucht van ruim 1,5 uur brengt ons in Perugia. Het is een klein vliegveld. 
Het lossen van de bagage stelt niets voor. De bedoeling is buiten een bus te 
nemen richting Perugia. We moeten naar de Ponte San Giovanni. Hier 
moeten we de lokale trein richting Citta di Castello hebben. Bij de bushalte 
worden we aangesproken door een paar Italiaanse dames die met ons een 
taxi willen delen naar Perugia. Wij willen echter niet naar het Centrum. Een 
ander echtpaar wil echter ook naar het station. We delen een taxi en komen 
zo op de prijs van een busrit.  
De kaartjes voor de trein moeten bij Bar Luca worden gekocht. Je koopt ze 
dus niet hier op het station. We krijgen echter hulp van een Italiaanse vrouw 
die uitmuntend Engels spreekt. Ze maakt ons duidelijk dat je de biljetten ook 
in de trein kunt kopen. Dat kost niets extra's en is een stuk makkelijker dan 
helemaal naar die bar Luca te gaan.  
‘Je moet naar perron 5 toe’, zegt ze en ze begint alvast voor ons uit te 
lopen. ‘Kijk, daar die trein moet je hebben’. Het is een onooglijk oud grijs 
treintje. Een perronnummer is nergens te zien. We moeten over de 
treinsporen er naar toe lopen. We zijn nog niet ingestapt of de trein begint 
te rijden. Geen idee in welke trein we nu eigenlijk precies zitten.  
Een aantal minuten later komt er een conducteur. Inderdaad, bij hem kopen 
we onze biljetten. € 1,50 per persoon. Ja, we hebben de goede trein. De 
treinrit duurt een uur volgens hem.  
Bij een halte steek ik mijn hoofd buiten de deuren om te zien of ik iets van 
een stations-aanduiding zie. Niets. Ik vind het maar bevreemdend, zo 
midden door een landschap te rijden, zonder te weten waar je nu eigenlijk 
bent. De conducteur komt later naar ons toe. Hij vindt het maar gevaarlijk 
wat ik doe. ‘Dat kan je je kop kosten’, zegt hij. ‘Die deuren gaan met een 
gigantische klap dicht en vermorzelen alles wat er tussen zit.’ Nou ja, ik was 
niet van plan, daarop te wachten. ‘Ik zorg wel dat jullie weten waar jullie 
eruit moeten’, zegt hij.  
Twee haltes later is er plotseling een oudere conducteur. ‘Ah, Castello’, zegt 
hij. Blijkt dat de jonge conducteur doorgegeven heeft dat wij er in Citta di 
Castello uitmoeten.  
Vanaf het station is het hooguit vijftien minuten lopen naar ons 
overnachtingsadres. Vandaag benutten we om Citta di Castello nader te 
bekijken, morgen begint de tocht.  
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OPROEP MUSEUM CATHARIJNECONVENT / CAMINO ACADEMIE 

door Esther Kluver 

Najaar 2018 organiseert het Museum Catharijneconvent in Utrecht een 

multireligieuze  tentoonstelling over relieken. In het kader van deze 

tentoonstelling wil het Catharijneconvent graag in contact komen met mensen 

die vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen over relieken. Hieronder een 

toelichting op de tentoonstelling en de oproep aan de lezers. 

In de tentoonstelling, die op 13  oktober 2018 opent, wil het Catharijneconvent 

laten zien hoe alomtegenwoordig relieken en reliekverering zijn. Anders dan veel 

mensen denken is het geen typisch middeleeuws, rooms-katholiek ‘bijgeloof’, 

maar komt het in vrijwel alle andere religies en culturen voor. Een reliek is een 

voorwerp dat verwant is aan een voor een grote groep mensen belangrijk 

persoon. Het was onderdeel van deze persoon of in contact geweest met 

diegene. Mensen ontlenen een bijzondere kracht of werking aan een reliek en 

willen er moeite voor doen of hebben er (veel) geld voor over om het in bezit te 

krijgen of erbij in de buurt te komen. Het reliek kan in eigen huis, in eigen kerk of 

in de naaste omgeving een plaats hebben, maar kan zich ook op honderden 

kilometers lopen of fietsen bevinden.  

