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Uitzicht
Een Nieuwsbrief aan het einde van het jubileumjaar: tijd voor een vooruitblik. Ik zet een CD met
Italiaanse volksliedjes op en denk aan de wandeling van het afgelopen jaar, de blik naar achteren
richting Grecchio. De mooie uitzichten die deel van mijn herinnering zijn.
Op de Ontmoetingsdag kijken veel leden alweer vooruit: waar ga ik langs, wie kan me daar meer over
vertellen: ruim 300 van onze 1150 leden waren daarmee bezig. Sommige leden willen het liefst morgen
al vertrekken. Na die vooral heel vrolijke bijeenkomst in Oudenbosch is de vereniging weer vol
plannen. En de eerste leden zetten al op de website wanneer ze in 2019 precies gaan vertrekken.
Een paar leden meldden dat ze iets wilden schijven: dat is natuurlijk altijd welkom. Eigen wegen,
verslagen, aankondiging van nieuwe boeken: we nemen het graag op. Met zoveel leden gebeurt er
altijd wel wat.
Dus: gevarieerde leesstof over de ontmoetingsdag, over nieuwe boeken, cursussen, tentoonstellingen
en websites, verslagen van pelgrims en kleine overpeinzingen. Voor het komende jaar als vervanging
van de Pellegrino’s onderaan deze pagina steeds een spreuk van John Muir, een grondlegger van de
natuurbescherming in de Verenigde Staten.

Ik wens jullie veel leesplezier en voor 2019 veel mooie tochten op je pad,
Namens de redactie,
Titia Meuwese
Deze Nieuwsbrief is ook beschikbaar als webversie.
Ik ging alleen maar een wandelingetje maken
en bleef tenslotte weg tot zonsondergang
want ik merkte: "naar buiten gaan" is eigenlijk "naar binnen gaan "

John Muir
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AGENDA
Voorjaarsbeurzen: Fiets- en Wandelbeurs in Gent en Utrecht op resp. 2 en 3
februari 2019 en op 1,2 en 3 maart 2019. Het pelgrimspaviljoen in de Jaarbeurs
in Utrecht krijgt een geheel nieuwe opzet. Reden om vooral te gaan. Vroeginschrijvers krijgen weer korting. Houd dus de website in de gaten.
Wil je met onze vereniging op de beurs staan? Je bent van harte welkom. Coördinatie België Luc Gregoir en Nederland Cor Kouwenhoven.
Tentoonstelling Relieken tot 3 februari, Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38 Utrecht
Lezingen van Vier Vrije Voeten:
18 januari in Arnhem bij het NIVON over pelgrimage naar Rome
30 januari in ’s-Gravenmoer en ’s avonds in Heusden (beide N.Br.) over
pelgrimage naar Rome
28 maart in Zweeloo (Dr.) over de Oekumenische Pilgerweg
14 april in Oss over pelgrimage naar Rome
Informatie en aanmelden via de site. Verenigingen of biebs die nog een lezing
willen laten houden vóór 16 april 2019 kunnen zich aanmelden via de site. De
lezingen zijn gratis.

UIT DE VERENIGING: VERSTERKING VOOR DE HUISKAMERS
door Fred Vliegen
Wil jij de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome helpen en ook andere
wandelaars en fietsers ontmoeten? Dan is het huiskamerproject een uitgelezen
kans voor je.
Na het volbrengen van je tocht in een kleine intieme setting je ervaringen delen
met andere mensen uit de regio. Dat kan bij het huiskamerproject van de
vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Daar draait het om de
kernwoorden kleinschaligheid en dichtbij. Want wat is er fijner voor een
beginnende wandelaar of fietser dan directe informatie te krijgen van ervaren
mensen uit de eigen buurt? Juist deze mensen beschikken over die informatie
die nergens te verkrijgen is .
Er zijn enkele regio's in Nederland, waar we nog op zoek zijn naar
huiskamercoördinatoren.
Het coördinatorschap mag ook gedeeld worden met meerdere personen .
De "blinde" vlekken zijn de volgende regio's:
Arnhem, Den Haag, Nijmegen, Utrecht-West, Utrecht-Zuid, Veghel en Zutphen
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. Dan krijg je snel antwoord van coördinator van
het huiskamerproject Fred Vliegen.
Op pelgrimswegen.nl bij de rubriek huiskamers staan verslagen van diverse
huiskamer-bijeenkomsten.
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UIT DE VERENIGING

Van Romepelgrims tot STARWARS-adepten
Impressie van de informatie- en ontmoetingsdag
door Arnoud Boerwinkel
Het was alsof Onze-Lieve-Heer de spotlights even speciaal voor ons op de
monumentale voorgevel van de Basiliek van H.H. Agatha en Barbara had
gezet. Want toen ik op die zonnige zaterdagmoren 17 november het
centrum van Oudenbosch kwam binnenrijden stond het gebedshuis
feestelijk te stralen in een goudgeel sprankelende najaarszon. Normaal zeg
je op zo’n prachtige dag: we gaan naar buiten, veel te mooi weer om
binnen te zitten. Maar dit keer was het allesbehalve een straf om de dag
binnenhuis door te brengen, want ons dak bestond uit de indrukwekkend
koepel van dit bouwwerk van ‘s lands bekendste bouwmeester Pierre
Cuijpers.
En de bestemming van mijn reis die dag was de jaarlijkse informatie- en
ontmoetingsdag van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. De
voorpret was al nauwelijks minder geweest, want de prachtige foto’s
(vooral van het interieur) die de Stichting Promotie Basiliek Oudenbosch
ons vooraf had toegestuurd voor gebruik in de Omnes hadden de
verwachtingen hoog opgeschroefd.
Ik zal een jaar of tien geweest zijn toen ik – als jonge blokfluitende
deelnemer aan een muziekweek van de Vereniging voor Huismuziek in het
nabijgelegen Bosschenhoofd – voor het eerst kennismaakte met de
beroemde, althans landelijk bekende basiliek van Oudenbosch. Maar
uiteraard waren alle herinneringen daaraan weggespoeld door het
afvoerputje van het geheugen. En nu kreeg ik zomaar een herkansing.
De keus voor deze plek van samenkomst om het jubileumjaar van onze
vereniging af te sluiten bleek uitstekend uit te pakken. Niet alleen om zo te
kunnen kennismaken met een plek waar je anders in de auto of trein snel
voorbijrijdt. Maar ook omdat de ruimtes in en onder de kerk zich
uitstekend bleken te lenen voor het doel van deze dag. Het enorme schip
van de basiliek bood met gemak ruimte aan de meer dan driehonderd
belangstellenden die – dankzij dikke kleding goed beschermd tegen de
onvermijdelijke lage temperatuur– met warme belangstelling kennis
namen van de inleidende woorden van onze nieuwe voorzitter, Roel
Kamerling. Diens heldere dictie zorgden – samen met de puike
geluidsapparatuur – voor een goed verstaanbaar verhaal. Maar hij had ook
een verrassing in petto: ter gelegenheid van het “tinnen jubileum” had het
bestuur voor elke bezoeker een tinnen medaille laten gieten om de
“persoonlijke motivatie voor uw tocht levend te houden”.
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Ook de presentatie van gastspreker Wilco Kruijswijk over pelgrimsgeluk,
met vooral veel pelgrimservaringen uit Japan, kwam goed uit de verf; zij
het dat de beelden die hij op zijn lcd-scherm projecteerde vanaf ongeveer
rij tien niet meer goed te zien waren. Dat was een klein minpuntje.
Evenmin bleek de royale akoestiek van de kerkzaal heel geschikt voor het
combineren van meerdere workshops in de diverse zijkapellen. Dan werd
de aandacht voor de spreker nog wel eens afgeleid door geluidsflarden
vanuit andere hoeken van de ruimte.
Wie had gekozen voor een rondleiding door de basiliek kon de klim wagen
naar de koepel, vanwaar je een prachtige overzichtsblik had op het geheel
van de kerk en neerkeek op het gekrioel diep onder je.
Daar weer een laagje onder, in de crypte heerste de behaaglijke warmte en
gezelligheid die we inmiddels van onze jaarlijkse toogdagen gewend zijn.
Daar stonden in een halve cirkel de vele kraampjes opgesteld van allen die
met een boodschap naar Oudenbosch waren gekomen: een boodschap
van ervaringsverhalen, wervingsverhalen, informatieve verhalen,
verkoopverhalen. En daaromheen konden de belangstellenden hun
nieuwsgierigheid bevredigen in de uitstekend verwarmde zaaltjes en
kamers waar sprekers van uiteenlopend pluimage hun presentaties
verzorgden: over (bijna) alle wegen waarlangs men te voet of op de fiets in
Rome kan geraken, met alle voor- en nadelen naast en tegenover elkaar.
Over navigeren of fotograferen met de smartphone, het nieuwe speeltje
van dit millennium dat inmiddels ook in de uitrusting van geen enkele
Rome-pelgrim blijkt te ontbreken. En voor wie de tocht naar Rome al “in
de benen” had, waren er verleidelijke verhalen over routes naar andere
pelgrimsoorden, zoals Assisi en Jeruzalem. Op onze site is een aantal van
de presentaties nog na te lezen.
En dan was er het uitstekend verzorgd “natje en droogje”: tijdens de lunch
een ruim aanbod aan smakelijke broodjes, begeleid door koude en warme
dranken. En aan het eind van de dag de gebruikelijke afsluiting met een
laatste drankje voordat ieder weer met een tevreden gevoel huiswaarts
keerde.
En terwijl de laatste hardwerkende vrijwilligers in de avondschemering de
restanten van een zeer geslaagde dag wegwerkten, kwamen de volgende
gebruikers van de kerk alweer binnendruppelen: leden van een 150 man
groot orkest dat die avond een uitverkocht concert zou verzorgen met
filmmuziek uit de STARWARS.
Wie die avond in Oudenbosch dacht – zonder reservering - een hapje te
kunnen eten om samen terug te blikken op deze dag of te mijmeren over
de volgende pelgrimstocht, die had dus het nakijken….

