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Een vereniging in beweging
Onze vereniging is volop in beweging. Ze groeit, er komen veel nieuwe leden bij, zodat de schatting
van de toename van het ledenaantal in het jaar 2019 zeker uit zal komen. En ze bloeit, vooral in de
zomer: Wat gaan er veel mensen op pad! Veel van die nieuwe leden vertrekken natuurlijk al snel na
aanmelding. Nog altijd krijgt de ledenadministratie regelmatig de smeekbede om toch alsjeblieft
meteen een paspoort op te sturen. Ze doen hun best, maar net als bij een normaal paspoort kost dat
even tijd. We hopen op uw begrip.
Allemaal wandelaars en fietsers onderweg, met een spannende spreiding in leeftijd: van de jonge
millenials tot aan de leden die als baby D-Day nog hebben meegemaakt en nu toch nog op de fiets naar
Rome gaan. Petje af, denk ik dan. En natuurlijk de grote middenmoot van vijftigers en zestigers. Een
overzicht van blogs is zoals steeds in het juni-nummer bijgevoegd.
Ook binnen bestuur en redactie is beweging. Graag vragen wij als redactie aandacht voor een aantal
verschuivingen die we aan het plannen zijn omdat we hopen op nieuwe redactieleden die onze club
willen versterken.
Nieuwsbrieven maken is leuk als er uit de redactie, van het bestuur maar ook van leden zoveel
interessant nieuws binnenkomt. Zodat dit exemplaar weer gevuld is met informatie over routes en
vernieuwde gidsen, recensies van een aantal boeken en veel handige tips voor onderweg.
Veel leesplezier en goede reis gewenst door de redactie,
Titia Meuwese
Deze Nieuwsbrief is ook beschikbaar als webversie.
Foto: Lungernsee op weg naar de Grimselpas met zich op Eiger, Mönch, Jungfrau. (Eigen route naar Domodossola )

“De bergen roepen en ik moet gaan”
John Muir
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KLEINE ZOMER - AGENDA
29 juni van 10:30 tot 12: 30 lezing in Oosterhout van Riet van Laake en Guus
Wesselink over hun voettocht naar Rome. Aanmelding bij biebTheek5
18 juli van 19:30 tot 21:00 lezing in Utrecht door Hans Reitsma over zijn
fietsroute naar Rome. Aanmelden bij Beagle Bikes
Op 9 oktober start een cyclus lezingen over pelgrimeren van Guus Wesselink
en Riet van Laake bij de Volksuniversiteit ‘s Hertogenbosch .
Alvast noteren: op 16 november de jaarlijkse Ontmoetingsdag in ‘s
Hertogenbosch
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Routes:
Ook nu weer een overzicht van blogs, een selectie uit alles wat er op dit moment op de website staat. De
selectie is gemaakt om veel routes, veel blogvormen en veel frequenties te verzamelen en is geen
waardeoordeel.
De pelgrimsvereniging is blij met een link naar je blog. Dus meldt die gerust, ook als je al eerder hebt gemeld
dat je binnenkort gaat vertrekken, of als je al onderweg bent..

Jolanda Stammes , vertrok op 12 april uit Zwaag voor en
tocht over de Reschenpas. Moest opgeven met blessure,
ze maakte You tubefilmpjes, die door het thuisfront
werden bewerkt en geplaatst

Youtube

Jelle Visser is vertrokken uit Leeuwarden, hij volgt de
middenroute via de Gotthardpas met lange etappes va
meest ruim 30 kilometer.

Reislogger.nl met een aangepaste mal

Edwin Hoogedoorn vertrekt 7 juli voor een fietstocht via
de Reitsma-route. Nu nog verslagen van de
voorbereiding. Interessante pagina over zijn
routekeuze.

Wordpress site waarbij je uit
veel mallen kunt kiezen

Chris Kreijns heeft en eigen website gebouwd voor zijn
tocht in twee delen over de Via Francigena, met veel
ruimte voor foto’s en youtubefilmpjes

Eigen webontwerp

Pelgrim Sjaak fietste de route van Benjaminse en vervolgens verder naar Napels en schreef daar een vlotte blog
over

Reislogger.nl met een simpele
mal en veel fotoruimte

Luc Abel loopt naar Croag Patrick in Ierland en beschrijft
dat mooi. Speciale route, in totaal 1500 km

Blogspot.nl met en aantal mallen, posts per maand onder elkaar

Pepi Boogaard is net begonnen aan de Via Francigena

Pindat.com met veel fotoruimte
en stip op kaart

Bert Slaa en Bea Wolters lopen van Rome naar Bari over
de Via Francigena del Sud.

Waar-ben-jij-nu
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Ook in Nederland leiden alle wegen naar Rome
Door Everdiene Gerling
Of je je nou wilt voorbereiden op de grote tocht naar Rome, of als je al
geweest bent en je in Romeinse sferen wilt blijven, het is mogelijk om
in Nederland in de voetsporen van de Romeinen te stappen.
Het Romeinse Limespad (LAW-16) is verkozen tot wandelroute van het
jaar 2019. De jury prees de uitstekende bewegwijzering, de vele
onverharde paden en rustige wegen. Ook de routegids is een pluspunt,
aldus het juryrapport.
De 275 km lange tocht, van Katwijk naar Berg-en-Dal, voert langs de
Romeinse Limes, de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk. Je
wandelt door steden, polders, over dijken en jaagpaden, langs forten en
molens en door nieuwe natuur. Ten noorden van de rivier begon in de
ogen van de Romeinen de onbeschaafde wereld. Daar woonden
Germaanse en Keltische stammen, waaronder de Friezen en de Saksen.
De Rijn was overigens niet alleen de grens, maar ook een belangrijke
transportlijn voor de Romeinen. Voorraden werden per boot aan- en
afgevoerd. Om de limes te bewaken, bouwden de Romeinen hier
wachttorens en legerkampen, waarvan veel overblijfselen in de grond te
vinden zijn en nu gereconstrueerd zijn. Het pad voert langs plaatsen als
Leiden (Romeinse naam: Matilo), Alphen aan den Rijn (Albaniana),
Woerden (Laurum), Utrecht (Trajectum) en Nijmegen (Noviomagus).
Dit deel van de Romeinse Limes, het grootste archeologische monument
van Nederland, staat op de nominatie voor de UNESCO
Werelderfgoedlijst.

