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Ben je een wandelaar of een pelgrim?
Terug van mijn reis vertelde ik aan een Mohammedaanse vriendin over het laatste deel van mijn
tocht en over mijn emotionele ervaringen in de Franciscaanse kloosters. Verward vroeg ze me:
maar je bent toch niet kerkelijk? Je deed het toch om van de natuur en de cultuur te genieten? Ja,
maar onderweg was ik toch soms een pelgrim met tranen in mijn ogen. Dat is zij zelf nu ook:
geheel onverwachts kon ze mee op de grote pelgrimstocht naar Mekka en daar loopt ze nu terwijl
ik dit redactioneel schrijf. Een pelgrim voor vijf dagen.
Dit nummer van de Nieuwsbrief heeft zichzelf gevuld met veel korte beschrijvingen van leden over
hun tocht naar Rome. De breedte van de Vereniging komt eruit naar voren: van tochten gemaakt
met groot plezier en genoegen tot vervulling van een diepe wens om als pelgrim op tocht te gaan
en in het reine te komen met dingen uit je leven. Als inspiratie voor je eigen tocht of als punt van
herkenning van de eigen al voltooide tocht hoop ik dat het fijn zal zijn om te lezen.
Redactie en bestuur waren veel op pad, dat betekent dat er niet veel direct nieuws van die kant
komt. Maar het prikbord beslaat twee pagina’s met veel verbindingen naar allerlei interessante
websites en blogs. Onder andere over een proefschrift over de pelgrimservaring, zoals
gepresenteerd door een lid van de Camino Academie. Kijk en link door: werelden van informatie
gaan voor je open!
Zoals gebruikelijk zijn er van de redactie bijdragen over praktische zaken. De routecommissie boekt
vooruitgang met de documentatie van mogelijke routes in Italië; hier een verslag van de nu
beschikbare informatie. We wensen iedereen veel leesplezier.
Namens de redactie,
Titia Meuwese
Deze Nieuwsbrief is ook beschikbaar als webversie.
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AGENDA
19 september: 20:00 boekpresentatie De Ogen van de Muskusos, in Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk. Snel inschrijven!

21 tot 23 september Fietsweekend Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Opgave via de
website
12 oktober tot 3 februari : Tentoonstelling over relieken in het Museum Catharijneconvent Utrecht

6 en 7 oktober wandelweekend en 12 en 13 oktober terugkomweekend Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Opgave via de website
8 november in Oosterhout: Lezing Vier vrije voeten over de Oekumenische
Pilgerweg: opgave via de website .
17 november: Ontmoetingsdag van de Vereniging PnR in Oudenbosch
Meer nieuws in september

OPROEP * LEZERSBIJDRAGE * OPROEP
Blijvende contacten na een pelgrimstocht
Veel pelgrims ontmoeten op hun tocht naar Rome bijzondere mensen. Soms levert dat blijvende contacten of zelfs vriendschappen op.
De redactie van OMNES is nieuwsgierig naar uw verhalen: heeft u tijdens uw tocht ook bijzondere ontmoetingen gehad? Het kunnen medepelgrims geweest zijn, met wie u een aantal dagen samen opliep of
fietste. Of inwoners van de streek waar u doorheen reisde, met wie u
nog correspondeert of anderszins contact onderhoudt.
Vertel ons het verhaal van uw ontmoeting en wat deze persoon voor
u zo bijzonder maakte. Stuur het naar redactie@pelgrimswegen.nl en
wie weet plaatsen we het in het volgende nummer van Omnes.
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UIT DE VERENIGING
Bescherming van je gegevens op de website van Pelgrimswegen naar
Rome.
door Luc Gregoir
Het internet is een uitstekend middel voor het uitwisselen van gegevens tussen
personen met een gemeenschappelijke interesse. Dat is dan ook een kerndoel
van onze vereniging. Maar de algemene toegankelijkheid heeft als neveneffect
dat het ook kwetsbaar is voor oneigenlijk gebruik. Om dit zo veel mogelijk te
verhinderen en toch onze doelstelling te verwezenlijken hebben we een aantal
basis-voorzieningen en regels op de website toegepast.
Administrative gegevens met betrekking tot de leden worden bewaard en beheerd in een omgeving die onafhankelijk is van de website. Deze omgeving is
slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk. De regels die voor deze
gesloten omgeving gelden kun je nalezen in het beheersdocument over beveiliging van de administratieve gegevens van PnR.
Leden krijgen een website-account aangemaakt waarmee ze zich kunnen inschrijven voor evenementen, zaken in de webwinkel kunnen bestellen en informatie tussen leden onderling kunnen uitwisselen.
Een PnR-lid kan zijn/haar naam zoals die aan anderen getoond wordt zelf instellen
in zijn/haar webprofiel zodat hij/zij voor de buitenwereld anoniem blijft.
Een PnR lid kan verzoeken een Web Emailadres in de vorm @pelgrimswegen.nl
aan te maken. Mails aan dit adres worden doorgezonden naar zijn privéemailadres, zodat het privé-adres niet aan anderen getoond wordt.
Een PnR lid kan vragen zijn/haar websiteaccount en de daaraan verbonden
gegevens van de website te verwijderen. Dit staat los van de gegevens die verband houden met het lidmaatschap en die in de adninistratieve omgeving worden
bijgehouden. Als je je webaccount laat verwijderen heb je uiteraard geen mogelijkheid een aantal faciliteiten te gebruiken maar kun je nog wel je deelname
aan evenementen of je aankomst in Rome via email melden.
Het gebruik van cookies wordt tot een minimum beperkt en op plaatsen waar ze
enkel betrekking hebben op de werking van de site. In geen geval worden
gegevens afkomstig van het gebruik van de site gedeeld met derden. Voor meer
details kun je de informatie op de site onder het menu vereniging > publicaties >
website raadplegen.
Via het mailadres privacy@pelgrimswegen. nl kun je alle vragen of verzoeken
voorleggen die betrekking hebben op de bescherming van je persoonsgebonden
gegevens.
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PELGRIMSTOCHT VOLBRACHT
Pelgrimstocht van Lucca naar Rome
door Rianne en Frans Verkooijen
Een vriend van ons was vorig jaar vanuit Nederland naar Rome gelopen en we
werden nieuwsgierig gemaakt door zijn ervaringen. Hij vertelde ons over de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Na de informatieve ledenbijeenkomst in
Zwolle werd ons oorspronkelijk plan bijgesteld en tegelijktijdig pakten we enthousiast het plan op om een gedeelte van de Weg naar Rome te lopen.
Het werd van Lucca naar Rome: een wandeling van twintig dagen van ruim vierhonderd km door een hoofdzakelijk Toscaans filmdecor, waarbij alle zintuigen
elke dag werden geprikkeld. Het lopen als mede-pelgrim en als onderdeel van een
wereldwijde pelgrimsfamilie van alle leeftijden gaf een extra gevoel van verbondenheid. Het pad loopt o.a. over eeuwenoude paden die mogelijkerwijs ook door
een van onze voorouders is gelopen. Op de pelgrimsovernachtingen was er
steeds, veelal door vrijwilligers, een gastvrij onthaal. We hebben deze tocht mede
ondernomen, omdat er nu een kantelpunt in ons leven is (o.a. allebei gestopt met
werken, veertig jaar getrouwd etc.).
Het beschrijven van onze ervaring is moeilijk en op een van de pelgrims adressen
kwamen we de tekst tegen;
Sometimes the people around you won't understand your journey.
They don't need to, it's not for them.
Aangekomen in Rome beschouwden we de tocht als “een cadeau van en voor
elkaar. Een tocht met liefde, dankbaarheid en avontuur".