NIEUWSBRIEF 43
December 2018
Pagina 6
UIT DE VERENIGING
PnR is geen reisbureau….
door Guus Wesselink
Op de gezellige bijeenkomst in Oudenbosch werd in de workshop van het bestuur met een twintigtal
enthousiaste leden van gedachten gewisseld over de nabije toekomst van de vereniging. Kern van de
vraagstelling was: hoe kunnen we na tien jaar groei een bloeiende toekomst voor de vereniging in een
eigentijds jasje steken?
Er waren verschillende suggesties: richt je eens op de veertigers (naast de bestaande doelgroep van 55+) en
daarna wellicht op dertigers en twintigers.
Via welke kanalen en met welke boodschap, dat waren natuurlijk de volgende onderwerpen.
Suggesties: creëer bijeenkomsten zoals meerdaagse workshops met actieve wandel- of fietsparticipatie en blijf
voorlichting geven via bestaande maar ook nieuwe kanalen.
De boodschap moet zijn dat pelgrimeren gaat over bezinning en persoonlijke groei. We zijn geen reisbureau.
Maak het voor jongeren interessant om voor een pelgrimsroute te kiezen als 'life event'. Dit in het kader van de
grotere duurzaamheid van zo'n voet- of fietsreis in plaats van lange vliegreizen met back-pack naar bijv.
Australië.
Om jongere leden te werven is
opgemerkt, dat PnR misschien ook
middelbare scholen kan faciliteren met
pilgrims events voor jongeren.
En wat te doen met het gegeven dat er
tegenwoordig zóveel informatie te lezen
valt op internet, dat wij als vereniging
minder relevant zijn? Dit jaar werd
geconstateerd dat zeker 50% van
de Rome-gangers geen lid is van PnR.
Tot slot werd er druk gepraat over het
onderwerp 'thuiskomen'. We zouden
meer kunnen doen dan alleen
gesprekken in de huiskamers. Een goede
aanpak zal leden binden om lid te blijven.
Misschien is dat onderwerp ook wel de sleutel naar meer binding: het in het vooruitzicht stellen van een
'warme' terugkomst al voordat men vertrekt.
De opbrengst van deze mooie workshop met erg betrokken leden zal door het bestuur worden meegenomen
voor nieuwe beleidsvoorstellen straks in de voorjaarsbijeenkomst. Ook dán rekenen we weer op een
enthousiast speelveld met veel betrokken leden!

Wie na het lezen van deze ontwikkelingen aanvullende suggesties heeft, mail ze dan
naar info@pelgrimswegen.nl.Of pak de telefoon en bel met één van de bestuursleden.
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Kees Roodenburg geëerd in Rome
door Pieter Quelle

Kaart met de omweg vanaf Rieti door Sabina

Eén van de fotomomenten

Op zondag 2 december werd de auteur van ‘Een franciscaanse
voetreis’, Kees Roodenburg, 86 jaar inmiddels, officieel geëerd in
Rome tijdens een conferentie over slow tourism in Sabina. Dit omdat
hij de eerste was die een voetreis uitzette die ook door de landstreek
Sabina liep.
Een commissie die het slow tourism (lopen, fietsen en paardrijden) in
Sabina wil bevorderen en allerlei projecten opstart, was erachter
gekomen dat Sabina al ruim twintig jaar doorkruist wordt door
honderden Nederlandse en Duitse pelgrims met de reisgids van Kees
Roodenburg in de hand. Daar moest iets mee gebeuren. Hij werd
opgespoord en uitgenodigd naar Sabina te komen als eregast op een
conferentie in Rome waar de nieuwe ontwikkelingen voor Sabina op
de agenda stonden. Kopstukken uit de politiek discussieerden met
kopstukken uit de wereld van het toerisme en vooral met
vertegenwoordigers van pelgrimsorganisaties en Franciscuskenners.
Voorstellen werden gelanceerd over wat allemaal zou moeten
gebeuren.
Over één ding was iedereen het eens: de grondlegger moest worden
geëerd. En dat ging op zijn Italiaans. Kees werd op kosten van de
organisatie uitgenodigd om vier dagen hun gast te zijn. Ontmoetingen
met oude bekenden werden gearrangeerd en bij allerlei activiteiten
moest Kees even aanwezig zijn, zodat vele ‘kopstukken’ samen met
hem op de foto konden worden gezet.
Inmiddels had de organisatie ervoor gezorgd dat ‘een Franciscaanse
voetreis’ officieel bij wet werd vastgelegd. Sindsdien spreken we niet
meer van ‘een franciscaanse voetreis’ maar van ‘de franciscaanse
voetreis’.
Tijdens de conferentie was er een bijzonder moment, toen Kees door
de voorzitter werd toegesproken en een replica van een antieke
Sabijns olijfoliekruikje kreeg. In zijn dankwoord –in het Italiaans- dat
door de plaatselijke televisie werd uitgezonden, memoreerde Kees
waarom hij 24 jaar geleden voor de omweg langs Calvi had gekozen.
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Van het bestuur
door Guus Wesseling
Het bestuur is verheugd een mooie vernieuwing in de gelederen te kunnen aankondigen.
Sinds deze zomer zijn de dames Femke Heemskerk en Henriët Griffioen gaan meedraaien in het bestuur. Enerzijds om te 'proeven' of hun
keuze om de vereniging vanuit het bestuur te ondersteunen een juiste
is; anderzijds om te zorgen voor een warme overdracht van functies als
zij in de Algemene Ledenvergadering van volgend voorjaar als bestuurslid benoemd kunnen worden.
Aangezien in de loop van 2019 een paar bestuursleden naar het einde
van hun termijn op weg zijn, zal het bestuur na 2019 naar het zich laat
aanzien voltallig kunnen doorgaan. Prachtig zo'n continuïteit voor een
vereniging die blijft groeien en bloeien.
Femke ambieert de functie van secretaris en werkt zich al enige tijd in.
Hieronder schrijft ze wat haar beweegt om zich aan te melden als
nieuw bestuurslid
“Jaren geleden las ik in een tijdschrift een interview met een pelgrim die
naar Rome was gelopen. Dat heeft toen een onuitwisbare indruk op me
gemaakt en ik heb toen besloten dat ik dat ook, ooit, zou gaan doen. Dat
ooit, dat was drie jaar geleden. Omdat ik op dat moment niet in de gelegenheid was om de hele route te lopen, ben ik begonnen met de etappe
Canterbury – Laon. Na het lopen van de eerste etappe heb ik de voorjaarsbijeenkomst van PnR in Haarlem bezocht. Dit heeft mij ertoe bewogen om
me aan te melden als secretaris. Ik vond, en vind!, het fantastisch om mijn
ervaringen te kunnen delen met gelijkgestemden. Door me aan te melden
als secretaris hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de vereniging
waar ik zelf ook zoveel informatie van heb gekregen en waar ik mijn voordeel mee heb kunnen doen tijdens de etappes die ik gelopen heb."