LAW
ANWB wandelen
ANWB fietsen
https://
www.romeinselimes.nl/
https://schooltv.nl/video/
het-klokhuis-canon-deromeinse-limes/
https://www.entoen.nu/nl/
romeinselimes

Limes fietsroute
Gelijktijdig met het Romeinse Limespad is er een Limes fietsroute
verschenen. Deze gemarkeerde route is gerealiseerd door het
Fietsplatform in opdracht van ANWB. De 200 km lange route volgt het
fietsknooppuntennetwerk. De route is verdeeld in zes dagetappes,
variërend van 27 tot 46 km. Deze etappes zijn uitgebreid beschreven in
de Fietsgids Romeinse Limes. Als een Romeinse bezienswaardigheid net
buiten de hoofdroute ligt, staat in de gids beschreven hoe je er komt.
Van de route zijn ook GPX-bestanden te downloaden voor de
fietscomputer.
De Fietsgids Romeinse Limes is verkrijgbaar in de ANWB-winkels en in de
webwinkel.
Zie de diverse links voor meer informatie over de route en de Romeinse
Limes.
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Wandelen langs Rijnoever en Rijnterrassen
Alternatieve opties op de Oostelijke Romeroute
door Arnoud Boerwinkel
Het bezit van een eigen modelspoorbaan behoorde tot mijn onvervulde
jeugddromen. Enkele vriendjes hadden er een, en soms mocht ik er – onder
beperkende condities - even mee spelen. Ik denk dat dat de reden is dat ik een
heimelijke fan ben van Rail Away, dat lieve EO-programma waarin je
afwisselend stokoude en spiksplinternieuwe treintjes door schilderachtig
landschap ziet schuiven, begeleid door rustgevend commentaar en dito
achtergrondmuziek. Als ik eens een keer geen zin heb in het achtuurjournaal
met z’n voorspelbare bak ellende, schakel ik over en laat ik me onderdompelen
in de illusie dat het leven eigenlijk heel simpel en mooi is.
Dit voorjaar kwam ik volop aan mijn trekken. In de laatste week van april liep ik
met mijn vrouw weer een stukje van de Oostelijke route naar Rome tussen
Koblenz en Worms. Maar omdat mijn vrouw met beginnende artrose in de knie
niet meer kan klimmen en dalen, lieten we de zware Reinsteig en de
Rheinburgenweg hoog boven ons links liggen en kozen we voor de fietsroute
onderlangs de Rijnoever. En daar smaakte ik het genoegen van lopen door een
modelspoorbaan: op de linker én rechteroever van de Rijn, “slagader” van
Europa kon ik de talloze soorten van vervoer per spoor zien voorbijkomen:
honderden meters lange goederentreinen, regionale treintjes en flitsend snelle
internationale passagierstreinen wisselden elkaar in strakke regelmaat af. En op
het water was het al net zo’n drukte met imposante vaartuigen, zoals
rijncruiseschepen, lokale rondvaartboten en natuurlijk talloze schepen met
bulkgoederen die ik ook al over het IJ in Amsterdam voorbij zie varen. Tot slot
langs beide oevers het lokale gemotoriseerde verkeer en over het fietspad een
enkele stoere lange-afstandsfietser. Kortom, het werd een tocht met veel
reuring. En toch genoten we met volle teugen. Weliswaar loop je behoorlijke
stukken over het fietspad vlak naast de weg, maar de drukte op die weg is
beperkt. Niet alleen zijn er flinke stukken waar het fietspad omzoomd is door
dichtbegroeid struikgewas, waar kwetterende vogeltjes uit volle borst hun
lentezang ten gehore brengen; ook zijn er veel mogelijkheden om ofwel direct
langs de oevers te lopen of over een smal wandelpad tussen het fietspad en het
kabbelende Rijnwater van de relatieve rust te genieten.
UNESCO werelderfgoed
Maar wat de tocht vooral heel aantrekkelijk maakt is dat uitgerekend het stuk
tussen Koblenz en Bingen nog niet zolang geleden de status heeft bereikt van
werelderfgoed van de UNESCO. Dat heeft het te danken aan de enorme
hoeveelheid oude burchten en kastelen, strategisch gelegen hoog boven de
Rijnoever en vaak nog in goede onderhoudsstaat. Maar ook de hoge
concentratie authentieke, oude stadjes langs het traject met soms goed
geconserveerde resten bebouwing uit de Romeinse tijd draagt bij aan de
cultuurhistorische waarde van dit Rijntraject. Rhens en Brey, Boppard,
Oberwesel en Bacharach, ze zijn allemaal een bezoekje meer dan waard!
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Ook passeer je langs een scherpe bocht in de rivier de beroemde 132 meter
hoge Loreley-rots waar de Rijn op zijn smalst is (113 meter), maar ook op zijn
diepst (25 meter) en dus de stroming het sterkst. Daardoor moeten al sinds
mensenheugenis de schippers “alle zeilen bijzetten” om niet tegen de oevers
te pletter te slaan. In Bingen draait het allemaal om de beroemde Hildegard,
de twaalfde-eeuwse mystica, dichteres, wetenschapper en de eerste
componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend
is. Het plaatselijke museum zet haar uitgebreid in het zonnetje.
De Rijnterrassen
Terug met het treintje naar de buitenwijk van Koblenz, waar we de auto
hadden achtergelaten en koers gezet naar Mainz. Zonder ervaring met de
Rheinradweg tussen Bingen en Mainz zetten we onze wandeling voort in een
dorpje vlak daaronder. En dan kuier je in vier dagetappes van 15 tot 20
kilometer over een uitstekend gemarkeerde Rheinterrassenweg naar Worms.
Ook deze route passeert – nu via soms diep uitgesleten holle wegen - mooie
oude stadjes als Oppenheim (met prachtige glas-in-lood-ramen in de kolossale
Katharinenkirche!) en Bechtheim (met kundig gerestaureerde oude Romaanse
basiliek). Maar vooral zijn er overal om je heen de uitgestrekte druivenakkers
van Rheinhessen, de meest productieve wijnregio van Duitsland. Onder een
stralend voorjaarszonnetje priemde het jonge groen tevoorschijn om in het
najaar druiven te kunnen leveren voor witte wijnen als Silvaner, Riesling,
Kerner en Scheurebe, maar ook rode uit Portugieser, Dornfelder en
Spätburgunder.
Maar eerlijk gezegd: toen we na vier dagen de eindeloze rijen wijnstokken
vaarwel konden zeggen, was dat ook met enige opluchting. Langs een
prachtige groene route langs de buitenwijken van Worms volg je de oever van
de Pfrimm en kom je aan in het centrum van de stad. Die stelde ons overigens
enigszins teleur: behalve een enorm Luthermonument, enkele straatjes van de
oude Joodse wijk en de duizendjaar oude Joodse begraafplaats was het vooral
functionele na-oorlogse nieuwbouw die je doet gissen naar de mooie oude
stad die Worms ooit moet zijn geweest.Al met al hadden we op deze route een
heerlijk weekje en voor mensen die geen zin, tijd, energie of spierkracht
hebben voor de hooggelegen en slingerende klim- en klauterpartijen biedt
deze wandeling een mooi alternatief.
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Wandelroutes in de Jura
door Titia Meuwese
De wandelaar die door Frankrijk naar Rome gaat zal de Jura op zijn of haar pad
vinden, of je nu de Via Francigena volgt of de GR5. Het is een klein maar
fascinerend gebergte. In de tijd van de dinosauriërs was dit een zee, waar kalk
werd afgezet. Vervolgens begon een aardkorstplaat met o.a. het huidige Italië
noordwaarts te bewegen. De Alpen werden gevormd en tegelijkertijd werd de
Jura omhoog geplooid, alsof je een tafelkleed wegschuift. De zee verdween en
er ontstonden in een boog lange dalen. Het gebergte meet 300 bij 65 kilometer
en het hoogste punt ligt op 1700 meter. Die lange diepe dalen kennen grote
temperatuurverschillen: zowel in Zwitserland als in Frankrijk werden landelijke
kouderecords gebroken met -41° C. Maar in de zomer kan het er flink heet zijn.
Het is een dunbevolkt buitengewest met veel prachtig oud sparrenbos en mooie
bloemrijke bovenweiden met de beroemde gele gentiaan. En er zijn gemzen. De
waterlopen zijn speciaal, omdat het kalk snel erodeert en ondergrondse
waterlopen ontstaan. Op strategische punten zie je forten en er is weinig
industrie. Wel worden de dure Zwitserse horloges hier gemaakt.
Twee Jura-routes
De twee routes volgen een totaal verschillende weg door de Jura:
De Via Francigna komt door het mooie Besançon, aan de voet van de Jura en
kruist dan langs typische kalklandschappen dwars omhoog naar Pontarlier, hoog
in de Jura, gaat vervolgens op ongeveer 1150 m. Zwitserland in en daalt dan snel
naar 600 m. bij Yverdon. De totale afstand door de Jura is zo’n 75 km.
De GR5 komt van de Vogezen en daalt af naar Belfort op de scheiding met de
Jura, een plaats waar veel en heftig is gevochten omdat het een makkelijke
toegang tot Frankrijk resp. de Rijnvallei is. Ten zuiden ligt het troosteloze
industriegebed van Montbeliard, waar de arme Jura-arbeiders terechtkwamen.
Sluipenderwijs kom je dan in de Jura en volg je 200 km de Zwitserse grens. Voor
een deel loop je door de kloof van de Doubs en daarna hoog over zo’n plooi.

