
NIEUWSBRIEF 44  Februari 2019 

Voorjaar 

Het is februari en plotseling is het voorjaar! Voor deze Nieuwsbrief waren we een paar artikelen over 

wandelen en fietsen in de winter aan het voorbereiden; dat lijkt achterhaald met zo’n uitzonderlijk 

vroeg voorjaar. Maar het kan natuurlijk nog omslaan. Tijd voor de pelgrim om aan nieuwe fiets- en 

wandeltochten te gaan denken: dit jaar op pad, welke weg precies kiezen, welke uitrusting? De 

eersten onder ons hebben de rugzak of fietstas al bijna gepakt, klaar om te vertrekken! 

Voor wie nog niet zover is: oriënteer je op de Fiets- en Wandelbeurs, 1, 2 en 3 maart a.s. Onze 

vereniging staat daar met vrijwilligers op het helemaal nieuw opgezette pelgrimsplein om uitgebreid 

vragen te beantwoorden en er worden door onze leden lezingen gegeven: in totaal door meer dan 

tien leden!  

De vereniging wil nu in het elfde jaar van haar bestaan een stevig beleidsplan presenteren om een 

toekomstvisie voor de komende vijf jaar te ontwikkelen. Een plan dat zowel de bestaande leden een 

goede basis biedt alsook nieuwe geïnteresseerden trekt. Als je meer hierover wilt weten, kom dan 

naar de algemene ledendag op 13 april in Leiden. Informatie over deze ALV vind je in deze 

Nieuwsbrief. 

Er zijn veel initiatieven, dus er is een extra lange agenda met een aantal oproepen. Verder in deze 

Nieuwsbrief een paar artikelen over wandelen in herfst en winter, over bomen, olifanten en wat er 

nog meer op je pad kan komen. En tot slot enkele beschouwingen over pelgrimeren. 

Veel leesplezier gewenst door de redactie, 

Titia Meuwese 

Deze Nieuwsbrief is ook beschikbaar als webversie. 

“En ik loop het bos in, om mijn geest te verliezen en mijn ziel te vinden”  

John Muir 

http://nb.pelgrimswegen.nl/
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Voor recent nieuws raadpleeg 
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De volgende Omnes verschijnt in april. 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt  
eind juni 2019.   
 
Foto’s en afbeeldingen:  
behoren aan de auteurs, behalve: 
Blz 1: Ben Teunissen,  

Navigatie door de tekst:  

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

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

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

 

Klooster boven Rieti 

http://www.pelgrimswegen.nl
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
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AGENDA, OPROEPEN EN MEDEDELINGEN 

Lezingen van Vier Vrije Voeten: 

27 maart  14:30 in ‘s Gravenmoer , over onze voettocht naar Rome  
28 maart 20:00 in Zweeloo (Dr.) over de Oekumenische Pilgerweg 

14 april 14:00 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. 

Voorjaarsbeurzen: Fiets- en Wandelbeurs in  Utrecht op 1,2 en 3 maart 
2019. Het pelgrimspaviljoen in de Jaarbeurs in Utrecht krijgt een geheel 
nieuwe opzet. Reden om vooral te gaan. Vroeg-inschrijvers krijgen weer 
korting. Houd dus de website in de gaten. En zie pagina 6 

5 april 19:30 informatieavond voor wandelaars naar Rome, 
Reisboekhandel De Noorderzon, Nieuwstad 35 , Arnhem, voor niet-leden 
en belangstellenden. Opgave via de link, klik hier voor meer informatie 

9 maart: Regiodag Zuidwest Nederland in 's-Heer Arendskerke, 
“Santiago en Rome op 1 dag” met verhalen-café, lezingen en wandeling. 
Aanmelden via de website van de Regio Zuidwest Nederland  

14 maart, 20:00 tot 22:00: Lezing over abt EMO door Dick E.H. de Boer en 
informatie over de pelgrimstocht naar Rome. Bibliotheek, Heymansplein 
3 in Sint Niklaas, België. Deelnameprijs : leden van Pelgrimswegen naar 
Rome of Anfiteatro € 7, niet-leden € 9. Inschrijven via de link of via 
www.anfiteatro.be/inschrijvingen 

12 april 19:30 informatieavond voor fietsers naar Rome, Reisboekhandel 
De Noorderzon, Nieuwstad 35 , Arnhem, voor niet-leden en 
belangstellenden. Opgave via de link, klik hier voor meer informatie 

13 april Algemene Ledendag in Grand Café de Burcht te Leiden, vast 
noteren in de agenda, uitnodiging volgt in maart 

16 maart in Eemnes  een middag over de Franciscaanse voetreis en het 
gebruik van gps op deze tocht. Kosten € 10. Heeft u belangstelling voor 
deze bijeenkomst? Graag opgeven bij  info@franciscaansevoetreis.nl.  

https://viervrijevoeten.nl/
http://fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/
mailto:info@denoorderzon.nl
https://www.santiago.nl/zuidwest-nederland
https://pelgrimswegen.nl/events/lezing-abt-emo-en-ontmoetingsavond/
https://www.anfiteatro.be/inschrijvingen
mailto:info@denoorderzon.nl
mailto:info@franciscaansevoetreis.nl
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OPROEP CAMINO ACADEMIE: AMATEURFILMS OVER PELGRIMAGE 

door Bart Simmelink 

De Camino Academie is van plan om een activiteit te organiseren rond amateurfilms 
over pelgrimeren. Daarvoor komen we graag in contact met filmers die een film hebben 
gemaakt over de tocht naar Santiago de Compostela. Ook films over andere 
pelgrimstochten (Rome, Noorwegen, Japan, et cetera) zijn welkom. Het kan gaan om 
films over de tocht als geheel, maar ook om films over specifieke aspecten van de 
pelgrimage (bijvoorbeeld pelgrimeren met bepaalde groepen, hospitaleren).  

 

Via deze oproep willen we inzicht krijgen in de inhoud, kwaliteit en lengte van 
beschikbare films die eventueel geschikt zijn voor een publieke vertoning. De 
voorbereiding vindt plaats door een voorbereidingsgroep bestaande uit Leo Baeten 
(amateurfilmer), Jasper Koedam (filmliefhebber en eindredacteur Jacobsstaf), Herman 
Holtmaat (lid Camino Academie) en Bart Simmelink (coördinator Camino Academie). 

 

Aanmelding: stuur een mail met korte informatie over uw film (inhoud, lengte, format 
waarin de film beschikbaar is) en over u zelf (contactgegevens) naar 
caminoacademie@gmail.com. We nemen dan contact met u op om afspraken te maken 
over het uitwisselen van de film. Graag ontvangen we uiterlijk 15 april uw aanmelding. 

AGENDA, OPROEPEN EN MEDEDELINGEN 

Herhaalde lezersoproep voor de Omnes 

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. 

Op de eerste oproep kwamen al veel reacties, over heel gevarieerde 

voorwerpen, maar misschien hebt je nog een verhaal klaarliggen? 

 

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 

mailto:caminoacademie@gmail.com
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
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Je inschrijven bij Pelgrims onderweg 
door Titia Meuwese  
 
Op onze website hebben we een aparte pagina met een overzicht wie langs welke 
route onderweg is. Graag nodigen we iedereen uit om daaraan mee te doen: je vult 
je gegevens in en je komt op de lijst. (Voor mij was het dan definitief zo dat ik echt 
weg zou gaan.) 
Je kunt zelf bepalen hoeveel details je doorgeeft en of je te volgen bent via een 
link naar een eventuele blog. Het is een zeer geliefde pagina van onze website; na 
de informatie over routes wordt hij het meest gebruikt door bezoekers. De eerste 
vertrekkers van 2019 zijn al bijna op pad. 
 
Schrijf je in als je vertrekt en ook belangrijk: geef ook door als je aangekomen bent!  
Mocht je problemen hebben met het invullen, stuur dan eventueel een mailtje naar 
onze ledenadministratie. Ella en Yvonne helpen je graag. 

AGENDA, OPROEPEN EN MEDEDELINGEN 

Vertraging nieuwe uitgave Franciscaanse voetreis 
Door Pieter Quelle en  Ruud Verkerke  
 
In onze aankondiging over de verschijningsdatum van de herdruk van de 
Franciscaanse voetreis hebben wij geschreven te verwachten dat deze herdruk eind 
februari zou verschijnen. We hadden de hoop alles klaar te hebben voor Fiets- en 
Wandelbeurs in Utrecht op 1, 2 en 3 maart 2019. Helaas moeten we constateren dat 
we dat niet halen. De reden daarvan is dat de noodzakelijke bewerking van de 
tekst meer tijd heeft gekost dan verwacht. Daarbij komt dat kaarten moeten 
worden aangepast, evenals de gps-tracks. Ook de nieuwe vormgeving vergt tijd. 
Maar daarmee wordt het ook een veel betere en mooiere gids. 