Ook Henriët heeft duidelijke plannen met de Vereniging:
“Na ruim 4000 km pelgrimeren door Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië
vond ik het tijd iets ‘terug’ te doen voor mijn mede-pelgrims. Het kleinschalige van PnR en het gevoel dat er richting Rome nog veel werk verzet
moet worden, maakte de keuze eenvoudig: ik wil mijn steentje bijdragen
aan de vele Italiaanse routes. Mijn eerste pelgrimstochten door Frankrijk
heb ik samen met onze kinderen gelopen; toen 10 en 14 jaar. Het is een
onvergetelijke ervaring geweest om als gezin een deel van een pelgrimsroute te lopen. Aan het aspect van verjonging van de doelgroep wil ik dus
zeker aandacht besteden. Misschien kan ik ook nog ergens mijn achtergrond als musicoloog inzetten om de link te leggen tussen Rome c.q. Italië
en de muziek. En verder laat ik me als een echte pelgrim verrassen door
wat er binnen het bestuur op mijn pad komt.”
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Van Montpellier (Santiago) naar Rome (Siena)
Door Antonius Franciscus Pieterse
Op weg naar Rome wandelde ik in 2017 van Santiago naar Montpellier. Over de
Camino Francés en vanaf Puente la Reina, de Camino Aragonés/Chemin d’Arles,
(topogids GR 653). Een bijzondere ervaring om alle pelgrims richting Santiago
tegen te komen. Op de Camino Frances had ik bijzondere ontmoetingen en
gesprekken, meer dan ik verwachtte. De karakteristieke Camino Aragonès,
vanaf Puente la Reina, was prachtig.
In 2018 wandelde ik verder over de ‘Chemin d’Arles’, een erg mooie, rustige
route, vergelijkbaar met de ‘Chemin du Puy-en-Velay’, met goede overnachtingsmogelijkheden.
Na Arles koos ik de zuidelijk variant naar Menton, de Via Aurelia, (blauwe gestippelde route op kaart). Er is een beschrijving richting Rome (GR 653 B) van
PACA (Amis des Chemins de Saint Jacques-de-Compostelle et de Rome), zie . Er
zijn heel weinig pelgrims op deze -prachtige- route, desondanks zijn de overnachtingen prima geregeld door PACA. Op de noordelijke variant is dit ook
goed georganiseerd, zo weet ik van mijn Franse pelgrim/vriend, Jean Claude,
die zich voor PACA inzet.
In Italië, vanaf Ventimiglia, heb ik de “Alta Via dei Monti Liguri” gewandeld.
Erg mooi en indrukwekkend, ook pittig, met Monte Saccarello (2200 m.) als
hoogste punt. Ondanks de hoogte is er ook in de winter, weinig sneeuw, vanwege de nabijheid van de zee. De route is goed gemarkeerd, maar er zijn geen
voorzieningen en je komt hooguit een enkele bergwandelaar tegen. Ook is
overnachten in rifugio’s - berghutten - niet goedkoop. Als lid van een alpinistenclub krijg je korting, maar als pelgrim vraagt dat wel ‘overleg’. Enkele berghutten zijn zeer basic. Er is geen drinkwater (vaak wel regenwater, dat gekookt
kan worden), geen douche.

Jacobus in St. Gilles, rechterbeen historisch met mantel en
links als moderne pelgrim in
broek
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Als pelgrim, voor langere tijd onderweg, te ingewikkeld om mijn persoonlijke
hygiëne op peil te houden. Na vijf dagen, ben ik daarom naar de kust afgedaald. Meestentijds heb ik vanaf Imperia de kust gevolgd. Soms over de Via
Romana (beperkte markering, gele pijltjes), naar Sarzana. Op dit gedeelte
heb ik geen pelgrims ontmoet. Ook zijn er niet overal overnachtingsmogelijkheden voor pelgrims. Als die er wél zijn, bijvoorbeeld de kerken in Imperia en
Andorra, particulieren in Rollo, is het meestal comfortabel en “donativo”.
Soms zijn er goede jeugdherbergen, (Genua, Levanto, Biassa). Eenvoudige
hotels en B&B’s zijn prijziger en kosten al gauw € 70,- voor een éénpersoonsovernachting.
Langs de kust wandel je vaak op wat grotere hoogte landinwaarts, weliswaar
inspannend, maar erg mooi. Vooral de Cinque Terre: vijf bijzondere dorpen,
(Werelderfgoedlijst van Unesco). Overnachten is daar moeilijk. Daarom heb
ik enkele dagen in Levanto overnacht en dit mooie deel zonder bagage gewandeld. Via havenstad La Spezia heb ik in Sarzana de Via Francigena bereikt. Vanaf dat moment heb ik ook weer medepelgrims ontmoet. Na de marmergebieden, het heuvelland van Toscane met schilderachtige plaatsen als
Lucca, San Gimignano, heb ik vanwege een knieblessure in Siena de reis afgebroken. De laatste kilometers naar Rome houd ik dus nog tegoed J!