Via Francigena blauw, GR5
groen, Transsuisse oranje en
Jura hoogteroute rood. Midden
op pagina overzicht routes en
onder overgang GR5 naar Transsuisse en Jura hoogteroute

Alternatieven in Zwitserland
Er is een mooie Jura hoogteroute door Zwitserland. Die kun je vanaf de GR5
makkelijk bereiken door in Goumois omhoog te gaan naar Saignelegier en dan
een stuk de Transsuisse te volgen tot Chasseral en dan vier dagen de Jura
Hohenweg te volgen tot Sainte Croix. (De Transsuise gaat tot Lugano, maar je
loopt wel erg om, omdat je door heel Zwitserland wordt geleid.) Op de website
Wanderland Schweiz (www.schweizmobil.ch/de/wanderland.html) zie je nog
veel alternatieven die aan elkaar geplakt kunnen worden, zoals een stukje
Chemin du Jura Bernois.
In elk geval is er een spectaculair punt in elke Jurawandeling: er komt een
moment dat je op je weg naar Rome de laatste Juraplooi op klimt en dan zie je
de Alpen voor je liggen. Als je geluk hebt en het is helder weer kun je de hele
alpenboog voor je zien. Ik had dat geluk, het was wel niet goed te fotograferen,
maar zittend op een bankje voor een hut heb ik dat gebergte met ontzag
bekeken voor ik naar Biel afdaalde. Prachtig!
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Herziene gidsen van de bekende routes
door Titia Meuwese
Er zijn vijf Nederlandstalige routegidsen naar Rome: van Paul Benjaminse,
Hans Reitsma en Peter Molog per fiets, van Ben Teunissen en Kees
Roodenberg te voet. Het wordt er drukker, al is het nog niet zo druk als op
de Santiagoroute met meer dan 300.000 pelgrims; of bij de Mount Everest
waar je uren moet wachten om de laatste 300 meter te mogen lopen. Maar
wel druk genoeg om alle auteurs elk jaar weer op pad te sturen om hun
routes te verbeteren.
Hieronder een kort overzicht van vernieuwingen. (Er zijn natuurlijk ook
anderstalige gidsen, zie het overzicht op de website). Voor de
Nederlandstalige gidsen geldt dat je ze bij de schrijvers kunt bestellen of in
de reisboekhandel kopen. Voor de fietsroute van Emo’s reis is aanschaf van
de elektronische versie de enige mogelijkheid. In deze route is weinig
gewijzigd; schrijver Peter Molog is dit jaar bezig met het uitwerken van een
betere fietsroute langs de Via Francigena .
Franciscaanse voetreis
De route zoals uitgezet door Kees Roodenburg is nu overgenomen door
Pieter Quelle en Ruud Verkerke. De flink hernieuwde gids is nu klaar. De
route is op een aantal plaatsen gewijzigd, om drukke wegen en lastige
passages te vermijden. En er is een omweg voor de nog jaren gesloten
passage over de Ponte delle Torri in Spoleto. De routekaartjes, die allemaal
opnieuw op betere kaarten zijn ingetekend, zijn bij de tekst gevoegd en voor
elke dag is een hoogteprofiel ingevoegd. Veel werk dus en een flinke
verbetering. Commentaar en tips natuurlijk graag naar de auteurs!
Er zijn veel meer foto’s opgenomen en dat betekent dat de best al zware
gids van vroeger nu nog zwaarder is geworden. Alternatief is het laden en
onderweg gebruiken van de goede GPS-versie . En de gids als naslagwerk
voor– en achteraf te gebruiken
ISBN 9789082478105