Onze weg naar Rome
door Hans en Gerdi van Dalen
Fietsen naar Rome is het leven in het klein. Het gaat namelijk helemaal
niet over Rome, de reis is het doel. Maar het is wel plezierig als je uiteindelijk in Rome eindigt. Dat dan weer wel.
Tijdens onze fietsreizen hebben we geleerd zaken te nemen zoals ze
komen. Het is zinloos je druk te maken over regen of tegenwind; ze zijn
een gegeven. Ergernis dat je niet snel genoeg gaat of liever een zonnetje hebt is zinloos. Regen en wind zijn het hier en nu. En het is aan jou
hoe je ermee omgaat.
Wind mee of soepel bergafwaarts rijden is niet anders. Geniet ervan en
laat je plezier niet bederven door negatieve gedachten over wat hierna
kan komen. De volgende klim kan meevallen of je wordt beloond met
prachtige vergezichten. En als je op de fiets denkt dat het windstil is,
heb je meestal de wind mee. Het is net het echte leven.
Onze tocht naar Rome via de route van Hans Reitsma was prachtig. Het
was mooi weer, de omgeving was afwisselend (natuurschoon en liefelijke dorpjes) en de mensen waren zeer vriendelijk.
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PELGRIMSTOCHT VOLBRACHT
Een fantastische voetreis
door Margriet en Marcel van Bommel
En daar gaan we, vanuit Lausanne in Zwitserland. Want daar begint de
gids met onze Via Francigena, die de leidraad voor deze voetreis wordt.
Langs het meer van Genève, waar je begrijpt waarom zoveel rijken hier
wel willen wonen. Langs bekende en onbekende stadjes en dorpen. St
Maurice met zijn bijzondere Abdij.
Langs bloeiende alpenweiden over de Grand St. Bernard, de weg net
vrijgegeven. Italië in. Het prachtige dal van Aosta door, waar je loopt
over de eeuwenoude waterkanalen, die nog altijd het water van de Alpen verdelen over de velden tot en met de eeuwige rijstvelden langs de
Po. Het veer dat als schooluitje wordt ervaren door ons en onze medepelgrims.
Nog een stukje en dan over de Apennijnen via Passo della Cisa en door
de poort Toscane in. Intens door het landschap, onderweg die vriendelijke Italianen tegenkomen en aan de bar een espresso drinken. De medepelgrims uit Italië, Duitsland, Canada, Frankrijk, Nederland…. Reizen
langs de plaatjes van dorpen en steden uit de reisgidsen. Pavia, Lucca en
Siena, wat zijn jullie mooi! Het schakelen van opgebouwde rust naar toerisme en weer terug. Uiteindelijk is daar Rome, vanaf Monte Mario, zo
onbekend met het prachtige uitzicht, naar de St. Pieter en het plein.

Fietsende pelgrim naar Rome
door Jan van de Wijdeven
Jaren geleden heb ik me voorgenomen om in het voorjaar van 2018 een
speciale reis te gaan maken. Toen de eerste plannen ontstonden was
2018 nog ver weg. Aanleiding voor deze plannen waren allerlei gedachten die toen door mijn hoofd gingen. Op 15 januari 2018 zou het 25 jaar
geleden zijn dat mijn vader op 49 jarige leeftijd plotseling overleed. En
op 23 juni 2018 zou ik mijn 50e verjaardag gaan vieren. Voldoende redenen om in het voorjaar van 2018 iets speciaals te ondernemen. Een voetreis naar Santiago de Compostella in Spanje zou het moeten worden.
Dat was lange tijd het doel.
In de afgelopen jaren ging ik steeds meer twijfelen aan de haalbaarheid
van dit doel. Of in ieder geval aan de haalbaarheid van dit doel op dit moment in mijn leven. Drie tot vier maanden gescheiden worden van mijn
vrouw Nicole en mijn kinderen Minke, Lieke en Jan is geen optie op dit
moment. Dat zou ik niet willen. Daarnaast is het naar mijn mening niet
mogelijk om drie tot vier maanden niet op mijn werk bij Lamers & Van de
Wijdeven in Hapert te verschijnen. (vervolg op de volgende pagina)
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In de zomer van 2016 was ik met mijn gezin op vakantie op een camping in Casciano in Italië. Op een bankje op het plein in het centrum van Castello di Monteriggioni ontstond het idee om naar Rome te gaan fietsen. Rome is natuurlijk
ook een hele mooie bestemming. En de voetreis naar Santiago de Compostella
kon daarmee voor even de ijskast in. Op de fiets naar Rome gaat de reis drie
tot vier weken in beslag nemen. Dat moet te doen zijn. Gelukkig heb ik alle
steun gekregen van Nicole om mijn plannen concreet te maken. En inmiddels
is het er dan ook van gekomen.

Het uitgebreide verslag van
mijn pelgrimstocht kunt u nalezen op www.pindat.nl en
dan jan.opweg.

“Du bist kein Pilger”
Op 25 april jl. ben ik begonnen aan mijn prachtige fietstocht. Ik reed de Reitsma-route door Duitsland, Oostenrijk en Italië. Na de reiszegen door de pastoor
en na een bezoek aan het graf van mijn vader ben ik die dag vanuit de kerk in
Casteren vertrokken richting Wassenberg (D). In Wassenberg kon ik de officiële route oppakken. Een mooie verrassing was dat twee vrienden een kamer
gereserveerd hadden in hetzelfde hotel. We hebben die eerste avond gezellig
met z’n drieën doorgebracht. De volgende morgen voelde weer opnieuw als
de start van mijn pelgrimstocht.
Natuurlijk beleefde ik veel mooie, maar ook leerzame dingen tijdens de vier
weken die ik alleen (en in gedachten ook met mijn vader) op de fiets heb doorgebracht. Ik zag ontzettend mooie plaatsen en ontmoette een aantal interessante mensen. Hoogtepunten waren plaatsen als Verona en Florence. In Florence ben ik zelfs een dag langer gebleven om toch zoveel mogelijk van deze
stad te kunnen zien. Ook heb ik overnacht in het klooster in Stams
(Oostenrijk). Onvergetelijk waren de woorden van de pater die mij binnenliet:
‘Du bist kein Pilger’. Hij zag mij namelijk met mijn fiets en in mijn wielrenkleren
en ik leek volgens mij niet op de klassieke pelgrim. Maar na mijn uitleg waarom
ik de tocht naar Rome fietste en na het laten zien van mijn Pelgrimspas werd ik
met open armen ontvangen.
Fietssleutel
Een absoluut ‘leermoment’ is het verlies van mijn fietssleutel geweest. Ik overnachtte in het klooster van Neresheim en ik kon ’s morgens niet vertrekken
omdat ik mijn fietssleutel niet kon vinden. Grote paniek maakte zich meester
van mij. Na een uur zoeken (en net op het moment dat ik besloot om mijn reservesleutel te gebruiken en toch maar te vertrekken) vond ik de sleutel onder
de drempel van het fietsenhok. Op de eerste plaats leerde ik dat ik beter op
mijn spullen moet letten. Daarnaast was het voor mij een aanwijzing (van onze
pa???) dat ik de tijd moest nemen om te genieten van de pelgrimstocht. Vanaf
die dag heb ik mijn strakke schema los gelaten en de dingen die gebeuren
meer op me af laten komen.
In de laatste week van mijn tocht overleed een goede vriendin van ons. Daardoor ben ik direct nadat ik in Rome ben gearriveerd, weer terug gevlogen naar
huis. Dit nadat ik een kerkdienst had bijgewoond in de Friezenkerk in Rome.
Deze dienst heeft veel indruk op me gemaakt omdat voor mijn gevoel toen de
cirkel rond was. De kerkdienst werd voorgegaan door de voormalige bisschop
van Den Bosch, de heer Hurkmans. Ik sloot dus af in de Willibrorduskerk in Rome met het achterlaten van de foto van mijn vader, vier weken nadat ik in de
Willibrorduskerk in Casteren was gestart.