De tentoonstelling presenteert relieken uit diverse religies, culturen en regio’s op 

een gelijkwaardige manier naast elkaar en besteedt aandacht aan de overeen-

komsten én verschillen in de omgang met relieken. Bovendien laat het museum 

ruim tweeduizend jaar omgang met relieken zien: vanaf de oudheid tot de 

hedendaagse actualiteit.  

Het museum toont een rijke selectie uit de eigen collectie, aangevuld met 

belangrijke bruiklenen uit binnen- en buitenland. Van unieke staaltjes middel-

eeuwse edelsmeedkunst en koptische weefsels tot reliekenprentjes en 

eenvoudige moderne reliquiaria. Naast christelijke voorwerpen zijn er 

schitterende, imponerende en ontroerende boeddhistische, islamitische, 

wereldlijke en zeldzame joodse relieken te zien. Ook historische helden, moderne 

sporticonen, hedendaagse idolen en inspirerende wereldleiders worden 

gerepresenteerd in directe relatie tot actuele reliekenverering. 

In aanloop naar deze tentoonstelling wil het Catharijneconvent een aantal 

mensen interviewen die vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen over hun 

omgang met/hun ervaring van relieken. Verder wil het Catharijneconvent graag in 

contact komen met mensen die zelf relieken in bezit hebben die eventueel een 

plaats in de tentoonstelling zouden kunnen krijgen. Mensen die hieraan een 

bijdrage willen leveren of aanvullende vragen hebben kunnen contact opnemen 

met Marije de Nood, medewerker educatie Museum Catharijneconvent, 

m.denood@catharijneconvent.nl. 

Vooruitlopend op de tentoonstelling is vanaf heden de website 
www.catharijneverhalen.nl opengesteld voor iedereen die kan en wil vertellen 
over persoonlijke ervaringen met relieken.  
De Camino Academie ondersteunt het Catharijneconvent bij het leggen van deze contacten, 
en is van plan in 2018 bij haar activiteiten ook aandacht te besteden aan het onderwerp 
relieken.  

Reliekhouder in de vorm van Sint-

Laurentius met een rib, afkomstig uit de 

Sint-Lebuïnuskerk te Deventer, Rijnland, 

1490-1500, Museum Catharijneconvent  

De Camino Academie wil 

rondom de Camino kennis 

bundelen, ontwikkelen en 

delen. Ze biedt een 

toegankelijk podium waar 

academici, onderzoekers en 

praktijkexperts (pelgrims) 

elkaar ontmoeten en 

inspireren.   

Namens onze vereniging 

nemen Esther Kluver en 

Mijke Vlaskamp deel aan de 

stuurgroep. Meer weten? 

Zend een mail aan 

estherkluver@gmail.com 

 

mailto:m.denood@catharijneconvent.nl
http://www.catharijneverhalen.nl
mailto:estherkluver@gmail.com
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PRIKBORD  

In de Cicerone blog vaak interessante tips voor 

wandelaars, nu een link naar een beschrijving 

van een Amerikaan over het lopen van de GR5. 

Interessante waarnemingen van zaken die voor 

ons volkomen vanzelfsprekend zijn. 

Te oud om een lange afstandsroute te lopen? 

Lees dit verhaal over een 82-jarige. 

Een blog over wandelen, om inspiratie op te 

doen o.a. voor trainingen komend voorjaar. 

Een website voor en door fietsers binnen Europa, vol routes en tips: 

Europafietsers 
Button ter gelegenheid van het jubileum: wie 

deze nog niet heeft kan er één opvragen bij  

info@pelgrimswegen.nl  

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/midwinterwandeling-2017/
http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
http://www.caminoacademie.nl
https://www.cicerone-extra.com/trekking-the-gr5-from-the-north-sea-to-the-mediterranean-logistics
https://www.washingtonpost.com/news/inspired-life/wp/2017/10/26/an-82-year-old-man-hiked-the-entire-appalachian-trail-then-he-danced-a-jig/?hpid=hp_hp-more-top-stories-2_il-appalachiantrail-435pm%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.6c1ecd546cbf
http://www.wandelvrouw.nl/
https://www.europafietsers.nl/
mailto:info@pelgrimswegen.nl
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SULLA STRADA : pelgrimeren met een tent 

Door Luc Gregoir 

In de Nieuwsbrief van augustus hadden we het over pelgrimeren in de regen. In deze bijdrage gaan we op 

verder op dit onderwerp in voor wat bivakkeren en kamperen betreft. 