ISBN 9789491899072

Weg van de Franken deel II en III
Sinds 2010 verzorgt Ben Teunissen met veel plezier de uitgaven van De Weg
van de Franken. Dankzij de uitvinding van POD (printing on demand) is het
uitgeven van een blijvend actuele wandelgids gelukkig toch mogelijk. Met de
eGuide versies van de inmiddels vijf delen van Canterbury naar Bari is het
actualiseren natuurlijk ieder jaar mogelijk. Dankzij de uitgever Anoda
Publishing zijn alle uitgaven op dit moment up-to-date. Het deel van
Maastricht tot de Grote Sint Bernhardpas bijvoorbeeld is in september 2018
in een behoorlijk gewijzigde versie verschenen: enkele etappes hebben
nieuwe routes gekregen, veel adressen zijn vervangen of aangevuld en de bij
de uitgave horende GPS-route is volledig herzien.
Natuurlijk is dit alles alleen mogelijk dankzij de feedback, die de auteur
regelmatig van gebruikers mag ontvangen. Maar Ben Teunissen verheugt
zich nu al weer op een controle van een deel van De Weg van de Franken in
de komende maanden juli en augustus.
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Reitsma’s Rome-route
Van deel 1 en 2 zijn in januari nieuw edities verschenen.
Hans Reitsma licht toe: Het merendeel bestaat uit
kleine correcties; alleen etappe 1 (de eerste in deel 1
met serieus klimwerk) is ietsje lichter gemaakt. Er zijn
een paar kleine, maar gemene klimmetjes weggelaten.
Die zaten in de vorige editie, zodat men langs een
minicamping kwam (een zeldzaamheid in Duitsland). Het bleek echter dat er
zelden plaats was op deze minicamping. Dus plaagt Hans zijn fietsers niet meer
met de extra klimmetjes die nodig waren om de route daarlangs te leiden.
Op het plaatje is de nieuwe route blauw en de oude lila.
ISBN 9789064558405

Fietsgidsen Benjaminse
Het derde deel van de route van Benjaminse is in 2019
vernieuwd. Er zijn volgens de beschrijving grote delen van de
Via Francigena opgenomen, meer dan in de gids van 2016.
Onbegrensd fietsen van Amsterdam naar Rome
Benjaminse uitgeverij
ISBN: 9789077899212

GEZIEN GEHOORD GELEZEN
Over paden van Robert Moor
boekbespreking door Titia Meuwese

Over paden
Een ontdekkingstocht
Door Robert Moor
Ten Have, 2019, € 23,99
ISBN 9789025906801

Zeven jaar reisde Robert Moor te voet over de wereld. Daarbij legde hij een aantal zware
trektochten af, tijdens zijn tochten werd hem steeds duidelijker dat paden ons kunnen
helpen om de wereld te begrijpen.
In het boek gaat hij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en verhalen van
experts van de eerste sporen van paden van de eerste levensvormen naar mierenpaden,
zoogdiertrekroutes, onze wandelpaden en uiteindelijk naar de abstracte paden van het
internet. Hij probeert de betekenis en het nut van deze paden te achterhalen.
De opzet is systematisch door van het meest primitieve tot het meest geavanceerde pad
te gaan, maar het boek lijdt – m.i. – aan een overdaad aan niet-essentiële beschrijvingen
van de mensen die hij ontmoet op zijn paden en tijdens zijn zoektocht. Dat is jammer,
want er staan daartussen veel inzichten over hoe paden ontstaan.
In de Verenigde Staten zijn veel wegen oorspronkelijk trekroutes van dieren, die daarna
Indianenpaden werden, dienden voor de huifkarren en tenslotte snelwegen werden. Het
gaat nauwelijks over Europese wegenstelsels, in afwachting van een boek daarover staan
er uiteindelijk genoeg interessante passages over mieren, zebra’s, jagers en wandelaars
om het boek toch uit te lezen.
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Pelgrim op de dool van Luc Abel
boekbespreking door Arnoud Boerwinkel
‘Het is al in de late namiddag en in het eerste dorp begeef ik mij naar de