NIEUWSBRIEF 42
Augustus 2018
Pagina 8
GEZIEN GEHOORD GELEZEN
Wandelroute van Padua naar Assisi
Door Antonius Franciscus Pieterse
Naast Reitsma’s route van Venetië naar Florence/Bologna voor de fietsende
pelgrim, is er voor wandelaars de “Cammino di Sant’Antonio”, van Venetië/
Padua naar Assisi via Bologna. Op zoek naar een wandelmogelijkheid van Padua naar Assisi, werd ik door een lid van de vereniging geattendeerd op deze
Cammino. Het gaat om de historische route die Sint Antonius volgde om zijn
“Chef”, Sint Franciscus in Assisi te bezoeken.
De fraters van de abdij in Padua hebben de route opnieuw beschreven, zie
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/home.asp . Afgelopen juni 2018 is
deze als handzame gids uitgegeven (ISBN 978-88-6189-463-1). Naast gedetailleerde kaarten, hoogtegrafiekjes, routebeschrijvingen, overnachtingsmogelijkheden en bezienswaardigheden geeft de gids bij elke etappe een korte tekst
van de heilige voor persoonlijke reflectie.
In 23 etappes is de route van Camposampiero (23,5 km van Padua) naar La Verna beschreven. Camposampiero is de plaats waar Antonius het visioen kreeg
van de stal van Bethlehem. In La Verna sluit de route aan op de Cammino Francescano naar Assisi.
Op de website van de fraters staat ook de route van Venetië, in 2 etappes, via
Brenta naar Padua.
Als je Florence wilt bezoeken is er vanaf Bologna de Via degli Dei, zie http://
www.movimentolento.it/it/resource/statictrack/la-via-degli-dei/

Wandelroute van Rome naar vliegveld Rome Ciampino
Tip van Riet van Laake
“lóóp eens een keer in Rome na aankomst of vóór vertrek van of naar de stad
vanaf vliegveld Ciampino (Ryanair)! Het is een prachtige tocht over de Via Appia Antica, onderdeel van de Via Francigena del Sud. Hij loopt op een paar honderd meter langs het vliegveld, je loopt er zó heen. De afstand tot de stad is
plm. 18 km. Geen verkeer om je heen, geen hobbelende bus of rammelende
trein en die rugzak is toch je maatje!”
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PARLARE L’ITALIANO (18)
La realtà non è vera!
door Leo Baeten
De houdbaarheid van eeuwige waarheden is beperkt. Zo
betwijfelden de eerste christenen geen moment dat de apostel
Petrus in Rome gekruisigd was en op het kerkhof naast het Circus
van Nero zijn laatste rustplaats vond. De zekerheid over de
daadwerkelijke aanwezigheid van het apostelgraf was zo groot dat
in de 4e eeuw de moeite genomen werd om een deel van de
Vaticaanse heuvel af te graven voor de bouw van de St.-Pieter. De
vrome traditie over de marteldood van Petrus in Rome staat
tegenwoordig ter discussie: hij is nooit in Rome geweest en kan daar
dus niet gestorven zijn. Dat geldt overigens ook voor het graf van de
apostel Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostela. Op die
plek zijn wel stoffelijke resten gevonden, maar betwijfeld wordt of die van Jacobus zijn. Voor de apostelgraven
in de meest geliefde pelgrimsoorden geldt kennelijk: la realtà non è vera (de werkelijkheid is niet waar). Niet
alleen de historiciteit van de apostelgraven wordt betwijfeld. In Rome worden veel relieken bewaard met een
laag waarheidsgehalte. Zo staat in de Maria Maggiore een reliek met het hout van de kribbe. Die werd in de
zevende eeuw door pelgrims uit het heilig land meegebracht. Was de kribbe van hout en werd die zeven
eeuwen bewaard? En wat te denken van de stenen kribbe in de geboortekerk te Bethlehem? De Santa Croce in
Gerusalemme herbergt het hout van het kruis waaraan Christus gestorven is. Deze reliek werd in de vierde
eeuw uit het heilig land meegebracht door keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn. Dat er zoveel
relieken van het kruishout zijn dat hieruit meerdere kruisen gemaakt zouden kunnen worden doet even niet ter
zake. Inderdaad: la realtà non è vera!
De pelgrim die na Rome verder gaat naar Bari of mogelijk naar
Jeruzalem passeert veel pelgrimsplaatsen met een magere
historische onderbouw. Wat te denken van Loreto. Daar is een
majestueuze kathedraal gebouwd over het huisje van Maria. Volgens
de vrome traditie hebben engelen het huisje op 12 december 1294
(sic!) overgebracht van Nazareth naar Loreto. Later werd bedacht
dat het huisje in dezelfde tijd was overgebracht door kruisvaarders
op de vlucht voor de Saracenen. Was het huisje na duizend jaar nog
in Nazareth en, zo ja, hoe wisten de kruisvaarders dan welk huis het
was? De mooiste uiting van de vrome fantasie is te zien in Città di
Monte Sant’Angelo in Puglia. Diep in de rotsen is daar in de vijfde/
zesde eeuw een heiligdom gebouwd op de plek waar de engel Michaël zou zijn verschenen. Voor de huidige
pelgrim is het de vraag of engelen bestaan. En wat moet gedacht worden van verschijningen van hemelse
figuren?
De voorbeelden illustreren dat Italië rijk is aan plaatsen waar volgens de vrome traditie wonderlijke
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of waar relieken worden bewaard die eeuwen na dato zijn
teruggevonden. Moet de pelgrim die plaatsen links laten liggen? Nee! Het gaat om de beleving. Die is
belangrijker dan de zakelijke vraag naar de historische werkelijkheid! La realtà è tuttavia vera.
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PRIKBORD
In juni een Publieksdag van
de Cammino Academie over
het proefschrift van Sanne
van Beek.

Over jonge pelgrims een stuk in Trouw

Een verslag en een stuk in
een blog over deze dag

Aan welke kant van de weg lopen? Dat is niet
in elk land gelijk geregeld, in elk geval moet in
Duitsland en in België aan de linkerkant
gelopen worden als er geen stoep is.

Nieuwe uitgave van de Engelse
gids van de Franciscaanse route bij
Cicerone, zie de link naar de website
van de schrijver, Sandy Brown

Een kaart kunnen lezen is belangrijk,
ook als je langs een gemarkeerde route
loopt en een gps bij je hebt. Een
gloedvol betoog met argumenten
waarom elk buitenmens een kaart
moet kunnen gebruiken.
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Routes in Italië
voortgang tijdens en na de ledendag in Haarlem
door Titia Meuwese
Op de Ledendag in Haarlem was er na de mooie lezing over Romeinse wegen in Zuidoost Europa en een heerlijke lunch een sessie over Routes in Italië. Luc Gregoir presenteerde een overzicht van het werk dat de werkgroep
in 2017 had verzet. Zie hier de presentatie, of kijk gewoon op de website.
Chris van Dorsser heeft in de afgelopen maanden een enorm aantal routes in
Italië verzameld in een data base. Daarin vermeldt hij namen van routes, op
dit moment meer dan 1500. Per route staan linken naar de website, een aantal sorteersleutels met routenamen en daarachter de belangrijke informatie:
een link naar de gpx track en naar een kaart.
Een gigantische hoeveelheid werk, maar wat kun je met zo’n route, waar de
vereniging geen uitgebreide informatie over kan geven, waar geen Nederlandse beschrijving van is? Met een beetje zoeken toch best heel veel. Daartoe heeft hij een Powerpoint-presentatie gemaakt, genaamd Toolbox. Daarin
worden nuttige handvaten geboden om op pad te gaan.
Kaart noord en Kaart zuid

Zie ook bladzijde xx voor een
net nieuw uitgegeven gids over
de Via San Antonio: er gebeurt
veel in wandelland Italië