 

Onze nieuwe planning is afhankelijk van tijd die vormgever en drukker nog nodig 
hebben.  
Maar wij verwachten dat de gids zal verschijnen op zijn vroegst op 1 april en 
uiterlijk 15 april.  

 

Wij weten dat een aantal van jullie met een zekere spanning naar de gids uitkijkt 
vanwege een gepland vertrek eind maart, begin april. Daarom willen we iedereen 
die denkt dat hij of zij in de problemen komt door de nieuwe verschijningsdatum, 
vragen contact met ons op te nemen om te bekijken hoe we jullie het best kunnen 
helpen. Stuur een mail naar info@franciscaansevoetreis.nl 

(Links een impressie van een deel van de nieuwe opzet) 

https://pelgrimswegen.nl/vereniging/leden/tochtgegevens-bij-vertrek/
https://pelgrimswegen.nl/vereniging/leden/ingaven-einde-pelgrimstocht/
mailto:ledenadministratie@pelgrimswegen.nl
mailto:info@franciscaansevoetreis.nl
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UIT DE VERENIGING 

Nog zo veel te ontdekken… 

Door Guus Wesselink 

Het leukste event voor je actieve tocht komt er weer aan! Op 1, 2 

en 3 maart 2019 staat de Jaarbeurs in het teken van wandelen en 

fietsen. Inmiddels is het de vijftiende editie van de Fiets en 

Wandelbeurs, een nieuwe mijlpaal. En natuurlijk staat de 

beurs weer bol van de inspiratie voor je volgende fiets- of 

wandeltocht. Want er valt op deze planeet nog veel te 

ontdekken!  
 

De leukste beurs voor je volgende tocht  

Ook dit jaar is er weer veel te beleven op de beurs. Onze 

vereniging zet stevig in met een geheel nieuw vorm gegeven 

Pelgrimsplein 

Te voet of op de fiets naar bijvoorbeeld Rome of Santiago en zelfs 

door Noorwegen en Zweden. Samen met het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob heeft PnR dit jaar vorm gegeven aan 

een geheel nieuwe opzet van het voormalige Pelgrimspaviljoen, 

compleet met een heuse pelgrimsherberg. Daar informeren onze 

pelgrims andere pelgrims (in spe). Veel van onze leden (onder 

leiding van Cor Kuyvenhoven) informeren gedurende drie dagen 

alle bezoekers die iets meer willen weten over tochten naar Rome 

of elders. 

Doe inspiratie op en verken de mogelijkheden in het 

pelgrimspaviljoen. Aan de hand van kaarten, gidsen en 

beeldmateriaal kun je intensief kennismaken met inspirerende 

routes. Je kunt het fraai aangeklede plein vinden in Hal 4 op 

locatie 4.E.30 Lees alles op de website van de beurs 
 

Dichtbij, ver weg en alles daartussen.... 

Het lezing- en workshopprogramma van de beurs omvat maar 

liefst 160 presentaties in drie dagen! Ervaren reizigers nemen je 

daarin mee naar alle uithoeken en windstreken van deze planeet. 

Vanuit onze vereniging worden door een keur van leden lezingen 

gegeven over zowel fiets- als wandeltochten naar Rome en 

andere bestemmingen. De lezingen duren een uur en zijn vrij en 

gratis toegankelijk. Kom naar Utrecht en kijk thuis al in het 

overzicht om je alvast te verkneukelen op mogelijk volgende 

bestemmingen! 

http://fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/hhome/home/themas-kop/pelgrims-paviljoen
http://fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/hhome/home/activiteiten-kop/lezingen-2?acm=_131
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UIT DE VERENIGING 

Informatieavonden PnR op 5 en 12 april in Arnhem bij De 

Noorderzon 

door Guus Wesselink 

De jaarlijkse informatieavonden voor niet-leden van PnR  en 

belangstellenden voor een pelgrimstocht naar Rome worden dit jaar in 

Arnhem gehouden. 

De informatiebijeenkomst zal tweemaal gehouden worden: 

Vrijdagavond 5  april voor wandelaars 

Vrijdagavond 12 april voor fietsers 

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot half tien, met 

mogelijkheid van uitloop als er veel vragen zijn. Gastheer is dit maal 

Reisboekhandel De Noorderzon (https://www.denoorderzon.nl).   

De entree is gratis, evenals de koffie en thee. Graag wel van te voren 

aanmelden via info@denoorderzon.nl . Het adres van de winkel is 

Nieuwstad 35 in het centrum van Arnhem. Slechts 10 minuten lopen vanaf 

het prachtige nieuwe centraal station. 

De informatie voor wandelaars zal gegeven worden door Guus Wesselink en 

Riet van Laake en de informatie voor fietsers door niemand minder dan 

Hans Reitsma. 

 

Ken je belangstellenden die graag horen hoe ze naar Rome kunnen 

wandelen of fietsen: geef ze de tip en laat ze naar de Noorderzon komen.  

 

Er zal ruim voldoende literatuur aanwezig en te koop zijn om in de pauze en 

na de verhalen door te bladeren en desgewenst aan te schaffen. Ook kan 

men zich aanmelden om lid te worden van onze vereniging natuurlijk! 

Wandelaars informeren Wandelaars en fietsers informeren fietsers 

Ook zijn er individuele langeafstandslopers en –fietsers die bezoekers informeren 
over het afleggen van grote afstanden in alle windrichtingen. Maar liefst 40 ervaren 
wandelaars en 40 Europa- en wereldfietsers zitten voor je klaar met informatie 
over hun favoriete gebieden en routes. Laptops, foto's, kaarten etc. nemen ze 
mee. Bij alle informanten staat aangegeven over welke gebieden zij informatie 
geven.  
Locaties wandelaars: 3.D.01 en 3.C.01 ; fietsers vind je op 4.D.62, 4.D.70 en 4.E.60  
Tenslotte 
In de voorverkoop via Internet krijg je per ticket ook nog eens € 3,50 korting. 
En…..een ticket voor de beurs geeft toegang tot nog twee exposities, namelijk de 
E-bike-experience en Bike Motion.  
Onze hardwerkende leden ontvangen je graag op zowel het pelgrimsplein als bij de 
lezingen! 

https://www.denoorderzon.nl
mailto:info@denoorderzon.nl
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/hhome/home/tickets
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UIT DE VERENIGING 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) nadert  
Door Roel Kamerling – Voorzitter bestuur Pelgrimswegen naar Rome 
  
U bent allen van harte welkom tijdens de Ledendag / ALV van 13 april. Elders in deze nieuwsbrief 
staat beschreven wat we deze dag allemaal op het programma hebben staan. Hier ga ik in op wat 
we als bestuur met de leden willen delen tijdens de Algemene Leden Vergadering. 
  
Zoals u weet hebben wij binnen het bestuur en met velen van jullie het afgelopen jaar gesproken 
over waar we na 10 jaar staan als vereniging en hoe we de komende jaren in willen gaan. Tijdens 
de ALV zullen we het resultaat van de gesprekken delen in het meerjarenplan 2019-2022 inclusief 
een concreet plan voor het komende jaar natuurlijk. In het meerjarenplan formuleren we vier 
grote doelen: 
  
1.            Verbondenheid in een groeiende vereniging vasthouden en verdiepen. 
2.            Ledensamenstelling diversifiëren. 
3.            Optimaliseren van de verenigingsorganisatie. 
4.            Meer bekendheid genereren voor Rome/Italië als pelgrimsbestemming. 
  
In het plan kunt u lezen hoe we van plan zijn deze doelen in te vullen en dat bespreken we graag 
met jullie op 13 april. 
  
Oproep: Zeker is al dat we een werkgroep gaan inrichten voor communicatie binnen en buiten 
de vereniging (die uiteraard nauw samenwerkt met onze redactie commissie). Heeft u ervaring 
en/of affiniteit met communicatie en wilt u meebouwen aan een gedegen communicatie-aanpak 
voor Pelgrimswegen naar Rome, meld u dan s.v.p. bij mij via voorzitter@pelgrimswegen.nl of 
persoonlijk op 13 april. 
  
Bestuurssamenstelling 
Tijdens de ALV zal Wim van Miltenburg terugtreden als bestuurslid om zich meer te kunnen 
richten op de activiteiten die dicht bij zijn hart liggen: de evenementen voor leden en de Camino 
Academie. Wij zijn heel gelukkig met Femke Heemskerk en Henriët Griffioen die de afgelopen 
maanden meegedraaid hebben in het bestuur als aspirant bestuurslid. Zij hebben beiden 
aangegeven graag benoemd te worden tijdens de ALV als bestuurslid, en hun voordracht zal dan 
ook op de agenda staan. Femke zal bij instemming de rol van Secretaris op zich nemen en Henriët 
als “gewoon” lid. 
 