Via Francigena per fiets
Oproep
door Peter Molog
Voor wandelaars zijn er de gidsjes van de Weg der Franken van Ben Teunissen. Voor de fietser is er de goed gedocumenteerde fietsroute voor het Italiaanse deel van de European Association of the Via Francigena ways.
Ik heb het voornemen om in het voorjaar/vroege zomer van 2019 het Franse
deel van de Via Francigena per fiets te verkennen en in kaart te brengen.
Daarbij volg ik de klassieke route en niet de route die door de organisatie van
Eurovelo als EV5 wordt ontwikkeld. In het najaar wil ik de route publiceren op
een wijze zoals ik ook met Emo's Reis heb gedaan.
Wellicht zijn er mensen met ervaring die praktische tips kunnen geven.
Het kan dan gaan over wegen die bij nader inzien niet of juist wel te fietsen
waren; over onderdak, of juist het gebrek daaraan; over bijzondere zaken, die
niet in de reisgidsen staan, maar die je gezien moet hebben.
Reacties van fietsers, maar uiteraard ook van wandelaars zijn welkom.
Email: peter.molog@pelgrimswegen.nl
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De Franciscaanse voetreis 2.0
door Pieter Quelle
Sinds begin dit jaar hebben Ruud Verkerke en ondergetekende het
beheer over de Franciscaanse voetreis van Kees Roodenburg
overgenomen. Het betreft een wandeltocht van 520 km van
Florence naar Rome, dwars door de Apennijnen. Voor pelgrims
naar Rome die de oostelijke route lopen, over Trento, Verona en
Bologna, is dit het laatste gedeelte en voorwaar niet het
gemakkelijkste. Er zitten stevige dagetappes bij met flinke
beklimmingen. Toch wordt deze afsluiting van de voettocht als het
absolute hoogtepunt ervaren omdat na iedere klim zich weer een
wonderschoon landschap ontvouwt.
De laatste 100 km loopt men door Sabina, het lieflijke land boven
Rome, bij sommigen bekend door de ‘Sabijnse maagdenroof’. Het is
een niet toeristisch gebied, zeker niet in vergelijking met Toscane
en Umbrië. Er zijn weinig of geen bewegwijzerde voetpaden. Dat
betekent dat je daar én veel over asfalt loopt of als daar vanaf
geweken wordt, je door sloten moet waden én over overwoekerde
paden en randen van weilanden loopt om weer op ‘een asfaltweg’
te komen. Verdwalen gebeurt er regelmatig, behalve als je gps
gebruikt.
Nu is er onlangs in dit gebied een project gestart, het FAST-project,
dat tot doel heeft het slow tourism te bevorderen (lopen, fietsen en
paardrijden). En toen kwamen ze bij ons, want er lopen jaarlijks
honderden pelgrims door het gebied zonder dat de officiële
instanties er bemoeienis mee hadden. Dus vroeg men ons: Wat wil
de pelgrim in Sabina? Wat kunnen wij doen om het de pelgrim
‘aangenamer’ te maken? Wie ooit door Italië gelopen heeft, kan
meestal prompt de volgende antwoorden geven: minder asfalt,
goede markeringen en goede pelgrimsaccommodaties.
Sommige stukken in Italië zijn levensgevaarlijk voor de pelgrim. Een
apart fiets- of wandelpad ontbreekt, de auto’s rijden te hard en
speciaal op stukken met vangrails, bij bruggen bijvoorbeeld,
wanneer twee vrachtauto’s elkaar passeren, precies op de plek
waar jij loopt, moet je een schietgebedje doen en hopen dat een zijl
niet los zit. Wandelpaden die goed gemarkeerd zijn, dat wil de
pelgrim.
En natuurlijk pelgrimsaccommodaties. Geen dure hotels maar
eenvoudige onderkomens waar een degelijke maaltijd verkrijgbaar
is en men begrip heeft voor het feit dat je ’s morgens vroeg wilt vertrekken.
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Projectleider
Men stelde een projectleider aan: Salvatore Paruta die van wanten
wist. Hij zocht contact met vrijwilligers met als uitgangspunt:
samenwerken vanuit eigen motivatie. Coöperatieve
samenwerking. Doen, in plaats van zeggen wat anderen zouden
moeten doen.
Een groep vrijwilligers uit Collevecchio en omstreken nam het
voortouw, bedacht alternatieve trajecten, praatte met eigenaren
van landerijen of er over gelopen mocht worden, maakte paden
schoon, zorgde voor tekens, bouwde zelfs een bruggetje en vroeg
ons te komen om alles wat ze bedacht hadden te bespreken.
En dat deden we, met buitengewoon veel plezier en met de
gedachte dat het eigenlijk de enige goede manier is om een route
te bouwen, samen met de plaatselijke bevolking. We doopten de
brug, de Fabio-Massimobrug, naar de bouwers van de brug. Zo
werd de dagetappe van Calvi naar Selci geheel herschreven en is
het een genot om door het landschap van Sabina te lopen.
De aanpak smaakt naar meer. Contacten voor de routedagen
ervoor en erna worden nu gelegd. In het voorjaar gaan we verder.
Dubbele bijvangst
En…. er is bijvangst. Er zijn serieuze plannen om een
pelgrimsonderkomen in Selci te realiseren. Enkele agriturismo’s
zijn bereid flinke korting te geven en de pelgrim in de watten te
leggen.
We kregen nieuwe informatie over interessante gebouwen en
plekken langs de route. Onze reisgids zal daardoor inhoudelijk
worden verdiept.
En… we kwamen erachter dat in het dorp Collevecchio, waar wij
verbleven, Fons Rademakers, een van de weinige Nederlandse
regisseurs die een Oscar heeft gekregen, ligt begraven en dat zijn
vrouw Lilly daar nog woont. We zijn naar haar toe gegaan en
hebben haar ook gesproken. Lilly was regie-assistente van Fellini
toen hij zijn ‘dolce vita’ maakte. En toen wij dat aan onze Italiaanse
vrienden vertelden, vielen ze van hun stoel. In ons dorp? Ja in jullie
dorp. Dus zijn er plannen om daar in het voorjaar een
bioscoopvoorstelling te realiseren met ‘De aanslag’ door Fons
Rademakers. Zo geven we nog iets terug van onze cultuur.
De huidige druk van de Franciscaanse voetreis is uitverkocht. De
nieuwe, geheel herziene druk zal eind februari 2019 verschijnen.
Meer informatie: www.franciscaansevoetreis.nl
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Parlare l’italiano (19) – Il presepe
door Leo Baeten
Tijdens de kerstdagen staat op het Sint-Pietersplein een levensgrote kerststal, of presepe, zoals de Italianen
zeggen. Het gebruik dateert van 1982 en was een initiatief van paus Johannes Paulus II. Hij was van mening
dat het Sint-Pietersplein in de kersttijd wel wat versiering kon gebruiken. De paus plaatste zich met zijn
initiatief in een Italiaanse traditie: Italië is immers het land van de kerststallen.
Het was Franciscus van Assisi die in 1223 als eerste een kerststal bouwde in het dorpje Greccio. Zeventig jaar
later beeldhouwde Arnolfo da Cambio de eerste kerstgroep. Deze kerstgroep was bedoeld ter verfraaiing van
een reliek met het hout van de kribbe, dat in de Maria Maggiore staat. Tegenwoordig staat deze oudste
kerstgroep in het museum van deze pauselijke basiliek. Eeuwen later, om precies te zijn in de tweede helft van
de 18e eeuw, werd in Napels het hoogtepunt bereikt van het bouwen van kerststallen: de Napolitaanse
kerststal. De kerststaltraditie is in Italië geen voltooid verleden tijd. Nog steeds is het gebruik om een kerststal
te maken zeer levendig.
De Italianen kunnen zich beroepen op grootste kerststal ter wereld. In Manarola, een van de dorpjes van de
Cinque Terre, schitteren vanaf 8 december driehonderd (!) figuren, ontworpen en gebouwd door Mario
Andreoli. Deze oud-spoorwegbeambte begon al in 1976 met zijn unieke kerststal. Na dertig jaar lukte het hem
de hele heuvel bij Manarola met de kerststal te bedekken. Het is een waar spektakel om te zien, met in totaal
ongeveer 15.000 lichtjes, die samen Maria, Jozef en het kindje Jezus maar ook vissers en vissen vormen. Ook de
mensen achter Guinness World Records waren onder de indruk en voegden de kerststal in 2007 toe aan hun
indrukwekkende lijst wereldrecords.
Kerststalmuseum
Ook in Rome wordt de kerststaltraditie in ere gehouden.
Op de kerstmarkt op de Piazza Navona kunnen kerststallen
en kerststalfiguren in alle soorten en maten worden
gekocht. Ook buiten de kersttijd kunnen prachtige
kerststallen bewonderd worden. In het achter het Forum
van Augustus gelegen Museo del Presepio is een
bijzondere selectie van meer dan achthonderd prachtige
kerststallen samengebracht. Ruimdenkend als de Italianen
zijn komen deze kerststallen uit meer dan zestig landen.
Het hele jaar door is de mooiste kerststal van Rome te
Giuseppe Ianni, initiatiefnemer van de Presepe dei Netturbini
bewonderen. Het is de Presepe dei Netturbini, kerststal van
de vuilnismannen, die opgesteld staat in de vlak bij het Sint Pietersplein gelegen Via dei Cavalleggeri.
Initiatiefnemer was Giuseppe Ianni, die in de zeventiger jaren met de bouw begon. Omdat de straatvegers
tijdens de feestdagen moesten werken, bouwde Ianni met zijn collega’s in het depot van de vuilnisdienst een
kerststal om te kerstsfeer toch te kunnen proeven. Volgens goed Italiaans gebruik bestaat de kerststal uit een
heel dorp. Naast Jozef, Maria, het kindje Jezus, de os, de ezel, de herders en de wijzen, zie je ook kooplieden,
wasvrouwen, bakkers, knechten en rovers. De stenen van het decor zijn bijzonder; die werden door
vuilophalers van over de hele wereld aangeleverd. De meest bijzondere steen is wel een stukje rots van de
maan. Tot de vele bezoekers van deze kerststal horen diverse pausen, moeder Teresa en politici.
Italië en kerststal is een twee-eenheid! Wie van kerststallen wil genieten kan dat natuurlijk in de kersttijd doen.
Maar in Rome kan het hele jaar door van dit Italiaanse fenomeen genoten worden.
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Trento – Bologna a piedi
Wandelen langs de Adige, Po en Reno door Albert Beekes
door Titia Meuwese
Wie langs de oostelijke route naar Rome loopt via de Rijn, de Romantisch
Strasse en de Via Claudia Augusta steekt de Povlakte over aan de oostkant.
Daarna kom je in Bologna op de Via degli Dei. De Povlakte is hier voorzien
van grasdijken, waar het vaak prettig wandelen is met mooi uitzicht en
weinig muggen. Albert Beekes heeft in 2013 een boekje uitgegeven van een
route door de Povlakte die hij heeft uitgezocht en getest: Via sugli Argini, de
weg over de dijken.
Daarop is een aanvulling verschenen met een beschrijving van het stuk
Trento – Bologna, alleen beschikbaar via de website www.albert-beekes.nl

Trento – Bologna a piedi
ISBN 978-90-820515-2-0 Albert
Beekes
Bestellen via www.albert-beekes.nl,
€ 19,95 plus verzendkosten.