Voor de aanschaf van een tent inclusief matje, kookgerei en wat er nog meer bij hoort moet je al vlug  meer 

dan 500€ op tafel te leggen. Met een slaapzak van goede kwaliteit komen daar nog flink wat euro’s bij. Een 

bedrag waarvoor je al een aantal keren in een B&B kan overnachten en een flink pakje in je rugzak of op je 

bagagedrager. De eerste vraag die je je kan stellen is: hoe vaak ga ik van al dat materiaal gebruik maken? Is 

dit maar heel sporadisch dan kan je ook rekenen op de voorzienigheid en een bivakzak mee nemen voor die 

ene keer dat zelfs de voorzienigheid je in de steek zou laten. Een bivakzak is een waterdichte hoes waar je 

met uw slaapzak in kunt slapen. Op deze manier heeft u geen zware tent nodig en kan je toch beschermt 

tegen de regen overnachten. Maar je kan ook gehecht zijn aan de vrijheid s ’avonds je tentje neer te zetten 

waar je bent aangekomen als je je niet toevallig voor de deur van een klooster bevind of in het geval je 

pelgrimsbudget je noodzaakt de tering naar de nering te zetten. Als je hiervoor kiest zijn er toch een aantal 

zaken waar je best aandacht aan besteed voor je vertrekt. Hierbij zal het een afwegen zijn wat mee te nemen 

en wat thuis te laten zodat het gewicht dat je hebt mee te dragen niet contraproductief werkt. 

Op mijn voettocht van Rome naar Antwerpen had ik een tentje mee in de vorm van een sigaar waar ik juist in 

kon liggen en met wat goede wil er nog mijn rugzak bij kreeg. OK wat gewicht betrof maar een complete ramp 

bij de eerste regenbui, je kan je niet omkleden of je rugzak pakken in z’n ding dus moet je met alles naar buiten 

zodat je hele hebben en houden in een oogwenk doorweekt is, klaar om de volgende etappe in de niet 

aflatende regen aan te vatten. Dat kon dus beter en ben ik voor mijn volgende tocht op internet op zoek 

gegaan op review sites naar betere oplossingen. Altijd handig om een idee te krijgen waar je op moet letten en 

wat er zoal op de markt is. De volgende tent werd een twee persoonstent met twee ingangen waarin ik kan 

rechtzitten, extra gewicht is 700 extra grammen, dat had ik er voor over. Ik pak mijn tent op een gemakkelijk 

bereikbare plaats in de rugzak zodat ik mijn tent kan uithalen en mijn rugzak en zijn inhoud voor de rest kan 

drooghouden als ik ze moet opzetten in de regen. Met de twee ingangen kan ik mijn bagage snel in de tent 

brengen en langs de andere ingang zelf de tent in gaan zonder dat ik gehinderd wordt. Ik kan dit tentje ook 

opzetten zonder dat ik de haringen in de grond moet verankeren. Als er in de buurt een afdak is heeft dit het 

voordeel dat ik het daar opzet zodat de binnentent droog blijft en het daarna verplaats naar waar het kan 

staan. De tent span ik dan ter plaatsen op met de haringen en mijn bagage breng ik achteraf naar de tent. 