We hebben dan een prachtig samengesteld bestuur met twee vrouwen / vijf mannen, een aantal 
oudgedienden en nieuwe aanwas, een aantal 40ers, 50ers en 60ers en één fietsende pelgrim. 
Bovenal hebben we een enthousiaste groep vrijwilligers die professioneel bezig is met de andere 
actieve leden om pelgrims te stimuleren en ondersteunen in hun tochten naar én voorbij Rome. 

mailto:voorzitter@pelgrimswegen.nl
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Algemene ledenvergadering 13 april in Grand Café de 

Burcht te Leiden 

door Robert Jansen 

PnR heeft wederom een mooie locatie gevonden voor haar 

voorjaarsbijeenkomst: Grand café de Burcht te Leiden. Dit etablissement 

is gehuisvest midden in het levendige, oude stadscentrum van Leiden, 

waar burgers en reizigers al bijna 400 jaar terecht kunnen voor een goed 

gesprek onder het genot van een hapje en een drankje. 

Het karakteristieke, monumentale gebouw ligt aan de voet van de Burcht, 

een van de oudste nog bestaande voorbeelden van een burcht in 

Nederland. Het bouwwerk bevindt zich op de plek waar de twee armen 

van de Rijn samenvloeien. De Burcht bevindt zich op een “motte”, een 

kunstmatige heuvel, en kan worden betreden via de binnentuin van het 

Grand Café. 

Binnenkort wordt de inhoud van deze voorjaarsbijeenkomst 

bekendgemaakt. ’s Ochtends zal de Algemene Ledenvergadering 

gehouden worden, waarna u kunt genieten van een zeer interessante 

lezing. Na de lunch, die we bij mooi weer houden in de binnentuin van het 

café, kunt u kiezen tussen een workshop, een begeleide stadswandeling 

en een eigen (buiten)activiteit; daarbij zullen we u uiteraard een aantal 

suggesties geven. Traditiegetrouw sluiten we af met een gezamenlijke 

borrel.  

Houdt u daarom onze site en uw mailbox in de gaten en zet 13 april vast in 

uw agenda. 

En … neem vast een kijkje via onderstaande links:  

Geschiedenis Grand café De Burcht 

De burcht van Leiden 
 

UIT DE VERENIGING 

http://grandcafedeburcht.nl/geschiedenis-grand-cafe-de-burcht/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burcht_van_Leiden
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Verslag van de Fiets– en Wandelbeurs te Gent op 2 en 3 februari 

door Fred Vliegen 

Ik kan terugkijken op twee goede dagen op de Fiets en Wandelbeurs in Gent (B) 

15218 bezoekers brachten dit weekend een bezoek aan de EXPO in Gent. 

Op de zaterdag was het ontzettend druk aan de stand, met veelal mensen die met gerichte vragen 

kwamen rondom fietsen als wandelen naar Rome. Op zondag was het minder druk en het waren nu 

vooral "kijkers" 

Wij, de vereniging Pelgrimswegen naar Rome, hebben de vele belangstellende zeer goed kunnen 

helpen met hun gerichte vragen. 

Er was veel belangstelling omtrent het fietsen naar Rome.  

Ook de wandelroutes, Via Francigena en de Oostelijke route waren erg in trek. Alsmede het lopen 

van een kleine gedeelte in Italië zoals Florence naar Assisi .  

Vol lof waren de mensen over de kennis van onze leden. Vele verlieten dan ook enthousiast onze 

stand. 

Met dank aan Luc, André, Geert, Guus, Riet, Paul, Dick, Gerjan, voor de goede sfeer bij de stand. 

UIT DE VERENIGING 
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UIT DE VERENIGING 

EVEN VOORSTELLEN: Hans Overgoor 
 
Sinds 2012 ben ik lid van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome en steeds heb ik met een mengeling van 
plezier, interesse en bewondering de grote verscheidenheid aan bijdragen gelezen en bekeken die OMNES zo 
een boeiend magazine maken. Toen Arnoud Boerwinkel me tijdens de najaarsbijeenkomst in Oudenbosch 
vroeg of ik zin had om toe te treden tot de redactie heb ik na enige aarzeling “ja”  gezegd; en afgelopen 
maand heb ik voor het eerst aan de redactievergadering deelgenomen.  Ik voelde enige aarzeling, omdat ik 
geen ervaring heb met redactioneel werk, maar  deze stap in het onbekende voelde ook een beetje als het 
voor de eerste keer gaan pelgrimeren: als je met enthousiasme en vertrouwen eenmaal op weg gaat dan zal 
het voorwaar wel goed komen. 
Mijn “ loopbaan als pelgrim” begon toen een vriend van me in 2012 vertelde de Via Francigena vanaf Canterbu
ry naar Rome te gaan lopen, alleen, maar er geen bezwaar tegen had als ik een klein stukje mee zou lopen om 
eens te zien of dat zou bevallen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben toen maar direct bij het begin begonnen, in 
Canterbury, en na een paar dagen vanuit St. Omer weer naar huis teruggekeerd. Het eerste dat mijn vrouw zei 
toen ik binnenstapte was: “ik hoef je niet te vragen of het je goed bevallen is en of je doorgaat met lopen” 
want kennelijk straalde het van me af dat ik door het pelgrimsvirus was aangestoken. De vrijheid die ik voelde 
na een paar dagen wandelen met een rugzak in Engeland en bij de Franse kust was ongekend. En zo ben ik 
verder op pad gegaan. 
In de OMNES 16 van voorjaar 2018 heb ik in een lezersbijdrage een kort portret van mezelf gegeven en waar
om pelgrimeren voor mij als een geschenk gekomen is. Maar voor wie dit gemist heeft dan heel summier: 
Geboren in 1941 in Hilversum, een werkzaam leven in binnen- en buitenland bij een multinationale onderne
ming en sinds mijn pensioen betrokken bij kleinere bedrijven en projecten, vooral op het gebied van 
(biologische) voeding in diverse landen. Naarmate ik méér en langer ben gaan wandelen heb ik mijn zakelijke 
activiteiten afgebouwd en ben nu helemaal “vrij man”. Ik ben al vele jaren getrouwd met Paula, die mijn erva
ringen en enthousiasme voor het lange afstandswandelen vanuit huis steeds met veel interesse en plezier 
heeft gedeeld . 
In 2013 en 2014 heb ik de Via Francigena van Canterbury naar Rome in mijn eentje gelopen tot ik nabij Lucca 
een Italiaanse pelgrim ontmoette waarmee het klikte. Toen we samen in Rome aankwamen hebben we beslo
ten het jaar daarop weer samen een tocht te gaan maken en zo hebben wij in 2015 de Cammino di San Bene
detto samen gelopen en in 2016 de Via Francigena del Sud tot aan Bari. In 2017 gingen we weer samen op pad 
en hebben we de Costa a Costa van Ancona naar Orbitello afgelegd, een prachtige wandeling dwars door Italië 
van oost naar west. Afgelopen jaar heb ik, voor het eerst samen met mijn vrouw, het resterende laatste stuk 
van de Via Francigena del Sud  van Bari naar Sante Maria di Leuca gelopen. 
Naast wandelen ben ik een enthousiast, maar zeker niet bedreven, vogelaar en schaker, alsook museumbe
zoeker. Ik vind het ook heerlijk om zo af en toe op de Friese meren te zeilen. 
Ik kijk er met plezier naar uit om naar beste kunnen een bijdrage aan OMNES, website en Nieuwsbrief mogen 
leveren. 

Redactieleden altijd welkom!  De redactie verzorgt de inhoud van onze publicaties OMNES en Nieuwsbrief en 

is verantwoordelijk voor opzet en invulling van onze website.  Verslagen maken van bijeenkomsten, 

beschrijvingen verzorgen allerlei zaken die met pelgrimeren te maken hebben, interviews houden met  leden, 

activiteiten aankondigen, recensies schrijven: je bent welkom om ook een bijdrage te leveren. 

mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
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GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN 

Mees, heb u niks beters te doen? van Loek Bosman 
door Arnoud Boerwinkel 

 

Hoe beschrijf je een intensieve ervaring als een pelgrimstocht van ruim drie 
maanden naar Rome? De redactie verkeert in de bevoorrechte positie om veel 
variaties op het thema “reisverslag” onder ogen te krijgen. Regelmatig ontvangen 
we een aankondiging van weer een nieuwe pennenvrucht of vers beeldverslag 
waarin de belevenissen in woord en/of foto’s worden beschreven van zo’n unieke 
wandel- of fietservaring. Soms zijn dat vuistdikke pillen waarin van dag tot dag alle 
feiten en gebeurtenissen aan het papier zijn toevertrouwd. Leuk voor familie en 
vrienden, maar voor de brede kring daarbuiten vaak maar matig interessant. Soms 
zijn het fraai vormgegeven beeldverslagen, fijn als tastbare herinnering en 
herkenning voor geestverwanten. En soms zijn het filosofische bespiegelingen die 
veel vertellen over de innerlijke reis, maar de feitelijke omstandigheden van de reis 
onvermeld laten. 