pastorie. De meid doet open. In mijn beste, vriendelijkste Frans zeg ik dat ik
pelgrim ben en op zoek nar onderdak. Ze murmelt wat in het Duits en ik
begrijp dat ik een kapitale fout heb gemaakt: ik ben in een verkeerde taal
begonnen. Ik herpak mij in het Duits en vraag of de pastoor niet thuis is.
“Nein”, zegt ze botaf; ietwat spottend. In dit rotweer krijg ik er zo nog een
koude douche bovenop. Ik doe nog een poging te vragen of ze geen plaatsje
weet waar ik met mijn slaapzak zou kunnen liggen. Weer ontkenning en op
mijn vraag hoe ver het volgende dorp is antwoordt ze: “zwanzig Kliometer”,
gebaart dat ik kan ophoepelen en smijt de deur dicht. (…) Ik loop in het
donker in een echte storm op een eenzame weg. Als er auto’s voorbijrazen
moet ik ver de graskant op om niet ondergespoten te worden. Mijn jas
wordt doornat. Het water sijpelt langs mijn hals tot op mijn hemd.’
Lezers die voornamelijk geïnteresseerd zijn in de pelgrimstocht naar
Rome moeten Pelgrim op de dool van Luc Abel tot over de helft doorlezen
voordat de ik-figuur begint aan zijn verhaal over de voetreis naar de
Heilige Stad. Maar een ding is duidelijk: dit boek gaat over veel meer dan
dat. Wordt de pelgrimstocht vaak omschreven als een metafoor voor het
leven, in dit boek is het leven van de schrijver zelf één grote en vooral zware pelgrimage. Een tocht vol
onzekerheden, tegenslagen, enkele hoogtepunten, maar vooral heel veel deprimerende dieptepunten.
Pelgrim op de dool is een - onder pseudoniem geschreven - egodocument, zoals we dat in de literatuur kennen
van mensen met een leven dat getekend is door een hoop verdriet, trauma’s en teleurstellingen. Luc Abel heeft
het allemaal meegemaakt en hij beschrijft het allemaal met een ontluisterende nuchterheid. De eerste negentig
pagina’s van het boek treffen we hem in diverse fases van zijn psychiatrische ziekte-proces: de spoedopname
na een suïcidepoging, individuele en groepstherapie-sessies in de herstelfase, muziek-, ergo- en arbeidstherapie
en verblijf in een beschutte werkplaats. Vervolgens en tussendoor diverse baantjes, van filmoperateur in een
bioscoop tot colporteur, van zilverwasser tot verkoper in een muziekwinkel. Allemaal lopen ze uit op een
teleurstelling. Ook zijn contacten met vrouwen leiden niet tot de wanhopig gewenste liefde en intimiteit.
En dan zijn er de reizen die hij onderneemt. Als filmliefhebber besluit hij in een impuls filmstudio’s in de buurt
van Londen te bezoeken en trekt hij liftend door Zuid-Engeland. Hij komt evenwel niet aan op zijn bestemming
en besluit ontgoocheld naar huis terug te keren. Na ontslag bij een volgende betrekking vertrekt hij liftend naar
een tante in Zuid-Spanje, maar staat hij opeens in het centrum van Rome, vanwaar hij na een paar dagen weer
eenzaam huiswaarts keert.
Weer enige tijd later stapt hij op de fiets en trekt hij met een minimaal budget zeven weken lang kriskras door
Engeland, Ierland en Schotland. Zijn reisattributen, maaltijden en overnachtingen zijn meer dan minimalistisch:
een wegenkaart van heel Groot-Brittannië, koude macaroni uit blik, genuttigd in leegstaande woningen,
boerenschuren, kerken en schoolgebouwen.
En dan – we zitten inmiddels op pagina 161 - is er opeens het verlangen een voetreis naar Rome te maken. Na
een documentaire op de televisie vindt hij in de bibliotheek het beroemde boekje van Bertus Aafjes, dat al voor
zoveel mensen een inspiratie vormde. En zo besluit hij midden in de winter op stap te gaan. Hij zoekt zijn
spullen bijeen en stopt alles in zijn “kitzak”.
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‘Ik neem dit keer twee kunststof slaapzakken mee. Ik kan ze in mekaar schuiven.
Een matje heb ik niet. Neem gewoon een glazen fles mee om te drinken. (...) In
feit heb ik slechts 4700 frank bij; nooit genoeg om in Rome te geraken. Ik hoop
dat ik onderweg kan werken als het nodig is.’
Met wisselend succes klopt hij aan bij kloosters en parochies. Ook deze tocht
is gedrenkt in soberheid, kou, zorgen en eenzaamheid, alhoewel naast
treurigstemmende ervaringen ook enkele hoogtepunten de revue passeren.
In Zwitserland bijvoorbeeld zorgt
‘de meid voor een heerlijke maaltijd. (…) Wanneer ik ga slapen ontdek ik een
warme waterkruik in mijn bed. Ik ben vroeg wakker en krijg een lekker ontbijt
van de oude huishoudster. (…) Ze heeft m’n schoenen ook nog gekuist.’
Na een kort verblijf in Rome gaat hij weer liftend op huis aan, waar hij zijn
ouders als vanouds achter de televisie treft.
Aan het eind van het boek steekt de wanhoop weer de kop op en keren we
terug naar het begin ven het verhaal. De cirkel is rond.
Luc Abel
Pelgrim op de dool
ISBN 9789493111042 – NUR 402
Prijs boek = 22,50 euro
Prijs e-boek = 4,99 euro
www.beefcakepublishing.be
www.facebook.com/
beefcakepublishing

Binnen het enorme aanbod en de grote diversiteit aan reisverslagen neemt dit
boek een unieke plaats in: het heeft me diep ontroerd door de directe,
toegankelijke taal, de schrijnende eenzaamheid van een man met een
psychiatrisch ziektebeeld die er maar niet in slaagt rust en vrede te vinden en
uiteindelijk zich moet schikken in zijn lot als “draaideurpatiënt”. Graag had ik
hem een goede eindredacteur gegund die hem had geholpen zijn verhaal wat
meer structuur te geven en het zo voor een groter publiek toegankelijk te
maken. Want dat verdient zijn oprechte verhaal alleszins!

GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN
Tijdschrift Roma Aeterna

Voor € 29,-- per jaar, minimum bijdrage, ontvang je twee nummers
per jaar.
Email naar info@romaaeterna.nl