Om te beginnen worden een aantal manieren beschreven om websites met
wandelingen te vinden en daar de gpx of kml wandelsporen van te downloaden. Soms is dat heel makkelijk, maar er worden ook meer geavanceerde
methodes getoond om zo’n spoor te pakken te krijgen.
Ook wordt uitgelegd hoe je zo’n gpx track kunt bekijken in een ander kaartformaat, eventueel kunt bewerken en hoe je vervolgens die wandeltrack op
je telefoon kunt laden. Daarbij worden meerdere opties gegeven, aangepast
aan het type telefoon. Een paar programma’s geven de mogelijkheid om een
spoor op je telefoon op te slaan en dan heb je overdag alleen het gps signaal
nodig.
Dan heb je natuurlijk ook nog een overnachtingsplek nodig. Sommige van de
wandelsites geven al een uitgebreide lijst met onderdakadressen; bij andere
routes zul je zelf moeten zoeken. Daarvoor worden een aantal links gegeven.
Is het de moeite waard om dit te doen? Veel van de routes zijn ook pelgrimsroutes, maar dan lokale versies. De lokale bevolking weet vaak goed welke
wegen leuk zijn om te lopen, daardoor kom je vaak op plekken die je anders
nooit zou vinden. Maar het kan ook dik tegenvallen, dat een weg in feite
haast niet wordt gebruikt en overgroeid is. Of, en dat is haast nog vervelender: de route loopt over autowegen, recht, zonder schaduw en met druk verkeer.
Wie in Italië op avontuur wil, kan aan de slag. Bij deze routes, meer nog dan
bij de “normale” Via Francigena of Franciscaanse route, heb je er veel aan om
tevoren tenminste een cursus basis Italiaans te volgen. Zodat je kunt vragen
naar de weg en naar onderdak op het moment dat het gpx spoor in ondoordringbaar struikgewas of bij een hek eindigt. En zodat je het snapt als iemand
je uit zijn tuin toeroept: Cammini per la Via Ghibellina? Va bene, buon viaggio.
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Via del Volto Santo
Langs een middeleeuwse pelgrimsweg van Pontremoli naar Lucca
door Luc Gregoir
Op de Passo di Cisa waar de Via Francigena de Apennijnen oversteekt heb je
de keuze om deze verder te blijven volgen of verder te lopen over de midden
route die de GEA volgt. Deze natuurroute gaat over de kam van de Apennijnen, is buiten het zomerseizoen vaak niet begaanbaar wegens sneeuwvelden, stelt hogere logistieke eisen en is bovendien enkel geschikt voor ervaren bergwandelaars. De Via del Volto Santo door de heuvels van Lunigiana en
de Garfagnana is een derde mogelijkheid om je weg naar Rome of Assisi verder te volgen. Deze route is gebaseerd op een middeleeuwse variant van de
via Francigena tussen Pontremoli en Lucca die over de Romeinse passo di
Tea gaat en dan de rivier Serchio naar Lucca volgt. Het pad ligt op zijn hoogste punt op 1.100 meter en loopt langs restanten van de pelgrimsweg die
vanaf de elfde eeuw gebruikt werd. Deze weg ontweek streken langs de kust
die geplaagd werden door overvallen en malaria. De naam Volto Santo of
Hoofd van Christus vind zijn oorsprong in een houten beeld bewaard in de
kathedraal van San Martino in Lucca, waarvan de geschiedenis geworteld is
in legendes. Het pad houdt het midden tussen de Via Francigena en de GEA
in die zin dat hij de drukke kuststrook ontwijkt en naast natuur ook cultuur te
bieden heeft. De route is op te delen in een tiental etappes en drie delen,
met in het derde deel de optie om richting de via Francigena te gaan ofwel
naar de GEA route.
1. Van Pontremoli naar Argegna door de heuvels van Lunigiana
Eén etappe voorbij de passo di Cisa in de buurt van Pontremoli verlaat je de
hoofdroute van de via Francigena en trek je de heuvels in langs bospaden die
riviertjes volgen en verder over een bergkam lopen om uit te komen bij de
oude passo di Tea bij Argegna. Hier tref je de ruïnes aan van een middeleeuwse pelgrimsherberg, het Ospizio di San Nicolao. Het hospitaal dat in gebruik was van de twaalfde tot zestiende eeuw op de overgang van Lunigiana
naar Garfagnana werd aangedaan door pelgrims en handelaars. Trek je niet
met een tent dan kun je het best de overnachtingsplaatsen op voorhand
plannen om je etappes in te delen voor dit eerste deel van de route.
2. Door de vallei van de Serchio naar Fornoli
De vallei van de Serchio scheidt de Alpi Apuane, het marmergebergte langs
de kust, van de Appennino Tosco-Emiliano. Twee bergketens met de hoogste
toppen rond de tweeduizend meter.
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Zo hoog kom je niet want afdalend door de vallei loop je geleidelijk van duizend meter naar zeeniveau. Vijf kilometer voor Castelnuovo di Garfagnana
wordt het dal smaller en heb je geen andere keuze dan over de drukke strada regionale te lopen. Wil je dit vermijden dan kan je in Villetta - San Romano
de trein nemen tot Castelnuovo, een bruisende provinciestad in het centrum van de Garfagnana. In Fornoli heb je de keuze om de Via del Volto Santo verder te volgen of het dal uit te klimmen naar de GEA-route om zo bij La
Verna te komen op de Franciscus weg.
3.a Naar Lucca op de via Francigena
Even voorbij Fornoli kom je in Barga di Mezzano, bekend om zijn Ponte della
Maddalena, ook nog de duivelsbrug genoemd. Deze prachtige brug werd
gebouwd in het jaar 1100. In twee dagen verlaat je de bergen om in de Lucca
terug op de via Francigena te komen.
3.b Naar de Franciscusweg langs de GEA
In Fornoli mondt de rivier Lima in de Serchio uit. Stroomopwaarts op de Lima kom je al snel in Bagni di Lucca en kan je de vallei van deze rivier volgen
naar San Marcello Pistoiese. Deze weg is geen onderdeel van een gemarkeerd pad en loopt deels over de SS12 die via Abetone naar Emilia-Romagna
gaat. Deze weg is geliefd bij motorrijders, dus beter te mijden op zondagen.
De bruisende rivier Lima compenseert de drukte wel en op de Ponte di Castruccio kun je van de SS12 overgaan op de antiche vie della montagna Pistoiese. In San Marcello kruist ons pad de antieke pelgrimsweg, de Romea strata, die vanuit Lombardije naar San Miniato op de via Francigena gaat. Wil je
naar Assisi, dan kun je van hieruit via CAI paden naar de GEA, die vanaf dit
punt beneden de 1500 meter blijft en niet langer de kwalificatie EE
(Escursionisti esperti) maar E (Escursionistico) heeft.

Meer over de route
Het adres van de officiële site van de route is http://
www.viadelvoltosanto.it/ Deze site in het Italiaans bevat naast algemene
informatie, verwijzingen naar literatuur en gidsen en een indeling en beschrijvingen van de etappes.
Op de pagina https://lucgregoir.be/la-strada-del-nord/via-del-volto-santo/
vind je een fotoimpressie en meer links naar bijkomende informatie waaronder GPS links.
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Ontmoetingen
door Ben Teunissen
Op sommige overnachtingsadressen laat ik in het livres d’or als herinnering de
volgende tekst achter: ‘Het gaat niet om het doel, maar om de weg en de ontmoetingen’. Want voor mij zijn vooral de ontmoetingen of rencontres zoals ze
dit hier in Frankrijk zeggen hartverwarmend. Deze weken verken ik opnieuw
een aantal etappes van de wandelgidsen voor pelgrims, deze keer vanaf Langres tot aan Nods. Er waren nogal veel wijzigingen en ook ontving ik veel feedback, waar wat mee gedaan moet worden voor de volgende gebruikers van
De Weg van de Franken.
Al weer tien jaar geleden heb ik gepelgrimeerd over de Via Francigena, zeker
na een grondige voorbereiding en met veel creativiteit. De bijzondere ontmoetingen vormden de aanleiding om er een serie gidsen over te gaan samenstellen: van die o-zo-leuke ervaringen moeten meer belangstellenden gebruik kunnen maken.
Kapers
Toch zijn er bij dat maken van routes - gelukkig maar - veel ‘kapers’ op Gods
akkers te vinden. In Frankrijk zijn dat de organisaties, die weliswaar onder de
paraplu van de internationale VF-vereniging hun opdracht proberen te vervullen, maar die ook hun oren naar de toeristenindustrie moeten laten hangen.
En dan is het juist voor mij de uitdaging: om zoveel mogelijk bij de oorspronkelijke middeleeuwse route van bisschop Sigeric te blijven, om een veilige en verantwoorde route te vinden en om ook aan zaken als foeragering en overnachting te denken. In het gebied waar ik nu wandel, heeft de net nieuw ontwikkelde GR145 Haute-Saône er een handje van om wel erg grote (soms hele mooie)
omwegen te maken. En ook om belangrijke plaatsen zoals Dampierre-sur-Salon
(met naast een bijzondere wasplaats onder de Mairie, eindelijk een fatsoenlijke
supermarkt) letterlijk links te laten liggen.
Gelukkig ontmoet ik dan bij het Office du Tourisme Thérèse, die me wijst op
anderemogelijkheden voor de route. Ook zij vindt het merkwaardig, dat ze een
kersvers gratis gidsjeheeft liggen mét die nieuwe route die zeker niet langs
haar bureau langs komt.
Gite Rêve
Toch geven al of niet herhaalde ontmoetingen vaak weer veel voldoening. Zo
sliep ik deze keer in Seveux bij een zogenoemde acceuillant. Dat is een ambassadeur voor de VF, die geïnspireerd door de Franse Vereniging Pelgrimswegen
naar Rome, de pelgrims helpt. Een hartelijke ontvangst, waarbij Roger Varrault
alle tijd neemt om je ervaringen en verwachtingen met je door te nemen.
Natuurlijk met een plaatselijk drankje: vruchtensap met witte wijn. Zijn zonen
Etienne en Eduard leggen me uit, dat ze met al hun voorletters tot de naam
van hun overnachtingsadres zijn gekomen: Gîte Rêve!
En vaak zo bijzonder, je gaat als vanzelf de groentetuin helpen besproeien. Alsof je er al jaren bij hoort.