Loek Bosman heeft een geslaagde poging gewaagd de feiten en de bespiegelingen 
in één boek te combineren. Hij doet dat door op elke linker pagina van zijn boek de 
feiten te vermelden en op de rechter pagina de lezer een blik te gunnen in zijn 
persoonlijke leven, als zoon uit een groot en gezellig katholiek gezin. 

Dat levert een dichtbedrukt boek op van ruim tweehonderd pagina’s met een mooi 
uitgebalanceerd beeld van de route die Loek heeft gevolgd, de mensen die hij heeft 
ontmoet, de overnachtingen, tot en met de kwaliteit van de maaltijden op de even 
pagina’s, en op de oneven pagina’s een vaak zeer openhartige blik op zijn 
persoonlijkheid, zijn levenswandel en zijn voorkeurlijstjes op het gebied van 
literatuur, muziek en theater. De lezer krijgt een hoop feitelijke informatie over zich 
heen, maar ook een hoop levenswijsheid van een zestigjarige theoloog / 
theaterdocent die terugblikt op een rijk leven.  

Zo neemt Loek op pagina 75 de tijd om zijn zegeningen te tellen, vijftien stuks 
noemt hij er: van “een lieve vrouw en 2 lieve kinderen” tot “eigen-wijs-heid” en “het 
vermogen ‘het goede’ in ieder mens te zien”. Op weer een andere oneven pagina 
zet hij de hoogte- en dieptepunten van zijn leven op een rijtje: “21 jaar: op dood 
spoor (privé en studie)” en “35 jaar: geboorte van Lieke”. Ook de levenslessen die 
hij leerde tijdens zijn loopbaan als docent drama deelt hij met zijn lezer, als hij 
opbiecht “achteraf de leerlingen nogal eens ondergeschikt (te hebben) gemaakt 
aan de lesstof”. Want, zo voegt hij er aan toe: onderwijs en opvoeding gaan niet 
over ‘vaten die gevuld moeten worden, maar om vuur dat ontstoken moet worden’. 
Opmerkelijk is ook de affiniteit die hij voelt voor de geestesschool van het Gouden 
Rozenkruis: toen ik voor het eerst met deze school in aanraking kwam, zo schrijft 
hij, voelde het meteen als een soort ‘thuiskomen’. 

Lopen loutert. Hoe herkenbaar is het niet voor medepelgrims als hij ons 
toevertrouwt dat “het in beweging zijn, in combinatie met het verstilde landschap 
(…) ervoor zorgen dat ik loskom van gepieker en doemdenken. Wandelen in de 
natuur is voor mij het summum van genot.” 
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Loeks talloze aforismen, citaten uit de wereldliteratuur en poëzie, uit 
popliedjes en cabaretteksten laten zien dat we met een belezen man te maken 
hebben, die alles uit het leven probeert te halen. Het komt geen moment 
betweterig of belerend over, vooral omdat hij openhartig bekent dat alle 
verworven (zelf-)inzicht bij hem ook niet automatisch tot gedragsverandering 
leidt. Want “het ouder worden heeft er in iedere geval voor gezorgd dat ik 
steeds meer vrede kan hebben met mijn eigen tekortkomingen en die van 
anderen. Het is zoals het is.” 

En zo is het maar net. 

 

En toch mis ik ook iets in dit sympathieke boek van deze sympathieke man. Zijn 
schematische opbouw van het boek, links de feiten en rechts de 
overdenkingen, beperkt hem ook. Loek ontneemt zichzelf daarmee de kans 
om terugkerende feiten soms onbenoemd te laten en eens lekker uit te wijden 
over details en in te zoomen op de vierkante centimeter. In dit stramien moét 
elk dag beschreven worden, en wel op maximaal één pagina, ongeacht of er 
iets interessants te melden valt. Slechts eenmaal doorbreekt hij het stramien 
en neemt hij twee pagina’s voor het bereiken van “het hoog(ste)punt” van de 
voettocht. Iets te vaak lees ik over het obligate kopje koffie en biertje die zo 
nodig gedronken moeten worden, de portie fruit en brood die gekocht moeten 
worden en de voetbalwedstijd die bekeken moet worden. Hoe graag zou ik 
niet af en toe meer “beleving” ervaren in de beschrijving van zijn tocht. Show, 
don’t tell is een belangrijke les uit de schrijverswereld: vertel niet dat het 
dorpspleintje pittoresk was, dat het landschap prachtig of de ontvangst 
hartelijk en gastvrij was, maar beschrijf de details, de sfeer, de gevoelens die 
het oproept, zelfs de geluiden, de geur. Sta stil en beleef. 

Loek staat op een andere manier stil en blikt terug. Dat heeft een zeer 
lezenswaardig boek opgeleverd, vol prachtige teksten van mensen als Freek de 
Jonge, Paul de Leeuw, Harrie Jekkers, Hans Chr. Andersen en vele anderen. 
Maar ook een hoop zeer openhartige, liefdevolle en wijze uitspraken, 
verzameld en gevormd in een doorleefd amalgaam van theologie en theater.  

GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN 

Mees, heb u niks beters te doen? 

Verslag van mijn voettocht Rijswijs-
Rome 

door Loek Bosman.  
Prijs € 10,= (waarvan 1 euro voor 
het 
Verkaart Development Team –  
meisjesweeshuis in Kenia) 
Te bestellen via  

LoekBosman54@gmail.com 

mailto:LoekBosman54@gmail.com
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Via de Alpen en Adria naar Rome van Guy Raskin 

boekbespreking door Titia Meuwese 

Nog een weg naar Rome voor fietsers. 

Het internet biedt toch veel onverwachts: Er is een pdf online met een 

beschrijving van een “nieuwe” fietsroute via de Adriatische kust naar Rome. 

De route bestaat uit en combinatie van een aantal uitgewerkte routes en gaat 

voor zover mogelijk niet over hogere bergen. 

Het is daarmee een wat langere route, vanaf Tongeren tot Rome 2.222 

kilometer. Eerst door de Ardennen, doorsteek door de Vogezen, dan via 

midden Duitsland naar Innsbruck, dan over de Brennerpas en langs de 

Adriatische kust tot bijna Ancona, vervolgens een doorsteek door de 

Apennijnen via Foligno naar Rome.  

De route kan gedownload worden, van de website Fietscontreien. Het 

document is 224 bladzijden lang, met veel informatie over de route, onderdak, 

met kaarten. 

Niet heel overzichtelijk, maar wel met veel enthousiasme gemaakt. De pdf van 

de route met gps-track is te downloaden voor 10 euro. 

GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN 

Richard Long: Tentoonstelling van een wandelaar 
Museum De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg  
van 16 februari tot 16 juni 
door Titia Meuwese 
 
Een leven lang wandelen en daarmee landschapskunst maken: museum De Pont toont 
een overzicht van het werk van Richard Long. 
Het idee dat met wandelen kunst kan worden gemaakt, opent letterlijk nieuwe 
werelden. Sinds eind jaren zestig onderzoekt Long concepten als tijd, afstand en 
geografie door in te grijpen in het landschap. Zijn kunstwerken bewegen zich tussen 
verschillende uitersten, zichtbaar en onzichtbaar. Van een monumentale cirkel in een 
onherbergzaam gebied tot een steen die hij oppakt en ergens anders weer achterlaat. 
De kunstenaar put inspiratie uit wat de natuur hem biedt, van ritmes als eb en vloed 
tot de stenen die op zijn pad komen. Hoewel een werk zich over een omvangrijk 
gebied kan uitspreiden, gaat Long uit van de menselijk maat. Dit onderscheidt hem van 
Amerikaanse Land Art-kunstenaars die in de jaren zestig en zeventig met bulldozers 
imposante kunstwerken in de buitenlucht maakten. Bij Long wordt de natuur niet 
veroverd, maar intuïtief behandeld als een soort vriend. 
 
Zijn kunst is vluchtig. Een werk kan uit niets meer bestaan dan een constructie van 
takjes of een paadje van voetstappen in het gras. Dan is het slechts wachten totdat de 
tand des tijds deze aanpassingen opeist. Het enige wat blijft zijn kaarten, foto's en 
woordbeelden, door hem per definitie 'tweedehands' genoemd. 
 