Wil je meer weten over Rome? Wil je goed voorbereid aankomen in de stad
waar je zo lang naar op weg was? Het tijdschrift Roma Aeterna geeft veel en
interessante informatie over Rome. Roma Aeterna is het enige tijdschrift in het
Nederlands taalgebied met exclusieve aandacht voor de Eeuwige Stad. Het
presenteert recente, wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier
en is rijk geïllustreerd. Roma Aeterna beperkt zich niet tot een specifiek tijdvak.
Elk historisch of cultuurwetenschappelijk onderwerp is welkom.
Alle artikelen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan concrete plaatsen in Rome,
die samengevat zijn op een overzichtskaart van de stad. Dit maakt Roma
Aeterna bijzonder geschikt voor het onderwijs, voor op Romereis en voor
iedereen die meer wil ontdekken over de Eeuwige Stad.
De redactie bestaat uit jonge liefhebbers met uiteenlopende expertises die zich
belangeloos en onbezoldigd inzetten voor het maken van het tijdschrift en het
verzorgen van alle Rome-activiteiten.
Oude nummers zijn te lezen via www.romaaeterna.nl, maar ook, indien nog
voorradig, los te bestellen. Zie https://www.romaaeterna.nl
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Byzantijnse Voetreis van Gerhard Lentink
boekbespreking door Arnoud Boerwinkel
Wat ben ik toch een bofkont!
Als (hoofd-)redacteur van NB en Omnes verkeer ik in de bevoorrechte positie dat ik regelmatig een grote
variëteit aan boeken krijg voorgelegd met als gemeenschappelijke noemer dat ze pelgrimages of
indrukwekkende fiets- of wandeltochten beschrijven van stoere, ondernemende types met weinig, matig, of
een groot schrijftalent. Het is elke keer een verrassing welke tochten worden beschreven, welke levens- of
geloofsovertuiging hem of haar drijft en welke invalshoek de schrijver heeft gekozen om zijn verhaal aan de
lezer te presenteren. Soms prachtige, kleurige beeldverslagen met weinig tekst en veel indrukwekkende
foto’s. Soms worstel je je er met moeite en tegenzin doorheen, soms wil je het in een keer uitlezen. Kortom:
afwisseling troef!
Byzantijnse voetreis van Gerhard Lentink is weer zo’n bijzonder
exemplaar. Een vuistdikke pil van bijna een kilo, een kleine vijfhonderd
pagina’s, tientallen kaarten en foto’s in zwart-wit. De ondertitel Een
verslag in dertien brieven licht een tipje van de sluier over de vorm:
Gerhard heeft zijn verhaal ingedeeld in dertien hoofdstukken, die als
brieven van gemiddeld vijvendertig (!) pagina’s lengte zijn gericht aan
zijn thuisblijvende vriendin “Leinie”.
Lentink is een in Dordrecht wonende beeldend kunstenaar,
gespecialiseerd in grote monumentale houten sculpturen. Daarnaast is
hij al jarenlang een verwoed lange-afstandswandelaar: in een meerjarig
project Viaggio Meridionale trekt hij een gelopen diagonaal dwars door
Europa, van Noord-Schotland tot Istanbul. Deze Byzantijnse voetreis van
Potenza in Zuid-Italië naar Istanbul vormt daarvan het derde deel. “Het
kan gezien worden”, zo schrijft hij op de achterflap van dit boek, “als
een rituele terugkeer naar de bronnen van de Europese
beschavingsgeschiedenis, de ‘erflaters’: het Archaïsche Griekenland, de Grieks-klassieke oudheid, het
Hellenisme, de Romeinse beschaving die zich voortzette in het Byzantijnse rijk, het tweestromenland van de
christelijke beschaving – de kerk van Rome en de oosterse orthodoxie – en naar die andere, meer verhulde
bronnen: het Ottomaanse rijk en de Islam”.
Regelmatig moest ik tijdens het lezen even het boek terzijde leggen om ruimte te maken voor mijn respect en
bewondering, verbazing, zeg maar gerust verbijstering over de omvang van deze onderneming! Allereerst
fysiek: wandeldagen van veertig kilometer zijn geen uitzondering; er zitten zelfs uitschieters bij van
eenenvijftig, zelfs driëenvijftig kilmeter! De consciëntieuze voorbereiding van de tocht: thuis had hij niet alleen
alle wandeldagen nauwkeurig gepland en wist hij al wanneer hij waar zou overnachten, ook had hij vooraf al
tientallen topografische kaarten ingetekend of van Google-maps afgedrukt en daarop de routes uitgestippeld.
Vervolgens is er de originele keuze voor de structuur van het boek. Elke dag gaf hij een titel, bijvoorbeeld De
dag van de leeuwinhoofdige, De dag van de gehoofddoekte schone, of De dag van de holbewoner. Dat prikkelt al
direct de nieuwsgierigheid en maakt de vijfhonderd bladzijden lezenswaardig. De beschrijvingen van zijn
emoties en gevoelens zijn sober en zakelijk, gespeend van mooischrijverij, en ook ontmoetingen met de lokale
bevolking worden zonder opsmuk opgetekend. Hoewel veel dagen een vergelijkbaar verloop moeten hebben
gehad, weet hij elke dag wel iets bijzonders op te merken. Ironie en onderkoelde humor ontbreken ook niet.
“Nog dieren gezien vandaag, meneer Lentink?”, vraagt hij zichzelf. Vooral in het laatste deel, waarin hij door
Noord-West Turkije loopt wordt zijn stijl losser en lichtvoetiger.
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Last but not least is er de enorme eruditie en de encyclopedische kennis van de schrijver over de gebieden die
hij doorkruist, de geschiedenis, de architectuur en kunst op zijn route. Uiteraard betreft dat niet allemaal
parate kennis, maar dat zegt ook alles over de aan perfectionisme grenzende accuratesse waarmee hij na
terugkeer zijn brieven heeft aangevuld met een overvloed aan feiten, gevat in voetnoten en kaderteksten.
Een voorbeeld. Voetnoot 22 op pagina 408 vermeldt:
Sölöz, een dorp met ruim tweeduizend inwoners, heette oorspronkelijk Pthapolis
(‘Zaal van Apollo’). Volgens de legende is het gesticht door de argonaut Thassos.
Toen evenwel diens vriend Soloeis als gevolg van een droeve liefdesgeschiedenis
verdronk in de Kocadere (het riviertje dat hier uitmondt in het meer van Íznık),
herdoopte hij de plaats is Soloeis, wat later in de Ottomaanse periode ‘verturkst’
werd tot ‘Sölöz’. Uit registers van 1521 en 1566 uit de nabijgelegen stad Orhangazi
blijkt dat het dorp in die tijd een moskee en een soefi-tekke had. Dat het dorp een
oude voorgeschiedenis heeft, wordt bevestigd door archeologische onderzoek
waarbij men een nederzetting uit het chalcolithicum (de kopersteentijd) aantrof.
Van bijna elke straat of elk plein op zijn route vertelt hij iets over de naamgever
ervan; er is bijna geen moskee of hij werpt even een blik in het interieur om
daarvan vervolgens een beschrijving te geven; meestal in een voetnoot, dus je
mag het overslaan….
BYZANTIJNSE VOETREIS.
Gerhard Lentink ISNB 978-90821089-1-0
Prijs € 27,50
www.gerhardlentink.nl

Het boek is dan ook veel meer dan een reisverslag: het is een gedetailleerde
cultuurhistorische gids voor mensen die alles (maar dan ook bijna álles) willen
weten over de geschiedenis van volk, kunst, wetenschap, oorlogen en cultuur in
dit gedeelte van de Balkan en Anatolië. Het legt - te voet! - verbanden tussen de
grote hoeveelheid bronnen van onze beschaving. En dat is een geweldige
prestatie.