NIEUWSBRIEF 42
Augustus 2018
Pagina 15
Routes
Een huis vol creativiteit
In Frasne-le-Chateau probeerde ik een bekende plek terug te vinden. Maar die
bleek een andere bestemming te hebben gekregen: in een jongerencentrum
dat ooit pelgrims ontving, wonen nu gevluchte gezinnen. Daar is nu voor pelgrimerende zwervers geen plaats meer. Gelukkig kon de vroegere burgemeester Marie Grenier me wel ontvangen. Alleen het bezoek aan de woning van
deze vriendelijke open vrouw, is iets dat je je hele leven niet meer vergeet. Het
ontbrak haar in het leven niet aan creativiteit en dat alles werd liefdevol uitgestald in een zeer vol huis. Herinneringen waar je de volgende morgen al om
half zeven mee wordt uitgezwaaid. Met ook voor onderweg nog een lunch en
vooral met dit warme weer een extra grote fles water.
Welke ontmoeting staat me vanavond weer te wachten...

Routes: Fietstocht naar Jeruzalem
Rome – Jeruzalem : fietstocht Rome – Cyprus, vliegtuig Cyprus – Jeruzalem.
door Jean Waterval
Voorgeschiedenis
In 1990 ben ik begonnen met in etappes van Helmond naar Santiago te wandelen. In 2002 ben ik hier na een laatste etappe, via de Ruta de la Costa, van
1100 km aangekomen. In 2003 ben ik begonnen aan een tocht van Helmond
naar Rome, via GR5, Turijn en Via Francigena. In 2010 kwam ik in Rome aan. In
hetzelfde jaar begon ik aan de tocht Helmond – Jeruzalem. Via Duitsland, over
de Via Claudia Augusta, Assisi en de Via Michaelica (zie interview Omnes, oktober 2016). Uiteindelijk bereikte ik in oktober 2015 Bari.
In september 2013 is er een cyste verwijderd uit mijn ruggenmerg, waar ik een
sleepvoet aan overgehouden heb. Dit verhinderde echter niet dat ik nog twee
keer ongeveer 600 km tot Bari kon lopen. Echter, in december 2015 kreeg ik
een frontale botsing in Tasmanië. Hier hield ik o.a. een ingedeukte ruggenwervel aan over. Wandelen bleek ook niet meer mogelijk. Maar er was nog een
alternatief: fietsen. Dus: niet treuren om wat niet meer mogelijk is, maar kijken
wat je wel nog kunt.
In mei 2017 ben ik van Helmond naar Straatsburg en terug gefietst (1200 km).
Het ging! Met behulp van een spalk en rugband.
Voorbereiding
Ik wilde Istanbul vermijden. En ik wilde graag naar Cyprus. En eventueel met
de boot naar Israël. Probleem was: gaan er ferries en vanwaar? Duidelijkheid
was hier van tevoren niet over te krijgen. Verkeersbureaus, ambassades, fietsen wandelbeurs gaven tegenstrijdige informatie. Op de kaart van Turkije
stond een bootverbinding vanaf Antalya, Alanya en Silifke (Tasucu). Naar Israël zou er geen reguliere bootverbinding zijn. Ik besloot mijn route af te stemmen op Antalya. Ik had Pocket Earth op mijn iphone en een enkele kaart. De
fiets liet ik door Soetens naar Rome brengen. Onderdak had ik in B & B’s en
hotels.
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De tocht
Op 24 april vertrok ik met het vliegtuig naar Rome. In vijf dagen fietste ik naar Bari. Daar ben ik overgestoken naar Dürres (Albanië). Hier ontbraken in het fietspad
soms de putdeksels! De wegen zijn soms druk, er zijn weinig alternatieven, maar
soms was het er ook goed en rustig. De mensen zijn een beetje afwachtend. Na
tweeënhalve dag kwam ik aan in Noord-Griekenland (Florina). Daarna ben ik via
Edessa, Thessaloniki en Alexandropoulis op 9 mei de Bosporus overgestoken bij
Gelibolu. Eerst fietste ik langs de kust, toen via het binnenland naar Antalya. Soms
bij vierbaanswegen over de vluchtstrook, afhankelijk van de drukte was dat (on)
prettig, maar op het platteland vaak zeer rustig. Meestal waren de wegen redelijk
goed, slechts een enkele grintweg. In Antalya bleek geen ferry, in Alanya ook niet.
Dus moest ik naar Silifke (haven = Tasucu). Daarom heb ik in Alanya de bus genomen. Dit werd me ten zeerste aangeraden, want weg werd smal, druk, bergachtig
en er waren veel tunnels. Op 20 mei ben ik naar Cyprus overgestoken. In Nicosia
bleek geen ferryverbinding e bestaan naar Israël. Dus heb ik de fiets ingepakt en
het vliegtuig genomen naar Tel-Aviv. Van hier bracht de taxi me naar Jeruzalem.
Vijf dagen heb ik doorgebracht in de oude stad en vandaar heb ik nog een tochtje
gemaakt naar de Dode Zee (één uur vanuit Jeruzalem). Op 28 mei heb ik het vliegtuig terug genomen van Tel Aviv naar Eindhoven.
Pelgrimeren?
Het eerste gedeelte (tot Cyprus) was vnl. fietsen, mensen ontmoeten, in de natuur zijn, onderweg zijn, met af en toe een kapelletje of kerk. In Nicosia en Jeruzalem heb ik vooral kerken en natuurlijk de bekende heilige plaatsen bezocht. Ik
vond het een aparte ervaring om te zien hoe de mensen, ieder op zijn/haar manier, zijn geloof uit. Dat ontroert je en werpt je terug op je eigen geloofsbeleving.
Eenmaal weer terug in Helmond besefte ik dat weer een bijzondere ervaring rijker
ben geworden.
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Rome voorbij
door Angela Viljeer
In de vereniging is de reden waarom pelgrims opzeggen een punt van enige zorg. Soms zetten ze die
reden er zelf al bij: dat levert soms verassingen op. Zoals de opzegging van Angela, die schreef dat ze,
omdat ze naar Singapore ging fietsen onze informatie voorlopig toch net kon lezen en ook niet gebruiken. Bij navraag wilde ze wel vertellen waarom ze de tocht wil maken.
Hallo allemaal, ik ben Angela en fietsen is mijn grote passie - met name lange afstandsfietsen. Zo ben ik
inmiddels een paar keer naar Santiago gefietst en heb uiteraard Rome ook al eens per fiets gehaald.
Het fietsen geeft zo’n enorm gevoel van vrijheid. Alles wat je nodig hebt, heb je bij je en je komt zover
je benen kunnen trappen. En laat dat nu echt enorm ver zijn.
Al een paar jaar behoor ik tot de
groep veertigers. De laatste tijd
droom ik er van mijn leven totaal
om te gooien, het “saaie”
kantoorleven vaarwel te zeggen
en een jaartje reizend door te
brengen op de fiets. Aangezien ik
ook al jaren lid ben van
vereniging de Wereldfietsers en
vele fietsers mij zijn voorgegaan,
ligt Singapore redelijk voor de
hand. Vanaf Nederland is dit
ongeveer de verste bestemming
al fietsend over land.
De gekozen route leidt me eerst
langs de noordgrens van het
Romeinse rijk (Limes-route), waarna ik in Turkije de oude Zijderoute oppik tot ver in China. Daarna kies
ik voor Laos, Thailand en Maleisië. Duizenden jaren historie langs de kant van de weg en vele reizigers
die me voor zijn gegaan, bijna een garantie voor een jaar puur genieten. Een heleboel nieuwe culturen
en prachtige plekken om te ontdekken. Hoe meer ik hierover nadenk, hoe sterker het idee begint te
trekken. Het gebrek aan een gezin geeft me nu de vrijheid deze droom ook daadwerkelijk waar te
gaan maken.
Voorjaar 2019 zal ik vanaf Eindhoven vertrekken en uiteraard ben ik onderweg te volgen. Tot nu toe
hou ik mijn reizen bij op mijn weblog angelanaarsantiago.reismee.nl, maar voor deze speciale reis zal ik
een nieuw weblog maken. Deze is nu nog niet bekend, maar ik zal zeker een link op mijn huidige blog
maken.
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Deze zomer in een serie over
pelgrimeren naar bijzondere
plaatsen in de NRC een fraai
verhaal over een pelgrimstocht
in Iraq met miljoenen
deelnemers.