Volgens mij een inspiratie voor ieder van ons, voor of na de tocht.  

http://users.telenet.be/fietscontreien/
https://depont.nl/tentoonstelling/detail/richard-long/
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PARLER FRANÇAIS: Gastvrijheid op zijn Frans 

door Ben Teunissen 
 
Deze keer door omstandigheden geen Parlare Italiano van Leo Baeten, maar in plaats daarvan een Parler 
Français uit de bundel  “Van droom tot werkelijkheid” van Ben Teunissen, over zijn tocht naar Santiago. Over 
gastvrijheid gesproken!  
 
Ook zo’n leuke dag! Het was wel de koudste dag sinds mijn vertrek op 17 april. Acht graden om twaalf uur, maar 
gelukkig wel af en toe een zonnestreep. Omdat ik gisteren zeven kilometer teveel (!) had gelopen, was ik 
vandaag al om twee uur op mijn bestemming: Tonnerre. Eerst de VVV opgezocht en een interessant museum 
bezocht rond Maria van Bourgondië. Bij het Syndicat verwezen ze me voor een accueil de pèlerin naar de Mairie. 

Ik vond het te vochtig om te kamperen. Dus op naar de 
Mairie, afdeling hopeloze gevallen.  
Ze hadden er duidelijk schik in en vertelden me dat ze 
wel iets voor me hadden; een obscuur, vervallen vies 
verblijf, maar…wel gratis. Als ik mij om zes uur zou 
melden dan bracht iemand me erheen. Even een kopie 
gemaakt van mijn paspoort en de nodige 
handtekeningen en stempels gezet en ik kon gaan. In 
de hal sprak een meneer me bewonderend aan. Na een 
boeiend gesprekje met hem over mijn tocht heb ik me 
in het stadje vermaakt tot zes uur. De klok sloeg zes 
uur dus op naar de Mairie en wie stond mij daar op te 
wachten: de man van het gesprekje! Rugzak in de 
Mercedes, eerst een sightseeing door het dorp, waarbij 

bleek dat hij een welgeziene inwoner van dit stadje was. Plots reed hij een privé-weg in waar zijn vrouw 
Jeannine ons stond op te wachten. Een prachtig huis op de heuvel met zicht op de oude stad Tonnerre!  
Wat hadden ze me voor de gek gehouden. Eerst een wijntje in de tuin en de verhalen kwamen als vanzelf. Ze 
waren in de zestig en hadden acht kinderen over de hele wereld uitgewaaierd en heel veel kleinkinderen. De 
foto’s duizelen me nog.  
Ik kreeg een prachtige kamer, lekker gedoucht, kleren gewassen en samen een aperitief gedronken, een 
Chablis, heerlijk. Toen kwamen de kaarten op tafel, van Europa om mijn route aan te geven, de kaart van Afrika 
om zijn wandelingen te laten zien (vorig jaar nog!) en tenslotte de kaart van Amerika en Canada om te laten 
zien waar al zijn kinderen wonen. Om negen uur had mevrouw de maaltijd gereed! Je kunt je wel voorstellen 
wat een trek ik inmiddels had. Heerlijk gegeten met natuurlijk de nodige wijn erbij, een Beaujolais 1978.  
Na het eten kwamen de fotoalbums weer op tafel. Meneer Pierre had de Mont Blanc beklommen, was in 
Jordanië geweest, was erg druk in de Rotary van Tonnerre, druk met de kerk en nog allerlei andere zaken.  
Langzamerhand krijg je steeds meer lef met je Franse taal, soms denk ik zelfs al in het Frans.  
Jeannine ging om half elf naar bed en riep zo nu en dan waar Pierre nu bleef. Maar Pierre zat op zijn praatstoel 
en had helemaal geen zin om naar bed te gaan. Uiteindelijk vroeg hij me hoe ik het ontbijt wilde. Pure luxe dus 
en helemaal geen kosten want ik ben tenslotte een pèlerin. Schandalig profiterend of groots genietend?  
Om zeven uur opgestaan, de gebakken eitjeslucht kwam me al tegemoet, heel luxe ontbeten, alles weer 

schoon en droog in de tas en rond half negen vertrokken. Weer een emotioneel afscheid met dikke kussen van 

Jeannine. Pierre maakte nog allemaal foto’s terwijl ik zwaaiend vertrok. Toen ik 500 meter op pad was stopte 

zijn auto naast me en moest ik alsnog instappen en zette hij me bij een handig punt af buiten de stad! 

Geweldige ervaring…….morgen in Noyers toch maar weer eens echt kamperen! 
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PRIKBORD 

Welk landschap vinden we het 

mooiste? Een  

promotieonderzoek hiernaar is 

net afgerond, zie dit artikel. 

Een fraai verhaal over een echtpaar 

dat een orgeltje uit de kerk van San 

Quirico na liet bouwen 

De BBC link naar het artikel over de 

Via Francigena werkt nog 

Hoe gedraag je je in een berghut? 

Ondanks de enorme 

sneeuwbuien van januari 

is de sneeuwhoogte in 

Zwitserland normaal in 

vergelijking met het 

langjarige gemiddelde  

Vorig jaar zijn er 

1405 pelgrims met de 

boot de Po overgestoken 

zegt de veerman 

Zelf een route ontwer-

pen? Lees dit artikel uit 

Cicerone over een          

degelijke aanpak 

https://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB44/ruig-landschap.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/05/mooie-namaak-2-a2753845#photo
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/05/mooie-namaak-2-a2753845#photo
http://www.bbc.com/travel/story/20181203-a-1000-year-old-road-lost-to-time
http://www.bbc.com/travel/story/20181203-a-1000-year-old-road-lost-to-time
https://www.cicerone.co.uk/the-mountain-hut-book
https://www.slf.ch/de/lawinenbulletin-und-schneesituation.html#hsm
http://francigena-international.org/en_GB/diventa-amico/
https://www.cicerone.co.uk/want-more-walks-navigation-in-a-digital-world
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PELGRIMEREN 

Tien jaar later 
door Arnold Spijker 
 

Tien is eigenlijk alleen maar een getal voor me. Iets waar ik niet veel mee kan. 

Het klinkt als al weer even geleden, maar dat is vijf of vijfentwintig natuurlijk ook. 

Ik heb meer met m’n herinnering aan de eerste beslissing. Dit jaar ga ik op weg. 

Het uitzoeken van de route. Spannend. Wat ga ik tegenkomen? Waar ga  ik slapen? 
Wat doe ik als ik geen slaapplek vind? Het herinnert me er aan hoe belangrijk een 
begin is. Die weg. Die route. De eerste stap naar het onbekende.  
 

Toen en nu. We vlechten dat samen aan elkaar. Terwijl toen en nu in feite los van 
elkaar staan. Mijn motivatie van toen kan ik me nog wel heel goed herinneren. En ja, 
ook nu ben ik daar nog blij mee. Maar niet overdrijven denk ik dan, wat heb ik nu?  Het 
meest dat mij bijblijft is mijn andere blik, zo ervaar ik die tenminste. Het "aan de lijve 
merken" wat onthechting met je doet. Daar probeer ik ook vandaag nog iets mee 
doen. Misschien is dat de winst? Het verandert in veel gevallen nog steeds mijn 
perspectief. Ik merk in gesprekken met mensen hoe belangrijk zoiets kan zijn. Voor 
veel belangrijke beslissingen in ons leven kunnen we dat andere perspectief vaak heel 
goed gebruiken. Door onze positie te veranderen, soms ook letterlijk, zien we iets 
anders.  
 

Ik denk dat je niet moet overdrijven met wat je spiritualiteit noemt. Of hoe je het 
ook noemt en wat daar op een of andere manier op neerkomt. Ik krijg het gevoel dat 
veel mensen vandaag totaal vervreemd zijn. Vervreemd van wie ze zijn. Vervreemd 
van de echte prioriteiten. Vervreemd van het leven misschien? 
 

Ik ervoer op een lange wandelweg steeds meer harmonie met slechts heel weinig. 
Dat was een echte ontdekking voor me. Het begon met mijn rugzak. Wow, dat je 
daaruit leven kan. Weken lang. Het besef dat veel wat erin zat al te veel was. Dat je 
dingen naar huis terugstuurde om je rugzak en je wandeling lichter te maken. Het 
besef ook dat we dat ook het beste deden in ons dagelijks leven. Lichter maken. Dat 
besef groeide steeds meer. Lichter maken. Vertragen. 
  
Wandelen is in ieder geval stukken trager dan vliegen, om maar iets te noemen. 
Geweldig wat je met traag wandelen allemaal ziet. Ik herinner me plotseling een 
verhaal van Paolo Coelho die over - ik meen - een paar honderd meter, een dag moest 
doen en wat dat betekende. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan.  
 

We vertrokken in april. Het was koud en het sneeuwde. Een sneeuwstorm bijna. Waar 
begin je aan, ging het toen toch wel even door me heen. Echter, elke dag werd het 
weer mooier. Warmer. We zagen de natuur ontluiken. De bomen gingen bloemen 
dragen. Ja, ik besef: dat alles hadden we gemist als we waren gaan vliegen. 
Wandelend in de natuur beleef je die volgens mij ook. Eigenlijk verandert op die 
manier alles. Je ademhaling. Je blik. Ja, wat verandert er niet? 