De nieuwe uitgave die deze maand is verschenen beschrijft de volledige
verbinding vanaf het einde van de Via Claudia Augusta in de Alpen tot de Via
degli Dei door de Apennijnen. De route is in elf dagen te lopen en komt
langs Trento, Verona en Bologna. Er is veel te zien in deze steden en over de
dijken van de Adige, de Po en de Reno. Albert zelf noemt het “een route die
een mooie afwisseling geeft van al die bergen, met liefelijke heuvels en de
vlaktes van de Po”.
Het boekje heeft voor de wandelaar een prettig klein formaat met
duidelijke kaarten van stukken van vier tot vijftien km. Op de kaarten wordt
met nummers verwezen naar de precieze beschrijvingen en naar de
onderdakmogelijkheden. De opties voor onderdak en om te winkelen staan
achterin samengevat. De gpx track van deze wandeling is te laden vanaf de
website van Albert.

Mees, heb u niks beters te doen?
door Loek Bosman
door Arnoud Boerwinkel
Loek Bosman weet één ding zeker na de voettocht die hij in 2014 maakte
van Rijswijk naar Rome: De enige manier om te komen waar je wil zijn, is
te zijn waar je bent!
Bosman is theaterdocent en nam op zijn 60ste vijf maanden verlof voor
zijn onderneming en schreef er een boek over: Mees, heb u niks beter te
doen!?
Hij voegt aan zijn reisbeschrijvingen bespiegelingen toe over de innerlijke
reis die hij tijdens zijn tocht van 2200 kilometer maakte: over liefde en geluk, verlies en angst, weemoed en verlangen.
Het boek kost 10 euro, waarvan 1 euro voor het Verkaart Development
Team – meisjesweeshuis in Kenia. Het kan worden besteld, door een mailtje te sturen naar LoekBosman54@gmail.com
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Fresco’s in Italië
door Nieske Wedman
Wonderbaarlijk, wat er op het gebied van frescokunst te genieten valt!
En dat niet alleen in kerken en kapelletjes, maar ook in raadhuizen,
kastelen en villa’s. Zo kom je op je weg naar Rome, van noord naar zuid ,
een grote variëteit tegen.
Wil je je voor of na je tocht in deze karakteristieke kunstvorm verdiepen:
dmv een HOVO-cursus is dat op een boeiende manier mogelijk. Ernest
Kurpershoek, docent Italiaanse kunst- en architectuurgeschiedenis,
verzorgt voorjaar 2019 twee cursussen.
In Utrecht gaat het over fresco’s in Toscane en Umbrië, vervaardigd
tussen 1300 en 1500. Niet alleen de beroemde van Assisi, het raadhuis
van Siena en de fresco’s van Piero della Francesca in Arezzo komen
aan bod, maar ook recent ontdekte fresco’s. De fresco’s van Florence
komen later in een aparte cursus aan bod.
In Amsterdam is een cursus over Noord-Italiaanse fresco’s. Invloeden
van oa Frankrijk doen zich gelden, en de periode van ontstaan is
langer: tot 1800. Tiepolo is een van de schilders die besproken wordt.
Een fresco van Fra Filippo Lippi
betaald door Datini, zie het artikel over Prato op bladzijde 22

Ernest Kurpershoek heeft in 2011 een bekend boek geschreven,
Italiaanse fresco’s. Hierin komen aan bod: de historische
omstandigheden waaronder frescokunst is ontstaan; de frescotechniek
en werkomstandigheden; herkennen van voorstellingen en het kunnen
dateren van fresco’s.
Het boek is (á € 15,=) nog te bestellen bij de auteur .

OPROEP * LEZERSBIJDRAGE * OPROEP
Welk voorwerp mag absoluut niet ontbreken in jouw rugzak of fietstas?
Bijna elke pelgrim (of ze nou wandelaar is of fietser) heeft een voorwerp bij zich dat
hem buitengewoon dierbaar is. Een voorwerp zonder welke de tocht minder waarde
heeft. Dat kan natuurlijk een smartphone of een stok zijn, een waterfles of
aantekenboekje. Maar het kan ook iets heel persoonlijks zijn, een talisman, een foto
van een dierbare of een andere speciale herinnering.
HEB JIJ OOK ZO’N VOORWERP DAT EEN SPECIALE PLEK
INNEEMT IN JOUW REISBAGAGE? LAAT HET ONS WETEN!
Schrijf een verhaal over jouw dierbare reisattribuut en stuur het (zo mogelijk met foto)
naar redactie@pelgrimswegen.nl.
Je mag natuurlijk ook alleen een foto sturen; dan graag met korte omschrijving.
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De ogen van de muskusos van Paul De Marez
door Luc Gregoir

Paul De Marez, een man met een schat aan ervaring als het over
pelgrimeren gaat, plant een tocht langs het Olav’s pad in
Noorwegen, dat van Oslo naar Trondheim loopt. De tocht start hij
niet in Noorwegen maar bij het graf van Broeder Isidoor in de SintAntoniuskerk (“Toontjes kerk”) in het West-Vlaamse Kortrijk, de
streek waar Paul De Marez woont. Een groter contrast dan tussen
Sint Olav en Broeder Isidoor kan je je moeilijk voorstellen. Olav
verkrijgt zijn heiligheid met behulp van zijn hakbijl, waarmee hij zijn
onderdanen tot het Christendom dwingt en Broeder Isidoor was
een eenvoudige boerenzoon, die opvalt door zijn zachtmoedigheid
als portier-lekenbroeder in het klooster van de Paters Passionisten.

De ogen van de muskusos, door
Paul de Marez
Prijs € 22,50
Uitgeverij Beefcake Publishing
ISBN 978-949-1144-875

Hoe kan je het gedrag van beiden begrijpen die zich op de zelfde
bron beroepen? Een probleem dat de schrijver probeert te
doorgronden met een pelgrimstocht van 2700 kilometer in 110 dagen
naar een graf, dat er niet meer is, van Sint Olav.
Maar er zijn meer vragen die hem niet loslaten. Hij is opgegroeid in
de naoorlogse jaren, waarin geloof gestoeld was op dogma’s, als in
beton gegoten, die weinig aan interpretatie overlieten; ook heeft
Paul de sociaal-marxistische revolte uit de jaren zestig van de vorige
eeuw niet laten passeren. En nu loopt hij zijn tocht in de
geglobaliseerde en geseculariseerde wereld waar het oude geloof
plaats heeft gemaakt voor vele vragen die ieder voor zichzelf moet
oplossen. Hij verschuilt zich niet achter het taboe rond religie dat bij
velen de oude zekerheden heeft vervangen maar probeert op een
open en onbevangen wijze op de vragen rond God en religie in te
gaan. Een jakobsschelp die hem als pelgrim herkenbaar maakt, een
houten pelgrimsstaf die hem de goede richting wijst en een slaapzak
met matje dat hem vertrouwen geeft dat hij iedere nacht wel een
dak boven zijn hoofd zal vinden: dat alles brengt hem bij mensen en
op plaatsen die ieder een stukje van zijn puzzel aanleveren. Zal de
krachtige inbreng van de natuur die hij op zijn tocht naar het noorden
ondergaat hem in staat stellen de puzzel te leggen? Heeft Broeder
Isidoor een boodschap voor Sint Olav? En heeft Olav een boodschap
voor Broeder Isidoor?
Naast de spirituele tocht die we meemaken bevat het boek ontelbare
verhalen en bijzonderheden van de plaatsen waar de schrijver langs
komt, zodat het boek een referentie is voor iedere reiziger die deze
kant opgaat en hem kan overtuigen af en toe om te lopen of halt te
houden.
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In België is er nog een wandelblad OpWeg.
Alternatief voor het opgeheven Op Pad dus!
Met oa aandacht voor de
Fiets en Wandelbeurs in Gent
Maar je kunt ook in Utrecht
terecht.