Fiets vervoeren? Naast Soetens
een aantal alternatieven, ook
nuttig als vervoer van een
andere plek nodig / gewenst is.

Een artikel in de Daily
Mail over de mooiste
pelgrimsroutes in
Europa

Met vriendelijke toestemming van de Fietsersbond

De weg gaat verder eindeloos,
Vanaf de deur waar hij begon.
Laat anderen volgen hem, een poos,
Tot ver achter de horizon!
Laat hen weer nieuwe paden gaan,
Maar ik klop nu, met voeten moe,
Bij de verlichte herberg aan,
Slapen in een berghut? Als je dat
Voor avondrust, met sluimer toe.
nog nooit hebt gedaan, lijkt het
J.J.R. Tolkien, De hobbit
of alle andere wandelaars
precies weten hoe je daar moet
gedragen. Een praktische beschrijving over
verblijven in een hut helpt om je aarzelingen te
overwinnen om het ook hogerop te zoeken.
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Een vermist dagboekje
door Guus Wesselink
Het gebeurt op de pelgrimstocht van mijn vrouw Riet en mij ergens in de binnenlanden van Italië. Na de dagelijkse binnenkomst, het douchen, een culturele rondgang door het dorp en de andere klusjes wil ik mijn dagboekje
pakken om de avonturen van de afgelopen dagen op te schrijven. Ik grijp met mijn hand routineus aan de binnenkant van de klep van mijn rugzak om het kleinood te pakken, maar tref het niet aan. “Zeker ergens anders
weggestopt”, denk ik en pak mijn hele rugzak uit. Oei, oei, géén boekje. “Och”, zul je denken: “zo’n boekje; wat
kan het schelen, dan maar verder schrijven in je mobieltje.” Maar dát, beste lezer, is een grove misvatting.
Mijn boekje is een stukje van mezelf; een maatje. Al onze emoties en vertrouwelijkheden van onze belevenissen onderweg schrijf ik erin op. Ik heb mijzelf op één pagina per dag getrakteerd, zodat ik met heel klein schrift erg veel kan vastleggen en zo
genoeg bladzijden heb om de avonturen van onze 100 dagen tussen Rome en ’sHertogenbosch aan het papier toe te vertrouwen.
Nu ik het boekje mis zijn we al 37 dagen onderweg! Ik zál en móet het ding terugvinden! Samen pijnigen we onze hersens waar ik het boekje in vredesnaam ben kwijtgeraakt of heb laten liggen. Ik had al drie dagen niet geschreven, dus er waren de nodige opties. Uiteindelijk kiezen we voor het laatste adres waar we overnacht hebben:
in een B&B in het dorpje Garlasco, middenin de rijstvelden. De keuze wordt mede
ingegeven door de herinnering aan die vreselijke nacht daar. Geen oog hebben we
dichtgedaan. Van ’s avonds tien tot ’s morgens vijf uur was er werkelijk continu een
medegaste in rap Italiaans luid aan het telefoneren. Protesten van onze kant hielpen
niet, totdat het licht werd ging ze onverstoorbaar door met haar kabaal. De eerste
lichtstralen van de nieuwe dag waren voor ons het signaal om op te breken en na
een snel Italiaans ontbijt in de woonkeuken, de dag in te schieten met onze rugzakken en bastone. Deze absurde en zeer ongewone omstandigheden zijn vast en zeker
de oorzaak geweest - bedenken we - voor het vergeten van het meenemen van mijn boekje. Normaliter check ik
altijd de wezenlijke zaken, zoals de snoertjes voor de elektronica, het mapje met pasjes, de portemonnee, het
zakmes, het boekje. Maar dit keer wilden we snel weg uit het vermaledijde pand. Snel-snel is niet goed voor een
pelgrim die op zorgvuldigheid en langzaam-aan is ingesteld.
Risicovolle momenten
Een telefoontje naar het B&B bracht daar gelukkig een zoekactie op gang en een uur later kregen we het hoerabericht dat het boekje was gevonden! Waar het lag? Achter de matras van ons bed! Een plek die we ’s morgens
bij de check-double check van de kamer die we verlaten nooít nakijken. We kijken altijd wel ónder het bed,
maar nooit achter de matras. Kennelijk is het boekje erachter geschoten nadat ik er ter verstrooiing in had liggen lezen bij alle kabaal in de nacht en daarna toch even in slaap was gevallen.
Pas dus altijd extra op na ongewone situaties. Dat zijn risicovolle momenten. Ik had daar al eerder leergeld mee
betaald; toen was ik mijn enige oplaadkabeltje vergeten…..In negen pelgrimages twee keer de fout in. Teveel
en erg veel gedoe bovendien. Pas dus goed op je spullen!
Het was inmiddels avond geworden. Ik wilde het geschrift hoe dan ook onmiddellijk weer in mijn handen hebben. Morgenvroeg zouden we bij dag en dauw weer op pad gaan in de verzengende rijstvelden bij 35 graden
Celsius. Treinen of bussen reden er niet meer tussen Mortara waar we zaten en Garlasco, 20 kilometer terug.
“Dan maar een taxi”, besloot ik. Het geluk was dit keer mét mij: de enige taxi in 30 kilometer omtrek was toevallig in de buurt en beschikbaar. En zo was ik een uurtje en een haastige rit in een splinternieuwe, Berlusconiachtige luxe zwarte Mercedes later, mét boekje weer tevreden terug op ons overnachtingsadres.
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Pelgrimeren
De vakantiepelgrim
Wandelen langs Romantische Strasse en Via Claudia Augusta
door Arnoud Boerwinkel
Een once-in-a-lifetime-event, dat was mijn solowandeling naar Rome, deze zomer zes jaar geleden. Once in a lifetime? Niks daarvan! Ik wil nog een keer;
maar dan via de Oostelijke route, over de E8, Romantische Strasse, Via Claudia Augusta en Franciscaner route. Maar nog een keer mijn vrouw drieënhalve maand alleen achterlaten? Daar komt hommeles van. En inmiddels zijn er
ook zat aangename, sociale verplichtingen die dat belemmeren. Dus wat doe
je dan? Dan word je "vakantie-pelgrim".
Zo lopen we al een aantal jaren volgens een vast stramien dat ons beiden goed
bevalt in etappes richting Rome. We wandelen een paar dagen en vervolgens
zetten we onze tent een paar dagen op een camping - steeds een andere -,
waar we ons door de boekenvoorraad van het afgelopen half jaar heenlezen.
Zo ook dit jaar, althans dat was de bedoeling. Maar potjandoppie wat was het
heet deze zomer! Wanneer dan een van beiden een lager kookpunt heeft dan
de ander en ook nog strijd moet voeren tegen een beginnende artrose in de
rechterknie, dan moet je onherroepelijk de plannen bijstellen naar een lager
ambitieniveau. Dan komt de Heilige Stad maar een jaartje (of meer....) later in
beeld.
Romantische Strasse
Daar zaten we dan. In een poging niet te smelten onder de zinderende hitte
van de almachtige zonnekoning schoven we mee met de schaduw onder de
bomen rondom onze tent. En maar lezen en lezen; totdat de bodem van de
boekenvoorraad in zicht kwam....
Dan toch maar een paar etappes van de Romantische Strasse uitzoeken die
enigszins overschaduwd waren of de wandelaar langs verkoelende beekjes
leidden. Dat lukte af en toe aardig en ook het openbaar vervoer terug naar de
plek waar we de auto hadden achtergelaten was in de meeste gevallen heel
behoorlijk. Maar soms lukte het niet een overnachting te regelen op een plaats
waar we na een dag het klamme en vermoeide lijf te rusten wilden leggen. Zo
wilden we in twee dagen van Landsberg am Lech naar Schongau lopen, twee
wonderschone stadjes in het zuiden van Beieren. Maar in Epfang - precies daartussenin - bleek het enige beschikbare adres uit het gidsje de luiken voorgoed
gesloten te hebben voor vermoeide passanten. Dus kozen we een paar ander
etappes uit het gidsje: die tussen Schongau en Füssen, de spectaculaire slotmaten van de Romantische Strasse.
Via Claudia Augusta
Dit is de naam van de weg die de Romeinen aan het begin van onze jaartelling
aanlegden om de Povlakte te verbinden met de buitengewesten langs de Donau.
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Je zou zeggen dat die weg dus bij Donauworth begint, de plaats waar de Romantische Strasse de Donau kruist, maar daar begint pas het tweede deel van
de Romantische Strasse. Waar hij wel begint is niet helemaal duidelijk, maar de
naam van deze Romeinse weg duikt vanaf dan wel regelmatig op. Vanaf Landsberg am Lech begint de beschrijving van de Claudia Augusta in het gelijknamige
gidsje, terwijl de Romantische Strasse nog doorloopt tot aan Füssen, bij de
Oostenrijkse grens. Dat betekent dat de wandelaar die over beide gidsjes beschikt kan kiezen, want de routes lopen vanaf Schongau niet parallel. De VCAgids leidt de wandelaar langs de westelijke oevers van het Forggenmeer en de
R.S. loopt langs de Oostkant daarvan. Op die variant viel onze keus en - hoewel
ik niet weet wat ik heb gemist - kan ik dat iedereen aanraden.
Ammerschlucht en Wieskirche
De wandeling door de kloof van de rivier de Ammer is van een spectaculaire
schoonheid. Een pittige klimpartij over eeuwenoude boomwortels voert je
hoog bovenlangs de kloof en soms pal langs de oevers van het snelstromende,
glasheldere rivierwater. Het is vermoeiend, vooral doordat je bij elke stap zeer
geconcentreerd je voeten moet neerzetten, maar met dit warme en gortdroge
weer ideaal voor een beetje verkoeling; maar onder nattere omstandigheden
zeer slipgevaarlijk!
En dan opeens sta je in de Pfaffenwinkel, het typisch Beierse kalenderplaatjeslandschap met frisgroene weides, zachtglooiende heuvels met kerktorentjes
en op de achtergrond het Alpendecor, begeleid door het vertrouwde geluid
van vriendelijk klingelende koeienbellen.
Midden in dat plaatjesboek sta je een dag later voor de imposante verschijning
van de "Wieskirche" en ben je weer even helemaal pelgrim. Want deze imposante kerk is ontstaan rondom het verhaal van een houten christusbeeld dat
spontaan begon te huilen en dat gegeven lokt nog steeds jaarlijks een miljoen
bedevaartgangers deze kant op. Maar het is ook de overweldigende aanwezigheid van perfect geconserveerde muurschilderingen en belleden in roccocostijl
(hoog-barok dus) die deze kerk zo bijzonder maakt dat hij is toegevoegd aan
de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Door het ontbreken van glas-inloodramen komt het zonlicht royaal naar binnen en dat geeft de afbeeldingen,
en daarmee de hele kerk een uitbundig feestelijk karakter.
Claudia Augusta door Oostenrijk
Vanaf Füssen heb je geen keus meer: dan ligt de Via Claudia Augusta te wachten om door jouw stevige stappers te worden betreden. Dat je geen keus hebt,
valt regelmatig te betreuren. Want de route loopt vele kilometers lang parallel
aan de druk bereden autoweg in het dal. Soms pal ernaast, soms tientallen meters erboven, maar je hoort hem bijna constant. Natuurlijk had een kritische
blik vooraf op de kaart me al wantrouwend moeten maken, want daarop zie je
overduidelijk hoe dicht alle wegen in het krappe dal tegen elkaar aanschurken.
Daarom was het goed, dat ik na een paar dagen deze route vaarwel kon zeggen voor een vijfdaagse stoere huttentocht door het hooggebergte van Tirol.
Maar dat is een ander verhaal.