Met alle lof die ik heb voor het boek, roept het een gevoel van overrompeling bij me op. Er is een
goederentrein met kennis over me heengedenderd. Ik dacht íets te weten van kunst en cultuur, maar na lezing
blijf ik achter met het besef dat ik een onwetende cultuurbarbaar ben; zij het ietsje minder onwetend dan
daarvoor.
Dat maakt bescheiden, maar wat is daar mis mee….?
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Een geanimeerde Algemene Ledenvergadering op 13 april
2019 in Leiden
Door Guus Wesselink namens het bestuur

Op een mooie zonnige dag in april verzamelen zich vijvenvijftig
enthousiaste PnR-leden bij de burcht van Leiden. De burcht is een
van de oudste nog bestaande stadsburchten in ons land. Het
bouwwerk bevindt zich op een kunstmatige heuvel in het centrum
van de stad, op de plek waar de twee armen van de Rijn
samenvloeien.
In de gezellig ingerichte zaal van het bijbehorende culturele
centrum komen de leden uit het hele land al vroeg op de koffie af.
Onder hen enkele leden van verdienste, zoals Pieter Quelle, Ton
Seijssener en Kees Roodenburg. De dag is ook dit jaar weer
georganiseerd voor alle leden (uiteraard) en in het bijzonder voor
de leden die veel vrijwilligerswerk voor de vereniging doen.
Na een korte ledenvergadering, waarover straks meer, is er een
lezing over “Jongeren en pelgrimeren”. Vervolgens wordt er
geluncht en kan men kiezen uit twee rondleidingen door de stad,
een workshop over routes en een workshop over het onderwerp
“Hoe geef ik een lezing over mijn tocht(en)?”. Het animo voor de
pelgrimsroutes is het grootst; voor de Hofjeswandeling en de
Rembrandtwandeling schrijven zich evenveel gegadigden in,
evenals voor de workshop over het houden van een lezing; zo’n
dertien leden per activiteit. De dag wordt afgesloten met een
geanimeerde netwerkborrel. Veel oude contacten worden nog eens
aangehaald en nieuwe contacten ontstaan.
Geanimeerde discussies
Aan de discussies binnen de ALV wordt door alle aanwezigen flink
deelgenomen. Zoals dat bij een ALV hoort, legt het bestuur
verantwoording af over het gevoerde beleid, verhaalt over het
nieuwe meerjarenplan met de titel “Kies het andere pad”, vertelt de
penningmeester hoe het staat met de financiën van de vereniging
(“erg goed”), bekrachtigt de kascommissie de onderbouwing van
dit predicaat en komen er vele suggesties uit de zaal voor acties in
het komende jaar.
Maar eerst doet de voorzitter mededeling van de personele
wijzigingen in het bestuur.
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Wim van Miltenburg treedt aan het eind van zijn termijn af en gaat
zich meer toeleggen op commissiewerk in het veld, terwijl Henriët
Griffioen (Camino Academie en culturele zaken) en Femke
Heemskerk (secretaris) worden voorgesteld als nieuwe
bestuursleden. De vergadering gaat daarmee bij acclamatie akkoord.
Het bestuur bestaat nu uit zeven personen , van wie twee dames en
vijf heren; er is één fietser en twee jonge veertigers.

Een mooi team om het nieuwe meerjarenplan mee uit te voeren!
Het nieuwe meerjarenplan
Eerdere jaren stonden vooral in het teken van opbouw van de vereniging.
Nu wil het bestuur zich vooral richten op de vragen: waar willen we naartoe
en wat komt daarbij kijken?
Uit de vergadering komen de volgende opmerkingen en suggesties:
•

Stimuleer het gebruik van het Forum op de website

•

Geef meer bekendheid aan de Facebookpagina

•

Neem ook routes in andere landen op in ons palet; evenals het
Pieterpad

•

Streef naar minimaal één fietser in bestuur (of misschien zelf twee). De
kans dat fietsers dan binnen PnR een ondergeschoven kindje worden
wordt daarmee verkleind.

•

Biedt een cursus aan in “downloaden tracks”

•

Diverse leden geven zich op voor deelname aan de twee nieuwe
werkgroepen: Communicatie en Jongerenbeleid

•

Er komt een trainingssessie voor aspirant-leden in Vessem.

Aan het eind van de discussies en inbreng uit de zaal ronden we af met een
“GO” van de leden voor de uitvoering van het nieuwe meerjarenplan. De
voorzitter zegt toe dat het plan na de opmerkingen van vandaag wordt
bijgewerkt en via de website aan de leden zal worden aangeboden.
Hetzelfde geldt voor de notulen van de ALV

Correctie
In de voorjaars-Omnes nr. 18 stond een artikel van Erica Visman – van Baren,
getiteld Mijn voortdurende pelgrimage. Helaas is bij de vormgeving van het
artikel de laatste zin ervan weggevallen. Deze luidt:
En als ik nu doordenk en mijn leven zie als een voortdurende pelgrimage, is dan
de pelgrimage niet de perfecte oefenschool voor geloof, hoop en liefde?
Bij het artikel over de Orchideeën langs de Franciscaans voetreis is helaas de
naam van Ruud Verkerke verhaspeld naar Ruud Verbrugge.
Excuses voor deze fouten!
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Pelgrimeren, daar zit muziek in!
Door Robert Janssen
De Informatie- en ontmoetingsdag 2019 wordt gehouden in ’s-Hertogenbosch en
wel op zaterdag 16 november. Het thema van die dag is MUZIEK.
We starten de dag in het Jheronimus Bosch Art Center, gevestigd in de
voormalige Sint-Jacobskerk aan het Jeroen Boschplein in ’s-Hertogenbosch.
Onze keynote speaker zal er een lezing geven over de relatie tussen muziek en
pelgrimeren.
Het middagprogramma (lunch, workshops, informatiemarkt en gezamenlijke
borrel) houden we honderdvijftig meter verderop en wel naast de SintJanskathedraal in het cultureel centrum Babel. Naast de vaste onderwerpen (als
wandel- en fietsroutes naar Rome) komen ook onderwerpen aan bod waar
muziek in zit. Bijna iedereen die een lange afstandswandeling maakt, ontkomt er
niet aan. Het ritme van het lopen zet iets in beweging in het brein. Het begint
met neuriën en of het nu eindigt met wandel-, mars- of heuse pelgrimsliederen,
het doet er niet toe. Zingen motiveert, het brengt je sneller vooruit en het leidt
af van het lijden onderweg om van een gevoel van saamhorigheid maar te
zwijgen.
Kortom, wij schotelen u een toonaangevende dag voor!