Dat herinner ik me heel goed.  

Die herinnering is nog heel levend.  

Ook tien jaar later nog. 
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PELGRIMEREN 

De Alpen over met een olifant 
door Luc Gregoir 

Vele wegen leiden naar Rome… maar alle hebben ze iets gemeen. De Alpen moeten ze op een of andere 

manier over om in het beloofde land te komen. Aanleiding voor een flinke portie adrenaline als je ze voor je ziet 

liggen. Maar met een olifant: hoe pak je dat aan? Je kan te rade gaan bij enkelen die het je hebben voorgedaan. 

Algemeen bekend is het verhaal van Hannibal die met zevendertig olifanten vanuit Spanje in de winter in 217 vC 

de Alpen overtrok om de Romeinen op eigen grondgebied te verslaan. Een kolonne van tien tot vijftien 

kilometer lang met dieren die elk 100 tot 200 kilogram plantaardig voedsel nodig hadden en een spoor achter 

zich lieten als door een sprinkhanenplaag getroffen. Per dag werd een afstand 

tussen de vijftien en vijventwintig kilometer afgelegd, dus ze trokken met een 

snelheid van drie à vier kilometer per uur. Waarschijnlijk waren het Afrikaanse 

olifanten uit het Atlas gebergte, kleiner dan hun soortgenoten, een ras dat nu 

uitgestorven is. Maar Hannibal zelf bereed een Indische olifant Syrus genaamd die 

beduidend groter was en bij zijn status paste. De Alpen waren in die tijd bewoond 

door Germaanse stammen en ontoegankelijk gebied voor de Romeinen die er pas 

honderd jaar later zouden doordringen en wegen aanleggen. Er werd een weg 

gevolgd langs een van de zijrivieren van de Alpen met name de Isère, de Drôme , 

de Euyges en de Durance die uit komt op de Col de Montgenèvre. Deze laatste 

pas zou de meest logische geweest kunnen zijn, maar tactische overwegingen 

kunnen Hannibal hebben doen beslissen een andere weg te gevolgen. Helemaal 

goed moet het de beestjes niet bekomen zijn want toen het leger op de grens van 

Toscane en Umbrië aankwam schoot er nog juist één exemplaar van de olifanten 

kudde over. Een en ander kan je uitgebreid nalezen in het boek De dure eed van 

Hannibal van John Prevas. 

Maar Hannibal was niet de enige die met een Olifant de Alpen overtrok. In het boek De tocht van de olifant 

beschrijft José Saramago, een tocht, op een historisch gebaseerd feit, van de olifant Salomon en diens Subhro, 

de kornak of bereider in 1551 van Lissabon via Genua over de Brennerpas naar Wenen. De Portugese vorst Dom 

João III weet met de Indische olifant, die niet anders doet dan vreten en slapen, geen raad en besluit het dier als 

huwelijks geschenk door te geven aan zijn neef Maximiliaan van Oostenrijk. Op onnavolgbare wijze beschrijft 

Saramago de tocht waarbij hij het infantiele gedrag van de machthebbers fel in het licht zet. Ook beschrijft hij 

de impact van het ongewone verschijnen van de olifant Salomon op de lokale middeleeuwse bevolking. Een 

lezerstip als je al in de stemming wil komen van je komende Alpen doortocht. 

Een olifant als geschenk geven en ter plaatse afleveren bleek geen unicum te zijn onder Portugese vorsten 

want er is nog het verhaal van de olifant Hanno die in 1514 door Koning Emmanuel werd afgeleverd te Rome 

aan Paus Leo X. De tocht ging ditmaal niet over de Alpen, het beest werd na veel gedoe aan boord van een 

schip gekregen die hem naar Porto Ercole op het schiereiland Monte Argentario bracht. Vandaar ging het over 

de Via Aurelia naar Rome waar hij door de paus, een stoet kardinalen en een enthousiaste mensenmassa werd 

onthaald en ondergebracht in de Pauselijke stallen. Hier werd hem een persoonlijke oppasser en pauselijke 

kamerheer toegewezen. Op 16 juni 1516 na amper twee jaar in Rome bezweek het dier aan angina, van hem 

circuleert een testament dat zich thans bevind in het Museo Correr in Venetië. Zijn graf bij de muren van het 

Vaticaan kreeg een beeltenis gemaakt door Rafaël, hier bestaan schetsen van maar het graf zelf is verloren 

gegaan. Meer over deze tocht en de kunstwerken die er door werden geïnspireerd vind je in het boek In de ban 

van Bomarzo van Michiel Koolbergen. 

http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/tocht-van-de-olifant
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De valkuil van verwachtingen 
door Arnoud Boerwinkel 

Mijn eerste wandeldag langs de Ligurische kust zit erop. Ik heb gelopen van Savona naar Arenzano, een kleine 
twintig kilometer in de brandende zon over snoeiheet asfalt waaraan je je voeten bijna verbrandt. Het is 15 
augustus, 'Ferragosto', nationale feestdag vanwege Mariahemelvaart. De stranden puilen uit van de mensen 
die deze vrije dag gebruiken voor een duik in het verkoelende zeewater. En de hotels zitten overvol.                 's 
Middags heb ik al gebeld naar de zusters van het klooster alhier om  te vragen of ze nog een slaapplekje voor 
me hebben. Maar de dame in kwestie poeiert me af met de mededeling dat ze vol zit en dat ik veel eerder had 
moeten bellen. Klik, tuut-tuut-tuut.  
 

Dus ik besluit voor de eerste keer gebruik te maken van mijn status als Rome-pelgrim en een beroep te doen op 
de gastvrijheid van vrome katholieken. Net als de mis ter gelegenheid van de Heilige Maria ten einde is gelopen 
en de kerk leegstroomt besluit ik een kansje te wagen. Ik spreek een dame aan en zij voelt zich meteen 
verantwoordelijk. Ze benadert andere parochianen en die weer anderen. Maar het effect is dat niemand echt met 
een oplossing komt. Men weet zich geen raad met mij. En dan is er opeens het hekje. Met zijn vieren staan de 
heren opeens om een hekje geschaard. Dat hekje staat toch wel een beetje los. Daar moet toch wat mee 
gebeuren. Ook de pastoor lijkt zich over het hekje te moeten buigen. Dan hoeven ze zich in ieder geval even niet 
met mijn onderdak bezig te houden. En zo sta ik alleen met de enige dame die zich nog voor mij verantwoordelijk 
voelt. Uiteindelijk adviseert zij mij gewoon bij het klooster aan te kloppen en te kijken of ze me dan ook 
wegsturen.  
Dat blijkt een goed advies. Ook in de kloosterkerk loopt net de mis teneinde en ik spreek een in bruine pij gehulde 
broeder aan. Hij loopt even weg en komt even later terug met de sleutel van een soort kantine, toepasselijk de 
'pelgrimszaal' geheten. Daar kan ik mijn matje neerleggen en de nacht doorbrengen. Er is ook een wasruimte dus 
kan ik die avond met een schoongewassen lijf in mijn slaapzak schuiven. Wat me opvalt is dat de broeder, die qua 
leeftijd mijn zoon zou kunnen zijn direct de vrijheid neemt mij te tutoyeren. Van enig intermenselijk contact is 
nauwelijks sprake, laat staan van enig respect voor mij als pelgrim.  
 