NIEUWSBRIEF 42
Augustus 2018
Pagina 22
SULLA STRADA

Hitteplan van kracht: Pelgrimeren in de warmte
door Titia Meuwese
Deze zomer was voor de pelgrim die startte vanuit Nederland uitzonderlijk:
weken lang warm en zonnig weer, in Europa tot aan de Alpen. In de blogs zie
je daar opmerkingen over terug: mensen besluiten om flink veel vroeger te
vertrekken, tot 6 uur of eerder en om dan in de middag uit te rusten voor de
volgende dag. En besluiten om kortere etappes af te leggen, zodat de inspanning ook kleiner wordt.
Gelukkig maar, want oververhit raken is niet leuk. Zolang je voldoende vocht
tot je neemt en door zweten kunt afkoelen, gaat het wel. Maar als iemand
bleek ziet, verward en duizelig raakt dan wordt het riskant. De schaduw in, rusten en drinken en noodnummer bellen! Een bijkomend probleem voor de actieve sporter is de ozon belasting en de sterke toename van fijnstof in hittegolven.
Ozon en daarbij ook fijnstof ontstaan door uitstoot vanuit auto’s en industrie.
Die stoten zelf geen ozon uit, maar uit de vervuiling wordt ozon gevormd onder invloed van zonlicht, vocht in de lucht en – helaas – ook stoffen uit bomen,
vooral die lekker ruikende harsachtige geuren. Dat kan ver van de bron nog
merkbaar zijn.
Maximale ozonwaarde zoals
voorspeld door het COPERNICUS
programma van de EU. Effecten
vanaf 180, meetbare vermindering
longfunctie van 5-30% bij voor ozon
gevoelige personen bij waardes
boven de 240 (μg/m3). Effect
sterker bij inspanning, omdat je
dan meer lucht gebruikt.

Zowel de hitte als de ozon kunnen onverwacht toeslaan. Je loopt prima, fietst
lekker en een half uur later ben je een drempel over: met de hitte is het symptoom verward en beroerd te raken, door de ozon : geen lucht meer krijgen voor
de inspanning en dus opeens geen meter meer vooruit te kunnen. Bij beide problemen lopen mensen met hartklachten meer risico. Een toegankelijke site voor
checken van ozon is de Franse website Prevair. Op de homepage staat de plot
voor vandaag, kies Europa en onderaan Ozon. Hier afgebeeld: de situatie dit
jaar, met vooral veel problemen in Frankrijk, België, Duitsland en een voorbeeld
uit 2015, waar vooral de Povlakte dramatisch was.