http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB38/NIEUWSBRIEF-38-printversie.pdf#page=26
https://www.outdoorgearlab.com/topics/camping-and-hiking/best-backpacking-tent
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 Omdat ik kan rechtzitten en genoeg ruimte heb kan ik in de tent droge kleding aantrekken, eten en de slaapzak 
open leggen. Handig is een ringetje in de nok van de tent waar ik mijn ledlamp kan ophangen. Het versterkt het 
huiskamer gevoel en s ’nachts moet ik niet liggen rommelen om dat verdomde lampje te vinden. Dit is dan mijn 
huisje voor de volgende uren, laat het buiten maar waaien en regenen. Lichte tentjes zijn delicaat en houden niet 
van keitjes of scherpe voorwerpen. Daarom heb ik me laten ompraten door de verkoper van dienst en er ook 
een afzonderlijk onderzeil bij genomen. Huis tuin en keuken plastiek zou niet goed zijn in aanraking met de ma-
terialen waarin de moderne tentjes zijn gemaakt (weekmakers) dus toch maar een zeil dat daarvoor bestemd is. 
Het onderzeil kan het water deels van je grondzeil afschermen als je het oprolt tot binnen de buitentent en kou-
de komt vooral langs onder binnen hetgeen een extra argument is voor de aanschaf van zo een extra zeil. Kost-
prijs van het zeil: 350 gram. Belangrijk is ook hoe je de tent opstelt, nooit op de plaats waar al het water samen-
stroomt, een lichtelijk afhellend vlak is goed als je water kan afleiden door een greppeltje aan de hoogste kant te 
maken. Je binnen en buitenzeil mogen vooral niet raken, hetgeen in bepaalde omstandigheden eenvoudiger 
klinkt dan het is, zeker op ondergrond die niet vlak is of als het buitenzeil gaat doorbuigen onder invloed van 
wind en hevige regen. Van iedere tent vind je tegenwoordig wel YouTube filmpjes op het net die demonstreren 
hoe je je tent het best opzet en gebruikt, een aanrader om ze te bekijken vóór je de deur uit gaat. In de regen 
opbreken is weer een ander verhaal. Handig is als je binnentent niet vast zit aan de buitentent. Met mijn tentje 
kan ik de binnentent onder de buitentent aan het einde van de steunbogen bevestigen zodat ik mijn binnentent 
kan opbreken voor de buitentent en zo alles opbergen in de rugzak voor ik de buitentent ontmantel. Een opera-
tie die toch best vooraf eens wordt uitgeprobeerd. De buitentent draag ik dan mee aan de buitenzijde van de 
rugzak of apart op de bagagedrager van mijn fiets zodat het binnenin droog blijft.  

Wil je lang van je tent genieten laat ze goed uitdrogen als je thuis komt. Bewaar ze niet opgepropt in het zakje 
waar je mee rond trekt maar hang ze open of vouw ze op en berg ze weg in een donkere plaats, UV licht werkt 
destructief op de materialen van je tent. Om de paar jaar doe je ze best eens onderhanden nemen om ze terug 
waterdicht te maken. 

Verdere tips over kamperen in de regen vind je in deze video en eentje van een vrouw op tocht in uitzonderlijke 
omstandigheden met een éénpersoons tentje kan je hier aanklikken. 

In reactie op het eerste artikel kreeg ik een opmerking in verband met een positieve ervaring met een lange re-
genjas met gewone voorsluiting en een ruimere achterkant zodat je hem over je rugzak als een gewone regenjas 
kan aantrekken. Toch maar eens uitproberen in het vooruitzicht van een tocht op de OLAV’s weg die eraan 
komt. Wie meer over de jas wil weten kan terecht bij info@pelgrimswegen.nl. Heb je zelf opmerkingen of tips 
laat het ons weten met mail aan redactie@pelgrimswegen.nl. 

https://www.vrijbuiter.be/inspiratie/het-juiste-grondzeil-kiezen_4/
http://hikingadvisor.be/onderhoud-van-materiaal/
http://hikingadvisor.be/onderhoud-van-materiaal/
https://youtu.be/rQ7ilW50Wpw
https://youtu.be/WnYn7ip2aj4
mailto:info@pelgrimswegen.nl
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl


NIEUWSBRIEF 39 

December 2017 

Pagina 27 
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Roofvogels onderweg 

door Titia Meuwese 

In Nederland kun je bij mooi weer buizerds in de lucht zien cirkelen, op zoek 

naar prooi. Met hun relatief grote vleugels hoeven ze bijna geen slag te 

doen, ze zweven op de thermische winden. Ons land is in sommige streken 

dichtbevolkt met buizerds. In het najaar moeten de jongen een broedgebied 

veroveren en die gebieden sluiten op elkaar aan. Het zijn vooral goede 

muizenjagers, dus heel nuttig. In boomloze gebieden hebben ze te weinig 

nestplaatsen en in sommige streken worden de eieren uit de weinige nesten 

geroofd, met muizenplagen als gevolg! Roofvogels zijn de top van de 

voedselketen: veel roofvogels betekent veel prooidieren. Weinig roofvogels 

in een gebied is een veeg teken: eierroof, worden ze uitgemoord met 

vergiftigd aas of is er niets meer te eten?  

Boomvalken zijn er wel in Nederland, maar ze zijn vrij schaars. Ze bidden niet 

in de lucht zoals torenvalken maar vangen in de vlucht kleine vogels en 

insecten, speciaal libellen. Roodbruin, terwijl ze vliegen in wat vochtige 

valleien zie je ze de insecten oppikken. Veel boomvalken betekent normaal 

ook veel libellen. En die zijn ook grote rovers, van allerlei kleine insecten zoals 

muggen. 