Terre di Mezzo heeft
apps voor wandelroutes,
oa Via Francigena en
Nieuw de Cammino di San
Benedetto

Lopen als de Romeinen? Mooi
oefenen in Nederland voor je tocht
naar Rome langs het Limespad

Het natuurgebied in de
Povlakte tussen de
bergen van Campo dei
Fiori en de Tessino heeft
een prijs gewonnen van
Birdlife Europa voor de
natuurbescherming

De BBC heeft een artikel
geplaatst over de Via
Francigena, hoe lang het
bereikbaar is?
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Onderdak vragen
door Titia Meuwese
Op de afgelopen Ontmoetingsdag kwam weer het onderwerp naar
boven: en als er nu geen pelgrimsherberg, hotel of B&B is? Ik dacht aan
het verslag van Barry en Monique van hun tocht, omdat zij besloten
hadden dat die opties de laatste keus zouden zijn, maar dat ze in principe
altijd een gratis plekje voor hun tent gingen vragen. Ik heb ze gesproken
om meer te weten te komen hoe dit hun vergaan is.
Barry en Monique uit Erica hebben dit jaar een al lang bestaande wens
vervuld: een pelgrimstocht naar Rome. Ze hadden besloten dit zo
eenvoudig mogelijk te doen, met hun hond, dus ze zijn vertrokken met
een tent en mentaal voorbereid op het vragen naar een pelgrims(kampeer)plek. Om te beginnen zijn ze meteen de grens overgegaan en
hebben Duitsland doorkruist, vervolgens zijn ze door Zwitserland
getrokken en de Splügenpas over gegaan langs de Via Splüga, zo Italië in
en nadat ze de Via Francigena een kort stuk volgden zijn ze vervolgens via
Florence op de Franciscaanse voetreis overgegaan. Ze hebben regelmatig
hun route aangepast op advies van hun gastheren.
Het vragen van onderdak was elke dag een belangrijk punt. Ergens in de
middag gingen ze naar een supermarktje voor eten en zochten ze in een
dorp of stad de kerk op en vroegen in eerste instantie bij de kerk of die
onderdak kon bieden en of dat er een plek zou zijn waar ze hun tent
mochten opzetten. In Duitsland ging dat bij de Evangelische kerk veel
beter dan bij de katholieke kerken, omdat daar vaak geen pastoor te
bereiken was. Mensen waren enorm behulpzaam in het aanwijzen van
een plekje bij een kerkelijk centrum, een sportveld, een achtertuin. Als er
alleen betaald onderdak was, liepen ze verder, waardoor sommige dagen
best lang werden. Regelmatig werd ook gezegd: welnee kom binnen, we
hebben wel een bed, eet met ons mee. Maar daar rekenden Barry en
Monique niet op.
Vele gesprekken in Duitsland, hartelijke contacten. Op verzoek namen ze
ook speciale wensen en smeekbedes mee om in Rome af te geven. Voor
kinderen en soms ook voor ouderen hadden ze gelukspoppetjes bij zich,
om te geven als dat goed leek. Monique vond het soms vermoeiend,
omdat je niet veel tijd voor jezelf over hebt op deze manier en het best
vaak middernacht werd. Zij ging dan vast naar de tent, terwijl Barry nog
verder praatte.
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Het onderdak was regelmatig heel eenvoudig, hun matjes in een
schuur. Maar ze wilden alleen in een hotel of B&B gaan als ze daartoe
gedwongen werden, zoals in Assisi, wat tegen hun gevoel in ging. Ze
stonden bij steden wel eens op een camping. Heel bijzondere
ontmoetingen waren erbij, lees hun lange blog met heel veel foto’s er
op na!
Ook in Zwitserland lukte het prima om onderdak te vragen, in Italië ging
het echter helemaal niet op de Via Francigena: daar moest je aansluiten
bij de bestaande structuur, daar was dan soms geen plek. Je moest
betalen om op een slaapzaal te slapen, zonder mogelijkheid de tent op
te zetten.
Langs de Franciscaanse route vanaf Florence ging het weer beter. Het
was ook lastiger omdat ze geen Italiaans spreken en daardoor mensen
die ze ontmoetten minder goed konden inschatten. In grote steden
was het ook moeilijk. In Rome aangekomen hebben ze alle
meegedragen brieven, wensen en smeekbedes op zondag bij de
Friezenkerk op het altaar neer kunnen leggen, deze worden
gearchiveerd. Dat voelde goed.
Nu weer terug thuis is het nog moeilijk om weer in het gewone leven
terug te komen.
Samenvattend kun je zeggen dat ze een geweldige tocht hebben kunnen
maken, die veel mooier werd dan ze hadden kunnen dromen. Voor wie dit
ook wil doen: je moet er vertrouwen in hebben, ook als het niet elke dag
vlot lukt en je moet denken: die tent kan ik zeker ergens opzetten. Je
moet liever een wat minder bekende route lopen. Het kost veel energie,
zowel het vragen als de contacten daarna. Maar het levert een schat aan
ervaringen op.
En overigens: in principe is in Frankrijk de burgemeester en in Italië de
pastoor degene die een pelgrim met paspoort een slaapgelegenheid moet
bieden, maar als je niet met eigen tent bent hoeft dat niet gratis te zijn of
kan het een heel eenvoudige slaapplek zijn. Soms is er een gift systeem,
vaak is er een vast tarief. Buiten een pelgrimsroute geldt deze service
natuurlijk niet. Met een tent kun je buiten de bebouwde kom meestal wel
een nacht staan, maar daar zijn in elk land wel regels voor.
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Pelgrimeren
Een Zweedse wandelvriendin
door Hanny Rennen
In 2009 liep ik de Camino Francès van St. Jean Pied de Port naar Santiago. Ter voorbereiding had ik geoefend
in Zuid Engeland op de South Down Way om er achter te komen of het in mijn uppie lopen me zou bevallen.
Als je altijd met een groepje vrienden loopt is dat een nieuwe uitdaging. Dat was altijd gezellig, maar ik vond
het soms gewoon te druk in een groep en teveel naar binnen gericht. Met vrienden ben je de hele tijd met
elkaar bezig.
Alleen heb je meer ruimte om de omgeving in je op te nemen, andere mensen echt te zien en onverwachte dingen mee te maken. Ik ontdekte al snel hoe fijn het is om alleen onderweg te zijn, me verbazend over cultuur en
historie; alsmaar verder met alleen de dagelijkse zorg van onderdak en eten, genietend van het landschap en de
vrijheid. De rest van de wereld doet er dan niet zoveel toe. Het alleen zijn maakt de geest leeg; het is heel contemplatief en geeft mij een diepe verbondenheid met de aarde. Bovendien is het een bevrijdend besef om toe
te kunnen met je rugzak en niks te missen. Zoveel heeft een mens niet nodig om kwaliteit in het leven te ervaren. Een praatje onderweg kan je dag heel bijzonder maken en iemand ontmoeten met wie je ´s avonds de
maaltijd kunt delen kan voelen als een godsgeschenk uit de hemel. Eigenlijk is er bijna altijd iemand die hetzelfde pad bewandelt, hoewel het buiten de beroemdste paden kan gebeuren dat je dagen geen wandelaar ziet.
Maar het is mij ook geregeld overkomen dat ik langere tijd met iemand opliep, samen at en onderdak regelde.
Verbondenheid op het wandelpad ontstaat snel: je bent met hetzelfde bezig; vragen en gedachten worden gemakkelijk gedeeld. Ik noem het kameraadschap. Kameraadschap is prettig en geeft ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Soms wordt het vriendschap. Meerdere keren onderhield ik na een voettocht nog contact met iemand. Zo ben ik zelfs nog eens in Zuid-Afrika langs geweest bij een loopvriendin. Maar de meeste
contacten gaan verloren. Na thuiskomst blijkt meestal dat de herinnering mooi is, doch dat levenspaden vaker
uiteenlopen dan op het gedeelde wandelpad leek.
Het fervent pelgrimeren in Spanje leidde er toe dat ik mij ook
als hospitalera in Roncevalles ging inzetten. Dat heb ik drie keer