Oproep
In hoeverre heeft de hitte en droogte van de afgelopen zomer invloed gehad op jouw
pelgrimstocht? Heb je minder of anders gelopen dan gepland, een andere route gekozen of misschien zelfs moeten stoppen? Of heb je gezondheidsklachten gehad?
De redactie ontvangt graag - voor de volgende Omnes of NB verhalen van wandelaars of fietsers
over de gevolgen van de hitte voor hun tocht (naar Rome).
Stuur je bijdrage uiterlijk 30 september naar redactie@pelgrimswegen.nl
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Een omweg waard : Bomarzo, park van de monsters
door Luc Gregoir
Gij die over de gehele wereld zwerft,
belust op het zien van grote, verbijsterende wonderen,
komt hier, waar gij de verschrikkelijke gezichten kunt vinden,
van olifanten, leeuwen, beren, menseneters en draken.
Met deze inscriptie uit de zestiende eeuw word je verwelkomd in het parco dei
mostri in de heuvels van de Cimini even ten zuiden van Montefiascone aan het lago
di Bolsena.
Het ontstaan van het park, waarom het is aangelegd en de betekenis van de
beelden zijn gehuld in een waas van geheimzinnigheid. De tuin is verbonden aan het
geslacht Orsini, een adellijke familie met hertogen en pausen en verweven met
andere belangrijke families waarvan je de sporen in heel centraal Italië tegenkomt.
De naam Orsini komt van ‘Ursus’, het vroeg-Romaans voor beer. Volgens de huidige
inzichten is het park omstreeks 1558 aangelegd door Pier Francesco Orsini, ook nog
Vincino genoemd. Enkel jaren nadat hij uit gevangenschap in Antwerpen in Italië is
teruggekeerd overlijdt zijn vrouw Giulia. Eén van de speculaties in verband met het
ontstaan van het park is dat de actieve en levenslustige Vincino door dit gebeuren
te neergeslagen is en een vlucht neemt in de uitbouw van zijn tuin.
In de vergetelheid en herontdekt
Na vermeldingen in de zestiende eeuw wordt het vlug stil rond het park, dat
overwoekerd raakt en enkel bij de lokale herders bekend is als onderkomen voor
hun schapen. Hier komt in de eerste helft van de twintigste eeuw verandering in als
Salvador Dali in Rome een atelier heeft en een tip krijgt over het bestaan van het
park, dat hij daarna meermalen bezoekt. De beelden in het park zullen een
belangrijke inspiratiebron zijn voor zijn latere werk. Michiel Koolbergen gaat in zijn
boek ‘In de ban van Bomarzo’ verder in op het stapelprincipe dat Dali gebruikt om
zijn schilderij ‘de verzoeking van de heilige Antonius’ te koppelen aan beelden die
zich in de tuin bevinden. In het kielzog van Dali komen er kunstenaars uit
verschillende domeinen die begeesterd zijn door de tuin en er inspiratie voor hun
werk in vinden. Eén van hen is de schrijfster Hella S. Haasse, die in 1960 de toen nog
overwoekerde tuin bezoekt en er het boek de tuinen van Bomarzo over schrijft.
Boeiend in dit werk is de hypothese over het ontstaan van ‘de aanleg van een
labyrint’ die ze uitwerkt. De familie Bettini, die het park in de vorige eeuw verwierf,
voerde een restauratie uit, die in 1970 voltooid werd. Zij maakte er een toeristische
attractie van, hetgeen wat van de oorspronkelijke charme teniet doet, maar toch
kan het er buiten het hoogseizoen heel rustig zijn en je begeesteren met zijn talrijke
raadsels.
De omweg waard
Als fietser rij je een tiental kilometers om en als wandelaar moet je voor de omweg
op een extra dag rekenen. Op het kaartje hierbij kun je de weg bekijken en GPSgegevens downloaden door KML-downloaden aan te klikken in de rechter menu
van de linkse zijbalk.
Als je de omweg maakt, lees nog niet veel over dit onderwerp maar laat de tuin zijn
werk doen. Terug thuis is het de moeite waard je eigen ervaring te confronteren
met de bevindingen van Hella Haase in De tuinen van Bomarzo , Michiel Koolbergen
in zijn boek In de ban van Bomarzo of Het laatste geheim van Bomarzo of Manuel
Mujica Lainez wiens boek Bomarzo in een Nederlandse vertaling is uitgebracht.
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Pelgrimeren
Medische zorg bij ongeval en ziekte onderweg
door Guus Wesselink
Over de EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD (EHIC) die wij niet hadden, maar nu inmiddels wel.
Wij dachten dat we goed verzekerd op pelgrimstocht gingen met een doorlopende reisverzekering
en een Europees pasje van onze zorgverzekeraar CZ. Dat laatste had ik speciaal aangevraagd.
Toen mijn vrouw Riet onderuit ging op een oud Romeins plaveisel en in een Pronto Soccorso haar kin
moest laten hechten werd ons gevraagd naar onze Carta Blu. Ik toonde ons CZ-pasje met het EUvignet erop. Ojee, ojee. Helemaal fout. “U moet mij uw Carta Blu geven!!” kreeg ik te verstaan. De
dokter rende zelfs even naar zijn colbertje en haalde daar als voorbeeld zijn eigen Carta Blu uit. Na
wat vijven en zessen ging hij toch aan het werk en ik rekende de behandeling contant af. In dit geval
was dat slechts € 25,00
Had ik een EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD of ‘Carta Blu’ - zoals het ding in Italië heet - gehad,
dan was de verrekening tussen het Italiaanse ziekenhuis en ons CZ achter de schermen afgewerkt en
was er minder ‘gedoe’ geweest over het hoofd van de patiënt heen.
De EHIC ziet er aan de achterzijde als volgt uit:

Op de voorzijde lijkt hij op een normale Nederlandse zorgverzekeringspas met vermelding van je naam, het logo van
de verzekeraar, etc. De kaart is gratis aan te vragen bij je
zorgverzekeraar en hij is (5 jaar) geldig in o.a. alle veel bezochte pelgrimslanden van Europa. Meer informatie en
ook de aanvraag is te vinden op: https://www.ehic.nl
Een ‘must-have’ dus voor iedere pelgrim!!
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Je eigen boek uitgeven. Kan dat?
door Arnold Spijker

Tijdens je pelgrimsweg naar Rome ontstaat wellicht het idee je reis in boekvorm te gieten. Soms heb je al hele
positieve reacties van mensen die je blog volgen. Het lijkt erop dat je de meeste tekst dan al hebt.
Misschien even wat opmerkingen die ik kort door de bocht maak.
Ja, je kunt je eigen boek uitgeven. Een blog is iets anders dan een boek.
Waaraan moet je zoal denken?
Een belangrijke vraag is: geef je het boek zelf uit of zoek je een uitgever?
Als je het boek zelf uitgeeft komt het zeker op de markt. Dat is het positieve nieuws. Er komt wel het een en
ander bij kijken, daarover straks wat meer.
Een uitgever dan maar? Dat is een lastig proces. Ik wil je niet ontmoedigen, maar het is moeilijk een uitgever te
vinden. Je moet op zoek naar uitgevers die dit soort boeken uitgeven. De uitgever moet jouw boek interessant
genoeg vinden. Met andere woorden: de uitgever moet een markt in jouw boek zien. Verwacht niet er rijk van
te worden, alhoewel rijk worden natuurlijk iets heel subjectiefs is. Misschien is rijk worden wel het schrijven zelf,
want volgens mij word je daar alleen al rijker van. In eigen beheer houd je volgens mij “financieel” het meest
van dit avontuur over. Maar dan moet je wel al een idee van je eigen markt hebben.
Ik bedoel: aan wie denk je dit boek te gaan verkopen? Ik heb al aardig wat mensen geadviseerd bij het uitgeven
van een eigen boek. Mijn “financiële” uitgangspunt is: begin er niet aan als je al niet honderd mensen hebt die
je boek willen kopen. Weet je die honderd te verkopen met een toeslag van € 10,--, dan houd je er bruto € 1000,-aan over. Een bedrag dat je echt niet zo snel bij elkaar hebt bij een echte uitgever.
Goed, genoeg hierover. Want ik denk: schrijf het boek. Waarom niet? Het verdiept je reis.
Kies je ervoor om het in eigen beheer uit te geven?
Kies je dan voor een eBoek of een echte uitgave? Bij een eBoek komt niet eens papier aan te pas. Je kunt zo’n
boek vrij eenvoudig via een (eigen) website verkopen. Ik wil in dit artikel niet al te technisch worden, maar ik
noem in dit verband Paypal waarmee je je betalingen vlot kunt regelen.
Er zijn ook uitgevers die aan vormen van publishing on demand doen. Jij neemt als het ware zelf af. Zij dragen
geen risico. Hier bestaan tal van verschillende soorten uitgevers in. Belangrijk is: draagt de uitgever het risico? Is
dat niet zo, dan is het ook geen uitgever, zoals je wellicht gewend bent. Dat is dus wel iets totaal anders dan
een uitgever die alles voor je doet, onder risico van die uitgever.
Waaraan moet je onder meer denken bij het uitgeven van een boek?
Je moet een goede titel voor je boek bedenken.
Je moet een goede omslag ontwerpen of laten ontwerpen
Je moet eventueel er een website aan vast koppelen
Je moet zelf een ISBN regelen of je doet dat via een van de uitgevers
Je zult je boek moeten promoten. Dat kan door inzet van sociale media.
Vraag aan onze lezers:
Bent u geïnteresseerd in de stappen die je moet zetten en de keuzes
die je moet maken bij het (zelf of laten) uitgeven van een boek?
Laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling komen we daar in een volgende Nieuwsbrief op terug of wijden we er een
workshop aan op een algemene ledenvergadering of ontmoetingsdag. Stuur uw reactie naar redactie@pelgrimswegen.nl
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Het licht is rond
Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.
Pierre Kemp, 1940