Schurftige zwerfhond 
Een kleine week later. Tweede poging. Ik heb het 
inmiddels 'hogerop' gezocht en een aantal dagen 
gewandeld in de Ligurische bergen. Daar loop je veel in de 
schaduw, nauwelijks over asfalt en waait altijd een fris 
windje. Maar ik ben toch weer afgedaald naar de kust, 
omdat ik de beroemde Cinque Terre van dichtbij wil zien en 
de bergroute gaat er met een boog bovenlangs. En zo 
loop ik weer in de brandende hitte van tussen de 35 en 
40  graden Celsius. Ik heb weer mijn voeten geschroeid 
aan het hete asfalt, weer liters vocht gezweet en ik besluit 
in een van de toeristische kustplaatsjes voor onderdak 
opnieuw bij de kerk aan te kloppen. Het is weliswaar geen 
ferragosto meer, maar nog wel topdrukte aan alle kusten. 
En de hotels zit nog steeds boordevol. Ik loop de 

plaatselijke kerk binnen, vraag naar de pastoor, maar tref hem niet thuis, noch in het biechthokje. Dan adviseren 
enkele parochianen mij het drie kilometer verderop de zoeken. Daar is een klooster dat pelgrims onderdak biedt. 
Deze parochie hier heeft mij niets te bieden.  
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PELGRIMEREN 

Ik loop over het kustpad dat als fiets- en wandelpad over een oud spoorwegtracee is aangelegd en regelmatig 
door koele tunnels voert. Ondanks de vermoeidheid is dit aangenaam lopen, deels in donkere koelte, deels in het 
milde avondzonnetje.  
Vol goede moed loop ik Levanto binnen en bovenaan een lange trap tref ik het klooster van de Franciscaner 
broedergemeenschap. De zijingang heet 'Huis van de Gastvrijheid' en staat letterlijk wagenwijd open. Maar ik 
tref niemand bij wie ik me kan melden. Ik loop voorzichtig door de verlaten gangen van het mooie klooster en 
tref uiteindelijk in de keuken een dame die bezig is een maaltijd te bereiden. Zodra ze mij ziet ontsteekt ze in 
blinde woede. 'Hoe kom jij hier binnen? Wie ben jij, wat denk je wel dat je hier zomaar kunt binnenwandelen?' Ik 
krijg niet eens de kans te reageren op haar vragen en verwijten en voor ik het weet heeft ze me als een 
schurftige zwerfhond naar buiten gewerkt. Dan vind ik aan de andere kant van de kerk een toegangshek met bel. 
Daarop druk ik, waarna een stem (vanuit het bovenaardse?) mij te kennen geeft dat het klooster vol is en geen 
gastvrijheid meer biedt. Pelgrim of niet. Klik, tuut-tuut-tuut....  
Tevergeefs probeer ik nog enige hotels en als ik me al bijna heb verzoend met de gedachte onder de blote hemel 
te moeten slapen na een verschoningsduik in de Middellandse Zee, vind ik alsnog een hotel. Het is een simpel 
eenpersoonskamertje met douche en wc op de gang, maar ik ben intens gelukkig.  
 

Prachtige ontmoetingen  
Maar ook een illusie armer. Voordat ik Italië binnenkwam beweerde ik tegen iedereen die het maar horen wilde 
dat ik hoge verwachtingen had van de Italiaanse hartelijkheid en gastvrijheid. 'Als je daar zegt dat je Rome-
pelgrim bent, gaan alle deuren voor je open'. Deze teleurstellende ervaringen hebben me veel geleerd. Ik merk 
dat ik - op basis van verhalen van andere Romepelgrims en op basis van mijn eigen romantische beeld van dit 

land en zijn bewoners - te hoge verwachtingen had. Inmiddels ben ik 
gestopt met ergens op te rekenen, te hopen of iets te verwachten. 
Dat geeft ook ruimte in het hoofd om het hier en nu beter te 
ervaren....  
En dan gebeuren er prachtige dingen. Zoals toen ik aan de rand van 
Genova aan het beginpunt van een lange buslijn in de bus stapte en 
bij de chauffeur een kaartje wilde kopen. 'Als je dat bij mij koopt kost 
het je twee euro vijftig. Maar koop je het bij de tabakswinkel is het 
maar één vijftig. Weet je wat, ik stop onderweg wel even bij de 
tabakswinkel. Kun je daar een kaartje voor één vijftig kopen en 
wacht ik gewoon even op je'. Een paar honderd meter na vertrek - 
met nog maar een handjevol passagiers in zijn bus - stopt hij 

inderdaad voor mij bij de tabakswinkel en ren ik het winkeltje in en weer uit met een buskaartje van anderhalve 
euro!    
En dan die lieve Zitta. Zij is een alleenstaande vrouw met een zoon, Roberto. Hij is midden dertig en heeft het 
syndroom van Down. Ik ontmoet hen als ik het dorp Barbagelata ("IJsbaard") binnenwandel. Het is het hoogst 
gelegen dorpje van Ligurië en ligt op 1350 meter boven zeeniveau. Zij vertelt me direct van alles wat voor een 
wandelende pelgrim van belang kan zijn. Als ik haar even later weer tegenkom nodigt ze me spontaan uit in haar 
huis een bord pasta te komen eten. Dat aanbod neem ik graag aan, temeer omdat het dorp verder noch aan 
winkels noch aan horeca iets te bieden heeft. Het bord pasta wordt begeleid met diverse andere spijzen en 
dranken. En met een gezellig samenzijn met haar, haar zoon en twee gasten uit het verre Napels. Ik maak een 
foto van het gezelschap en we nemen als goede vrienden afscheid.  
 

 En dan heb ik het niet gehad over die keer dat ik......  Maar dat komt wel in een volgend verhaal. 

Dit is een van de blogs die ik schreef tijdens mijn wandeling naar Rome in de zomer van 2012.  
 Op een bolletje wol naar Rome bevat de gebundelde blogs van die reis. Het boek is nog te koop voor € 15,00 incl. verzendkosten.  
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Sneeuwstorm bij Coevorden 
door Titia Meuwese 

Mijn tocht naar Rome begon, zoals bij velen, bij de voordeur. Ik kon na honderd 
meter rechtsaf slaan en meteen het Pieterpad op lopen. Dus van Groningen tot 
Maastricht stond de route vast. We liepen de 460 km eerst als dag-wandeling, 
vervolgens als weekendtocht. Tegen Limburg werden het lange weekenden en 
over de grens werd de GR5 in etappes van een week gelopen. 
Maar goed, in december 2010 en januari 2011 liepen we meestal op zondag. De 
etappe van Sleen naar Coevorden was al koud. De week erna zou Coevorden naar 
Hardenberg op het programma staan. Voor zondag werd sneeuw voorspeld. Ik 
stelde voor zaterdag te gaan lopen en dan in Hardenberg, in een nieuwe 
provincie, te overnachten. Warm aangekleed vertrokken we zaterdagmorgen met 
de bus naar Emmen en daarna met de trein naar Coevorden. Eenmaal buiten de 
stad kwam we de eerste bui aanwaaien en daar vielen de eerste sneeuwvlokken al 
naar beneden. De wind trok aan en het was maar goed dat we onze wollen 
onderbroeken aan hadden. Voorovergebogen liepen we door het open land. 
Gelukkig was er in Gramsbergen een cafeetje bij de brug over de Vecht. Op onze 
vraag welke soep ze had zei de serveerster met een prachtige Overijsselse O: 
Ossenstaartsoep. Dat bestelden we meteen, al was het nog maar nauwelijks 
twaalf uur. Opgewarmd verlieten we het café, maar weer buiten bleek de 
sneeuwstorm aan te houden en werd het steeds kouder. Boterhammen eten was 
niet mogelijk, omdat stilstaan in de wind en met je vingers een broodje uit een 
zakje halen niet ging. Tot we in het enige bosje op de route kwamen, het 
Engelandse bos. Dat was al vlak bij Hardenberg. In het hotel dacht ik: een warm 
bad, dat zal me goed doen. Maar het was zo koud, dat ook het badwater bijna 
koud bleef. Gelukkig was het restaurant wel warm. 
Twee weken erna stond Ommen naar Nijverdal op het programma, met een laagje 
sneeuw op de grond. Warm ingepakt liepen we door de bossen te glibberen en 
vervolgens over de Lemelerberg. Daar zijn wel foto’s van gemaakt, die 
sneeuwstorm staat echter, zoals meestal als het bijna misgaat, niet op de foto. 
Dat maakt voor de herinnering niet veel uit, nu ik dit opschrijf komt ook mijn 
Frank nog met details aanzetten uit zijn herinnering aan die barre dag. 

Op temperatuur blijven op je tocht 
door Luc Gregoir en Titia Meuwese 
Op de reis naar Rome is de kledingkeuze een belangrijk punt. Op de website staat 
een  paklijst voor fietsers en voor lopers; dit artikel gaat voornamelijk over kleding 
voor koude en natte dagen. 
Vooral als je vroeg of laat in het seizoen vertrekt moet je je hier op voorbereiden, 
maar ook in de zomer, omdat je de Alpen oversteekt. Als je pech hebt, kan het 
daar tot in de dalen het hele jaar sneeuwen. (In de zomer kan je te maken krijgen 
met zeer intensieve regen en van veel koude regen koel je veel harder af dan bij 
droog winterweer.) Dus je moet je kleden tegen kou, wind en regen. Maar als je 
alles aantrekt en je dan flink inspant loop je een nieuw risico: teveel transpiratie 
die niet verdampt. Dan kun je bij een pauze direct flink afkoelen, omdat je geen 
warmte meer produceert. Het advies is om dan even, uit de wind, te luchten.  

http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/fietsen/uitrusting/paklijsten/
http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/wandelen/uitrusting/paklijsten/
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Als het erg koud is en je kleding niet warm genoeg is, begin je te rillen: dat is een kwalijk teken. Beschutting 
zoeken en hulp inroepen is dan nodig. Ook als je verder nog wel warm bent, maar je handen of voeten worden 
koud, of je voelt ze niet meer: dat is een teken dat je te koud wordt 