De kiekendief is zo groot als een buizerd, met slankere vleugels. De bruine 

kiekendief jaagt terwijl hij over laag rietlanden zweeft en broedt ook op de 

grond. De grauwe kiekendief, die over akkers jaagt heeft het heel moeilijk in 

Nederland bij gebrek aan prooi. Jagende kiekendieven zijn mooi een tijd te 

volgen, omdat ze niet zo snel weg zijn. Hij eet jonge vogels, we zagen het vlak 

bij Winsum gebeuren: de jonge scholekster kwam niet op tijd weg. 

Niet in Nederland, maar veel bij de rivieren in Midden Europa: de rode wouw, 

de snelle vogel met de gevorkte staart. Kijk hoe hij door de dalen zweeft, 

gebruik makend van thermiek en dan alleen zijn mooie staart heen en weer 

zwenkt om te sturen. Heeft het kleinste leefgebied van de vier vogels in dit 

verhaal, maar je moet hem onderweg haast  wel tegenkomen. Onderweg in 

Zwitserland zagen we ze met velen in pas gemaaid gras, op zoek naar 

gewonde en dode muizen. Daar neemt hij flink toe, helaas niet in Italië. 

En dan de steenarenden: probeer er één te zien tijdens de passage van de 

Alpen of boven de Apennijnen. Hoog in de lucht, donker met lange rechte 

vleugels. Cirkelt ook op de thermiek, zweeft daarna naar beneden en glijdt 

dan over de bergtoppen om de marmotten te verrassen. Nestelt echt hoog, 

komt tegen tien uur eens van zijn nest als het zo ver opgewarmd is dat hij naar 

boven kan liften met de warme wind. Dus geschikt voor de lunchpauze: speur 

de bergtoppen af. Of als je tussen de marmotten bent: luister naar de extra 

luide alarmroep: dan is er vast één over de kam aan komen zetten. De mooiste 

herinnering boven het Inndal: twee steenarenden die boven ons hoger en 

hoger en hoger zweven en dan, met meer dan 120 km per uur wegsteken, 

naar de overkant van de vallei. Daar kun je als pelgrim niet tegenop, je kunt ze 

alleen met open mond nakijken.  steenarend spanwijdte 190 tot 227 cm  

rode wouw, spanwijdte 145 tot 165 cm  

bruine kiekendief spanwijdte  

110 tot 125 cm 

boomvalk spanwijdte 70 tot 84 cm  
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SULLA STRADA  Driemaal onderdak in een klooster 

door Arno Cuppen 
In 2009 en 2010 zijn mijn vrouw en ik van Saint-Jean-Pied-de-Port via Arles en Susa naar 
Rome gelopen en vervolgens door naar Brindisi. Het waren de eerste etappes van onze 
reis richting Jerusalem. 
Wat ons in het “katholieke” Italië onder meer opviel is dat ook daar de kerken en 
kloosters vooral leeg zijn en je er als pelgrim bepaald niet altijd welkom bent. Een hele 
mooie uitzondering op die regel was het klooster van Bose, even onder Assisi, waar we 
begin november 2009 onze eerste etappe eindigden. We zijn er sindsdien enkele keren 
terug geweest.  
Bose is eind jaren zestig van de vorige eeuw gesticht door Enzo Bianchi en telt nu zo’n 
tachtig broeders en zusters. Er zijn kleine “dependances” in Assisi, Ostuni, Cellole en 
Civitella. De “hoofdvestiging” is net buiten het dorp Magnano, dat op de grote morene 
ligt die is gevormd door een gletsjer vanuit wat nu het dal van Aosta is. De Via 
Francigena gaat onderlangs deze morene. Hemelsbreed ligt het klooster zo'n 1,5 km van 
deze hoofdroute. Het hoogteverschil tussen beide is zo’n driehonderd meter. 
"Het klooster ligt op een schitterende plek, met uitzicht op de Alpen. Er is en wordt veel 
aandacht en zorg besteed aan het ontwerp van de gebouwen en de inrichting. Het 
meubilair, het aardewerk, de schilderijen en andere decoraties zijn vaak zelf gemaakt. Je 
bent er welkom om deel te nemen aan de maaltijden, met veel producten uit eigen tuin, en 
te overnachten. Het bijwonen van de mooie, gezongen diensten, meestal met (minimaal) 
zestig broeders en zusters is een bijzondere belevenis." 
Website klooster > http://www.monasterodibose.it 

door Guus Wesselink 

“Herzlich willkommen im Diakonissenmutterhaus für Thüringen in Eisenach! 