met veel plezier gedaan. Tot het moment dat ik zag dat de Camino in Spanje aan haar eigen succes ten onder dreigde te
gaan. Het werd elk jaar drukker en voller. In Roncevalles kwamen in het hoogseizoen dagelijks zo’n 300 à 400 pelgrims slapen. De vercommercialisering nam toe en ik verlangde naar
rust. Ik wilde terug naar de essentie. Zo besloot ik een andere
kant op te gaan lopen.
Rust en verrassende contacten
In 2015 liep ik van Visé naar Rome. Over de Via Francigena via
Reims, over de Jura, Col Grand St. Bernard, Povlakte en Toscane. Gewapend met tent, boekjes van Ben Teunissen en gedownloade tracks op mijn smartphone. Dat bleek allemaal heel
nuttig, want in Oost Frankrijk zijn er weinig tot geen voorzieningen en de boekjes zorgden af en toe voor verwarring. Maar ik
kreeg wat ik zocht: rust op de wandelroute en verrassende contacten onderweg.
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Met een onderbreking van een maand (augustus was té heet en ook druk want alle Fransen en Italianen hebben
dan vakantie ) deed ik er bijna drie maanden over. In het Italiaanse Chatillon (eerste plaats na Aosta) kwam ik in
hotel Dufour Lena uit Zweden tegen, die net als ik een kamer aan het regelen was en ook alleen liep. Ter plekke
besloten we een kamer te delen. Dat is voordeliger en intuïtief dachten we dat we het goed met elkaar zouden
kunnen vinden. Daarna zijn we bijna onafscheidelijk geweest tot Rome. Dat is nogal bijzonder voor twee vrouwen
die beiden graag alleen lopen. Het ging als vanzelf. We liepen hetzelfde tempo, dezelfde afstanden, dezelfde leeftijd. We liepen vaak een heel eind uit elkaar; hadden geen behoefte om stiltes vol te praten. Belangrijk was dat we elkaar
niet hoefden te “entertainen”. Maar samen pauzeren, iets bekijken onderweg en uitzien naar lekker eten met een goed glas
wijn was altijd een gedeeld genoegen. We spraken veel over de
ontwikkelingen in Zweden en Holland en over ‘het leven’.
Toen we in Rome afscheid namen op 21 oktober 2015 wisten
we zeker dat we nog eens wat samen zouden doen. Waar en
wanneer wisten we niet; we spraken niks af. Zij ging terug naar
haar leven met man in Göteborg, dochter in Chamonix en andere dochter in Stockholm. In de winter dacht ik dat ons contact
misschien zou overwaaien. Lena was druk met skiën en dat is
niet mijn hobby. Ik was bezig met verre reizen.
Via Francigena del Sud
Eind september 2017 kwam het er toch van om een paar dagen in de bergen te lopen rond de Mont Blanc, vanuit
het huis van haar dochter nabij Chamonix. Het waren prachtige herfstdagen en de bergwandelingen fantastisch.
Een nieuw plan werd geboren. We zouden de Via Francigena del Sud samen gaan doen. Begin mei 2018 spraken
we af in Rome. In de stromende regen, gingen we op pad. Doel was Bari, Brindisi en misschien Santa Maria di Leuca. We zouden wel zien hoever we zouden komen. De tocht ging vanaf Rome over de Apennijnen langs fraaie
oude plaatsjes zoals Artena, Anagni, Veroli, Casamari, Aquino, Alife. Daarna door naar Benevento, bekend vanwege de Arc van Traianus. En verder langs Troia, Cerignola en Bitonto, naar Bari, waar deel IV van de Weg van de
Franken van Ben Teunissen eindigt. Het is veel klimmen en dalen, want de meeste plaatsjes liggen hoog. De Via
Francigena del Sud is eigenlijk een oude Romeinse route en heeft dan ook minstens zoveel bezienswaardigheden
uit die tijd. Uiteindelijk zijn we vier weken op pad geweest en
zijn tot in Lecce gekomen met het Italiaanse boekje van Monica
d´Atti in de hand, zij het dat we het laatste stuk steeds vaker de
trein pakten. De weergoden waren ons niet echt gunstig
gezind. In de Apennijnen hadden we heel veel regen en vanaf
Troia teisterde de brandende zon onze hoofden. Het viel ons
op dat we op deze route helemaal geen andere wandelaars
tegenkwamen. Slechts één (Italiaanse) pelgrim kruiste ons pad;
in Buonalbergo sliepen we in dezelfde herberg, maar zij was op
weg naar Monte Sant´Angelo.
Ik ben ervan overtuigd dat deze route in je eentje heel eenzaam
kan zijn. Het was fijn om dit te doen met een goede wandelvriendin!
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Prato, de omweg waard
door Luc Gregoir
Als je Prato, een voorstad van Firenze, binnenkomt, waan je je in een Chinese
kolonie. In recente jaren zijn talrijke Chinese handelaren er neergestreken en die
hebben er in textielateliers een imperium uitgebouwd. Maar de wortels van
deze handelsstad liggen in de eerste helft van de veertiende eeuw: toen leefde
er ene Francesco di Marco Datini.
Als je bij het Palazzo Comunale komt, kan je niet naast het standbeeld van de
statige koopman kijken. Even de hoek om in de via Ser Lapo Mazzei bots je op het
Palazzo Datini dat nu als museum is ingericht. Hier werd in 1870 onder een trap in
een aantal zakken het archief van Francesco aangetroffen. Het bevatte een grote
hoeveelheid zakelijke documenten en correspondentie naast elfduizend
persoonlijke brieven. Deze schat aan gegevens biedt een goed zicht op de tijd die
aan de Renaissance voorafging. Uit de zakelijke documenten krijgt men een
duidelijk beeld van het handelsimperium dat zich tot Londen, Brugge en Isfahan
in Perzië uitstrekte, met onder meer filialen in Avignon, Barcelona en Majorca. In
het museum wordt dit handelsnetwerk en de wijze waarop handel gedreven
werd zeer aanschouwelijk voorgesteld. Maar wat ons als pelgrim misschien het
meest zal aanspreken is de correspondentie tussen Francesco en zijn vrouw
Margherita. Beiden hadden een soort LAT-relatie, waarbij dan weer de een en dan
de ander in Prato verbleef of in een filiaal in Lucca of Firenze. De betrekkelijk
korte afstanden tussen deze plaatsen en het feit dat ze ook frequent de tijd
samen doorbrachten maakt dat er in de brieven veel communicatie voorkomt die
tussen echtelieden gebruikelijk is en ons een gedetailleerd beeld geeft van het
dagelijkse leven in die tijd. Zo komen we te weten wat Francesco graag zou eten
als hij thuiskomt, van welke muizenissen hij de slaap niet kan vatten of hoe zijn
vrouw reageert als het gerucht gaat dat de zoon die de echtgenote van
Christofano heeft gebaard wel eens door Francesco verwekt zou kunnen zijn. Een
beeld krijgen we ook van hoe Francesco tegen zijn naderend einde aankijkt. Hoe
zijn plaats in de hemel afhangt van een berekening die gelijkenis vertoont met de
rekenkundige berekeningen in zijn handelsactiviteiten; of wat de implicaties
waren van de pest die zich van stad naar stad verplaatste. Er werden vele studies
gedaan over de nalatenschap van de koopman. Het boek De koopman van Prato
van Iris Origo, uitgegeven bij uitgeverij Contact, is een goede bewerking van het
materiaal, met een overvloed aan gegevens en veel oog voor detail. Ook als je
niet langs Prato gaat, geeft dit boek je inzicht in de tijd waarin pelgrims naar
Rome liepen.
Prato bereik je in een kwartier met de trein vanuit Firenze. Het is een optie als je
de Franciscusweg loopt vanuit Firenze. Benjaminses fietsroute komt langs Prato
en Reitsma’s Toscanevariant is niet ver er vanaf. Openingstijden voor het
museum vind je op www.museocasadatini.it . (zie ook het artikel over de fresco’s)
ISBN 9789025465810
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Terug naar huis… in 14 uur met de trein!
door Titia Meuwese