Veel laagjes over elkaar 
Welke kleding moet je voor de kou meenemen? Zoals bekend meerdere lagen 
over elkaar, dus niet één dikke trui, maar een T-shirt, daarover een dunne warme 
laag, daarover een wat dikkere en tenslotte een jas die goed wind- en waterdicht 
is. In feite heb je het meeste al wel bij je en hoef je alleen een extra dunnere 
warme laag mee te nemen. Dat is als het warmer is ook handig: dan kun je ’s 
morgens starten met die dunne trui. Voor je onderlijf: een lange thermo-
onderbroek, een dunne loop- of fietsbroek en als het sneeuwt, regent of hard 
waait daaroverheen een regenbroek. Een muts voor je hoofd, want via je goed 
doorbloede hoofdhuid raak je veel warmte kwijt. Aan je voeten ook twee lagen: 
dunne ondersokken en warme bovensokken. Maar het moet niet knellen, om de 
doorbloeding in stand te houden.  
Als je schoenen erg nat worden, loop je het risico dat je voeten flink afkoelen. 
Vraag advies bij de aanschaf welk impregneermiddel en welk poetsmiddel bij de 
schoenen horen en wat de juiste volgorde is. Ook GoreTex schoenen hebben een 

behandeling nodig. Vooral gewoon leer moet je tijdens je oefentochten een aantal malen met die middelen 
behandelen, zodat ze goed waterafstotend zijn. Het dragen van gamaschen is handig als je door hoog gras 
loopt, uiteindelijk worden de schoenen bij veel regen toch nat . Als ze toch doorweekt raken, is bij koud weer 
een prioriteit ze droog te krijgen voor de volgende dag. Maar doe dat niet door ze bij de kachel te zetten! Vuil 
eraf spoelen, absorberend papier erin en dat regelmatig vervangen. Of een luier er in proppen, als je daar aan 
kunt komen. 

 
Over de warme lagen: lang was kunststof DE keuze voor alle kleding in de sport: 
goed isolerende kleding, snel droog, licht. Dunne thermohemden en een fleece 
erover. Ik heb me daar ooit zo goed bij gevoeld, omdat ik thuis ook zo weinig 
mogelijk kunststof draag. Er zijn nu ook in de sportwinkels weer goede 
alternatieven in merinowol, vaak wel erg duur. Zoek anders op internet, 
merinowollen kleding wordt veel in Nieuw Zeeland gemaakt. Een nog lichter 
alternatief is mohair. Een groot voordeel van wol is dat het nauwelijks  
transpiratiegeur opneemt.  
 
De buitenste laag is dan een regenjack en broek: zie het artikel in NB38. Deze 
buitenste waterafstotend laag is dan weer wel van kunststof. Nog even over de 
regenbroek: als je pech hebt moet die op sommige dagen vier tot vijf keer aan of 
uit. Want als het regent moet hij echt aan en als het droog wordt echt weer uit, 
anders zweet je teveel. Dus: de broek moet voor wandelaars makkelijk over je 

bergschoenen aan en uit kunnen, zoek er dus één met een rits, of een wijde met soepel elastiek.  
In de zomer is koel blijven juist belangrijk. Zie ook het artikel in NB42. Dan is het van belang je juist dun te 
kleden.  Als het erg warm wordt draag je een dun kledingstuk dat de zon afschermt en wind doorlaat, met een 
kraag tegen de zon en een dunne lange broek. En een dunne hoed met een rand. Een korte broek en een T-shirt 
lijken aantrekkelijk, maar bieden veel minder bescherming tegen de zon en stekelplanten. Ik zie nog die jonge 
vrouw nog voor me die met haar korte broek en T-shirt door hoog gras liep en een hevige allergische reactie 
kreeg: de zon en de ruwe grashalmen in combinatie of apart zorgden dat armen en benen volledig rood en 
opgezet raakten. 
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Hoge bomen vangen veel wind 

door Titia Meuwese 

Nu de winter teneinde loopt nog een verhaal over boomvormen. Je ziet bomen 

natuurlijk het beste in de winter, als er geen bladeren op zitten. Dan zijn de tak-

ken zichtbaar die straks weer verborgen zijn. Kenners hebben de mogelijkheid 

om met behulp van bomen de richting van het zuiden te bepalen, al moet je 

daar niet te makkelijk op vertrouwen. Een deel van de inspiratie komt uit het 

boek “The Walkers’s Guide to Outdoor Clues and signs” van Tristan Gooley.  

Een boom kan natuurlijk niet zomaar weglopen als de omstandigheden tegenzit

ten, maar past zich zo goed mogelijk aan. In Nederland is vaak goed te zien dat 

de bomen naar het oosten buigen, als reactie op de overheersende westenwind. 

Ook de wortels geven aan waar de wind vandaan komt: aan de windzijde zijn ze 

dikker, om beter grip te hebben. Hoe verder van de kust weg, hoe minder wind 

en dus minder effect. In slappe grond wordt het effect weer sterker, dus in een 

moerassig dal is het opeens wel weer te zien. In een bomenrij zijn de bomen aan 

de oostzijde meestal hoger, de bomen rondom een vrijstaande boerderij aan de 

lijzijde, dus de oostkant ook.  

Maar bomen maken ook hun bladerkroon zo, dat ze zoveel mogelijk zon opvan

gen. Dat betekent dus, dat aan de zuidzijde de takken meest dichter zijn en tot 

lager bij de grond reiken. En aan de noordzijde gaan takken extra hoog in een 

poging wat extra zon te vangen. Dat is natuurlijk alleen te zien bij vrijstaande bo

men en er moeten geen beesten zijn die de takken opeten. In de winter is het 

beter zichtbaar. In combinatie met het windeffect groeit een boom dus naar het 

zuidoosten het meeste uit. Ook met korstmos en algen kun je trouwens een on

derscheid maken tussen noord en zuid, want die groeien meer aan de schaduw

zijde, dus aan de noordkant van de stam. Maar bij een boom met dicht bladerdak 

hoef je dat ook niet te zien. (Leuk om te weten, maar een kompas of een gps zijn 

wel zo veilig. Alleen de parasol-den zou je kunnen vertrouwen.) 

In onze steden vind je weinig bomen van meer dan tien jaar oud. Hoe hoog een 

boom kan worden hangt af van de hoeveelheid water en voedingsstoffen. De 

maximaal haalbare leeftijd is per boomsoort verschillend. De Vogezen aan de 

GR5, het Zwarte Woud op de Middenroute en de Jura op de Via Francigena staan 

vol imposante beuken, dennen en sparren. (Uitschieters in het Forêt de la Joux, 

net ten zuidwesten van Pontarlier) Daar wordt nog wel gekapt en het hout 

wordt vaak lang niet afgevoerd en dat biedt een mooie gelegenheid om de jaar

ringen te tellen. Erg oude bomen groeien hoger in de Alpen, omdat het groeien 

daar zo langzaam gaat dat bomen pas na jaren gekapt worden. Op den duur kom 

je aan de boomgrens. Sterk afhankelijk van wind, droogte en breedtegraad is dat 

in Europa vanaf 1.800 tot boven 2.200 m. Op veel plaatsen is de boomgrens een 

stuk lager, om daarboven het vee te kunnen weiden. Boven die grens groeit wel 

de kruidwilg: een wilg die alleen met de kleinste takken en bladeren boven het 

gras uitkomt, maar  grotendeels ondergronds groeit. Aan de katjes en het wil

genpluis kun je hem herkennen. Hij groeit vanaf 1.500 tot 3.200 m hoogte en 

wordt bovengronds niet meer dan zes centimeter hoog.  Sparren in de Jura, ca 30 m hoog 

Beuken in de Vogezen, meer dan 80 

jaarringen 

Oude eik: zuid is aan de rechterkant 

Parasolden: links is het zuiden 
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GEDICHT 

Hein Stufkens – uit:  

‘Een woord in de wind’  

Ansicht 

 

Korte berichten  

aan hen die thuisbleven en 

zich nu afvragen. 

De zee is hier als  

een lam. Een bries blaast er soms 

wat krulletjes op. 

Ik wandel tussen 

de inwoners van dit land 

het hoge kustpad. 

Tegen de avond 

zie ik een aalscholver lang 

duiken bij de pier. 

Plotseling, in de  

koelte van de schemering, 

zijn er geluiden. 

Van dichtbij hoor ik 

montere stemmen roepen: 

meisjes in kano's. 

Iets later gaan aan  

de overkant van de baai 

de lichten branden. 

Stratenpatronen 

liggen flonkerend gespreid 

tegen de heuvels. 

Jan Zitman  
Tirade nr 284 1983 
Uitgeverij Van Oorschot 

 

Via della Costa bij Sestri Levante 

Passage over de oude Via Aurelia 

 