Een toenemend aantal leden van PnR pelgrimeert tegenwoordig op de ÖP. In 

tegenstelling tot enkele berichten die we kregen: het Mutterhaus is écht open voor 

pelgrims!! Soms echter is alles bezet. Een dag tevoren contact opnemen dus. Adres etc. 

staan vermeld in het routeboek van de Ökumenische Pilgerweg  . Zo begint de website 

van de gastvrije diaconessen in het historische stadje Eisenach met het geboortehuis 

van Johann Sebastiaan Bach en de Wartburg, waar Luther, als vrijwillige banneling, de 

bijbel vanuit het Hebreeuws en Grieks in het Duitse heeft vertaald. Het Diakonissen-

mutterhaus is het spirituele centrum van Eisenach en tevens één van de herbergen 

langs de Ökumenische Pilgerweg van Görlitz naar Vacha. Zie ook het verslag van Guus 

over deze weg 

Het klooster op de berg bij Valfabbrica door Titia Meuwese 
Op de Franciscaanse route tussen Gubbio en Valfabbrica is er niet veel onderdak. 
Daarom raadt Kees Roodenburg aan om al vrij vroeg in een Agriturismo te overnachten. 
Wij besluiten de drie etappes van Gubbio naar Assisi in twee dagen te doen en kiezen 
voor de Agriturismo “Tenuta di Biscina”. Op de route komen we langs het klooster San 
Pietro in Vigneto en halen we water bij het tappunt. Een man komt naar ons toe en 
vraagt of we onderdak zoeken als pelgrims. Ik vraag of deze plek daar nu open voor is. 
De monnik die het klooster bewoonde en geen gasten meer ontving is weggetrokken 
naar een comfortabeler plek in verband met zijn leeftijd. Hij heeft heel veel werk in het 
complex verricht en een groep Jezuïeten heeft het beheer overgenomen. De man laat 
me het hele verblijf zien; maar ja, wij hebben al gereserveerd verderop. Het is een 
prachtige rustige plek. (Gelukkig hadden we bij de Tenuta Biscina ook prima onderdak.) 
San Pietro in Vigneto, Frazione Biscina, 06024 Gubbio PG, Italië  
Telefoon: +39 334 274 0238 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.monasterodibose.it&data=02%7C01%7Cggoudvis%40hotmail.com%7C7339e548e019442fb74c08d53591f570%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636473823367964692&sdata=9DU5zCZUDILbGpvNDoDXl0Dcv4NW
http://www.diako-thueringen.de/ev_-luth_diakonissenhaus-stiftung_mutterhaus_de.html
http://www.oekumenischer-pilgerweg.de
http://www.viervrijevoeten.nl
http://www.ilsentierodifrancesco.it/Index.aspx?idmenu=20
https://www.google.fr/search?rlz=1C1VFKB_enNL719NL719&q=eremo+di+san+pietro+in+vigneto+telefoon&sa=X&ved=0ahUKEwjIt4Tf8unXAhXH1hoKHcIzAIcQ6BMIpAEwFQ
https://www.google.fr/search?q=sanpietroinvigneto&rlz=1C1VFKB_enNL719NL719&oq=sanpietroinvigneto&aqs=chrome..69i57j0l5.5971j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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IJKPUNT 

 

Ja, we kunnen zweven en zwerven,  

streven naar onthechting, maar 

geen mens zonder ijkpunt, zonder  

anker. Geen kleur, geen klank 

 

geen woord zonder grond, zonder  

wortels. Geen kunst zonder bron, 

zonder brandpunt, zonder luwte. 

 

Alles is op zoek naar de nog warme 

afdruk 

van een verloren paradijs 

 

en cirkelt onontkoombaar, als een 

nachtvinder door de lamp misleid, om 

de plek die daar het meest op gelijkt. 

 

Marc Tritsmans  

Uit de bundel Man in het landschap (2008)  

Gezien in de stationshal in Venlo 