Station Luik

Natuurlijk is dat niet het eerste waar je aan denkt als je plant om
naar Rome te gaan lopen of fietsen: hoe ga je weer terug?
De snelle gedachte is: per vliegtuig. Dat heb ik ook gedaan toen ik
afgelopen mei in Rome aankwam. Maar toen onze collega Arnoud
Boerwinkel een oproep via Facebook deed om nu eens wat minder
te gaan vliegen maar de trein te pakken dacht ik: okee, maar wat
dan met de terugreis vanaf Rome?
Mijn zoon was voor zijn Romereis per trein gereisd. Dat betekende
eerst vanaf Groningen naar München reizen en vervolgens de
nachttrein nemen. Dat was in 1999, dat duurde dus 24 uur. Zo is het
nu niet meer, zag ik toen ik eens checkte op bahn.de, de website
van de Duitse Bahn: er zijn twee routes die per trein in 14 uur vanaf
Rome naar respectievelijk Arnhem en Rotterdam leiden. Je hoeft bij
beide maar tweemaal over te stappen. En als je over Parijs gaat een
stukje met de RER B.

Station Nessonvaux

Om 6 uur vertrekt vanaf Roma Termini, midden in de stad, de Rode
Pijl (de Freccia Rossa) naar Turijn. Dat duurt vier uur, tijd om
afscheid van Italië te nemen. Vandaar door de Franse Alpen met een
rode TGV in zes uur naar Parijs, met RER B van Gare de Lyon naar
Gare du Nord en dan met de Thalys naar Rotterdam. Daar ben je dan
om 8 uur. (Er gaat ook om 7 en om 8 uur een trein, die reizen duren
beide langer.)
Een uur later, om 7 uur gaat alweer een Rode Pijl vanuit Rome in drie
uur naar Milaan. Daar stap je op de Eurocity naar Bazel, in bijna vijf
uur dwars door de Zwitserse Alpen en het Zwitserse Middelland.
Dan in de ICE, de witte “icetrain” zoals een Amerikaans jongetje mij
eens leerde, die via Arnhem naar Amsterdam gaat. In Arnhem om 9
uur. Het zijn allebei schitterende reizen

Station Iselle di Trasquera

Station Borgomanero

Zeker, vliegen gaat sneller. Je moet dan wel eerst naar Rome
Fiumicino of Rome Ciampano, op tijd door de controles, wachten en
dan drie uur vliegen. Dat kost in totaal ongeveer zes uur. Een dag in
de trein is misschien een meer geleidelijke overgang van het
pelgrimsbestaan naar huis.
Het kost meer dan vliegen, maar ook dat viel mij eigenlijk mee: de
kosten zijn ongeveer 160/110 € via Frankrijk (prijs voor <60 jaar /en
>60 jaar). Via Duitsland is het duurder. Prijzen zijn alleen een
indicatie, voor beide routes geldt dat de prijzen sterk kunnen
verschillen. Het boeken is niet heel moeilijk, je kunt het zelf op
internet doen, maar je kunt ook advies vragen en treinkaarten
boeken via www.treinreiswinkel.nl.
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Een website bijhouden over je tocht

door Titia Meuwese

Voorbeelden van gratis
Wordpress mallen

Eigenlijk is er maar één ding lastig aan een website: er moet inhoud in. Na
het meewerken en later zelf maken van een vijftal heel verschillende
websites in twintig jaar is me dat wel duidelijk geworden. Als je er mee
begint zijn er technische moeilijkheden, maar uiteindelijk moet je er wat
in willen zetten en dat kost de meeste tijd.
Een eenvoudige vorm van een website is een reisblog. Dat is een website
waarbij je tekst en foto’s per dag toevoegt met meest automatisch per
dag een nieuwe bladzijde. Om te starten hoef je je alleen aan te melden bij
een aantal websites met al klare ontwerpen voor je verslagen, je foto’s en
vaak ook een spoor op een kaart. (Zie daarvoor NB40 over het schrijven en
een aantal voorbeelden in NB41.)
Als je meer wilt dan dat, meer vrijheid om verslagen te maken en veel
foto’s te plaatsen in of naast je tekst en linken naar kaarten wilt plaatsen
kun je beter een website inrichten. Om dat onderweg te kunnen gebruiken
moet het voorbereid zijn en moet je al wat oefenpagina’s maken. Wanneer
je vaker tochten maakt, kun je ze mooi bij elkaar bewaren als een
doorlopend plakboek. En je hebt geen limiet voor het aantal afbeeldingen.
Zonder ervaring in automatisering is het best een klus, reken op ongeveer
een week werk om het te begrijpen, de website in te richten en te
oefenen. De meerderheid van de websites van leken wordt gemaakt in
Wordpress. Er zijn soortgelijke alternatieven, zoals Weebly. Professionele
websitemakers hebben andere basis-platforms waarop met maatwerk van
alles opgebouwd kan worden, maar voor je eigen pelgrimswebsite is dat
niet nodig. Wordpress is gratis software, gemaakt onder Open Source,
met heel veel extra functies die vaak ook gratis zijn. Kosten zijn er dus
bijna niet.

Zo’n website moet wel ergens op een server opgeslagen zijn. Dat kan bij
sommige internet providers of je moet een aparte hosting provider
zoeken. Kosten voor hosting: ca 10 euro per maand. Let wel op dat je
automatische updates van de software hebt, anders ben je niet tegen
virussen beschermd. Als je een domeinnaam hebt gekozen, de software
hebt geactiveerd en wilt gaan beginnen moet je het uiterlijk van je website
bepalen. Er zijn voor Wordpress duizenden mallen beschikbaar om je
website te gebruiken. De eerste belangrijke keuze is of je een blog wilt
gaan gebruiken, dus onderweg regelmatig een verslag wilt publiceren, of
dat je een website achteraf wilt maken, eigenlijk als alternatief voor een
boek.
Voor beide opties zijn veel mallen, kleurig, strak en bont; binnen
Wordpress meest gratis te gebruiken.
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.Om uit te proberen wat je mooi en handig vindt, moet je een tekst met foto’s klaar hebben die je

eerst eens op de eerste pagina zet. Dat gaat op twee manieren: een tekst kun je zo in een tekst vak
gaan typen of je kopieert hem uit een ander document. Een foto, een document of een kaart moet
je eerst in je bibliotheek laden. Maak een pagina in een eerste mal en kijk vervolgens hoe het er uit
ziet als je het omzet naar een andere mal. De keus aan gratis ontwerpen is bijna eindeloos.
Je kunt het heel simpel houden: alleen een blog met foto’s: dan hoef je alleen de kleuren, een foto
voor de bovenkant en de plek van de foto’s in te stellen. Bij sommige mallen kun je ook lettertypes
uitkiezen, vaak staat dit vast.
Eenmaal aan het werk ziet het werkoppervlak er normaal zo uit: het beginscherm geeft de keuze:
berichten schrijven (blog), pagina maken, gegevens in de Media-bibliotheek laden.
In een pagina en een bericht kun je de titel opgeven, tekst typen of plakken, via Media toevoegen
een foto uit de bibliotheek selecteren. De tekst kun je aanpassen in grootte, je kunt filmpjes
toevoegen. En vóór je de bladzijde verlaat moet je alles opslaan. Dat kan eerst als concept, je maakt
het pas openbaar als je het publiceert. Voor een complete website kun je verschillende pagina’s
inrichten, bijvoorbeeld inleidende pagina’s voor een land en dan pagina’s per dag. Afbeeldingen kun
je per stuk laden of als een galerij.
Wanneer de mallen voorbereid zijn, kun je tijdens je tocht de blog bijhouden. De tekst typen gaat
vlot, om foto’s te kunnen laden heb je een goede internet verbinding nodig. Dus om het onderweg
bij te houden is niet eenvoudig. Als je echt elke dag een bericht wil schrijven kun je beter een
standaard blog nemen, om een website bij te werken zul je onderweg regelmatig de
verbindingssnelheid missen.
Als je het thuis pas uitwerkt is de snelheid hopelijk geen probleem. Voor mij was het goed voor het
verwerken van mijn herinneringen en ik kijk mijn eigen site met veel plezier nog eens terug.

Hier een paar voorbeelden van blogs van leden:
Guus Wesselink, Johnny Brock, Luc Gregoir, Martha en Michiel Koekkoek, Geri van Ittersum.
Om te leren websites maken, kun je ook op een website terecht: hier een voorbeeld. Denk aan de
privacy van anderen: niet zomaar namen noemen en herkenbare foto’s van anderen plaatsen zonder
toestemming te vragen.
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Bij het wandelen
Steeds weer zoeken
mijn voeten de aarde.
Adem verbindt mij
met al wat leeft.
Mijn ogen zien:
het regent licht.
Mijn oren geloven blind
wat zij horen:
achter mij fluisteren
zacht de duizenden
uit wier liefde
ik werd geboren.
Voor mij wacht
het land van belofte.
Mijn stok
weet de weg.
Zo reist mijn ziel
door de tijd.
Zo trekt de geest
door de stof.
Ik doe niets
fout of goed.
Ik ga maar
en groet.

Hein Stufkens – uit:
‘Een woord in de wind’