OPROEP LEZERSBIJDRAGE

MUZIEK EN PELGRIMEREN
Het komende najaarsnummer van OMNES staat in het teken van het thema
MUZIEK. Dat geldt ook voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van onze vereniging
in november.
Verschillende aspecten van de relatie tussen muziek en pelgrimeren zullen aan
de orde komen. Graag doen wij een beroep op onze lezers om hun ervaringen
met muziek tijdens hun pelgrimstocht met ons te delen.

Welk muziekstuk is onlosmakelijk verbonden met jouw pelgrimstocht (te
voet- of per fiets)? Welke muzikale herinneringen of associaties heb je
aan jouw reis overgehouden?
Zet je verhaal op schrift. Dat mag kort, met een linkje naar youtube of spotify,
maar beschrijvingen van sfeer en omstandigheden, gevoelens en betekenis
rondom het muziekstuk genieten de voorkeur. Stuur je bijdrage naar
redactie@pelgrimswegen.nl
Dat kan tot 15 september.
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Tijd voor wisseling van de wacht op de redactie
door Titia Meuwese
In onze vereniging is er een redactie die als taak heeft om de
publicaties van de vereniging samen te stellen. Met het
redactieteam zorgen we voor de teksten in de Omnes en de
Nieuwsbrief, de inhoud en indeling van de website, het in stand
houden van de Facebook pagina.
Het team bestaat uit een tiental leden, sommige met langjarige
ervaring, andere korter. Allemaal hebben we als doel om zinvolle en
interessante artikelen te schrijven. We zorgen voor verslagen van
bijeenkomsten, we interviewen pelgrims, verzamelen en publiceren
allerlei informatie die waardevol is voor pelgrims.
In de groep is Arnoud verantwoordelijk hoofdredacteur van de
Omnes en is daarnaast de algemeen coördinator. Titia is
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief en Luc is verantwoordelijk voor
de inhoud en voor het functioneren van de complexe website. Zij
maken plannen voor die onderdelen en vragen redactieleden en
anderen bijdragen te leveren.
Eind dit jaar wil Luc zijn verantwoordelijkheid als webmaster
opgeven, na een aantal jaren waarin hij samen met het redactieteam
de website sterk heeft uitgebreid en op een veel hoger plan heeft
gebracht.
Titia heeft de intentie een goed deel van zijn werk over te nemen en
dus na een dozijn Nieuwsbrieven onder haar verantwoordelijkheid
het stokje aan iemand anders door te geven. De meer technische
aspecten van de website wil ze niet overnemen.
De redactie heeft dus versterking nodig : er is behoefte aan
•Een hoofdredacteur voor de Nieuwsbrief en
•Een technische webmaster, die ook af en toe het inhoudelijke werk

overneemt.
•En ook zijn algemene redactieleden welkom

Van beide functies is een uitgebreide omschrijving gemaakt, die via
de link te laden is. Zowel Luc als Titia geven graag nog een
toelichting. De overdracht van de functie kan geleidelijk gaan. Voor
de website is externe technische expertise waar nodig beschikbaar.
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Powerbank mee in het vliegtuig? Tot
maximale capaciteit 28000 mAh
Lopen door de Dolomieten? Hier een link
naar een lijst van wandelpaden die door
de storm vorig jaar beschadigd zijn

Een mooie spannende
roman over de
Reschensee door
Marco Balzano:
“Ik blijf hier”
En een youtubefilm
over de historie van
het stuwmeer

Een artikel over mooie wandelpaden
bij de Italiaanse meren

Herbruikbare plastuit voor vrouwen voor
plekken waar geen wc is (voor meer
informatie mail naar Riet van Laake)

Bij de Volksuniversiteit Den Bosch
wordt in de herfst een lezingencyclus
over pelgrimeren gegeven

Cartoon van Cicerone's Clare Crooke
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Mislukt?
door Jolanda Stammes
Hoofdkraan afgesloten. Planten de deur uit. In mijn portemonnee de
European Health Insurance Card. Natuurlijk de nodige kilometers
gelopen. Eerst zonder, later met rugzak. Veel afscheidszoenen
ontvangen en evenveel uitgedeeld. Ik ben klaar om te gaan. Lopen
naar Rome.
Wat kan mij gebeuren? Al eerder liep ik met dezelfde voeten van mijn
huis in Zwaag naar Santiago de Compostela. Geen pleister of pijnstiller
nodig gehad. Wel nieuwe schoenen.
Ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Het idee om naar Rome te lopen is
gemaakt met mijn brein, maar de uitvoering van dat plan moet komen
van mijn lichaam. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Er is een
brein nodig om plannen te maken, om te bedenken hoe de route zal
gaan, wat ik mee zal nemen, dat ik moet rusten, dat ik de juiste dingen
moet eten. Dat hele proces gebeurt in mijn hoofd. Dat is de ik die in dit
lichaam huist. Mijn lichaam is niets meer of minder dan een verzameling
botten, spieren, organen, bloedvaten die aangestuurd worden door
mijn hoofd, waar ik helemaal geen weet van heb, en over vele functies
heb ik zelfs helemaal niets te zeggen. Het is een combinatie van
scheikunde, evolutie en gedrag.
Ik keek naar mijn voeten, stap voor stap liep ik de provincie uit. Af en
toe keek ik eens achterom. Een kerktoren die een uur geleden in de
verte een klein puntje was dat ik naderde, ben ik al gepasseerd en is
opnieuw zo klein dat ik het haantje op de toren niet meer kan
onderscheiden. Ik stak het Amsterdam-Rijnkanaal over, werd met een
pontje de Vecht overgezet, liep over de Nelson Mandelabrug naar de
andere kant van de Nederrijn.
Ik zat in de berm en at mijn brood, blote voeten in zacht gras. Heerlijk
pelgrimsleven.
Na twee weken voelde ik een ongemak in mijn linkervoet, een vaag
pijntje dat ik wel opmerkte, maar waar ik niet te veel aandacht aan
wenste te schenken. De volgende dag een korte etappe gelopen en
lang rust genomen. Na het douchen gaf ik beide voeten aandacht door
ze eens goed te kneden en te bekijken. Tja, wel een iets dikkere enkel.
De dag daarop met nog meer aandacht op de ondergrond gelet,
wandelstokken gebruikte ik al. In drie dagen tijd veranderde mijn
loopstijl van lichtvoetig en makkelijk in strompelen met verdoving van
paracetamol.
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De beslissing om definitief met wandelen te stoppen was niet moeilijk.
Het genieten van de natuur, het buiten zijn, kijken, ruiken, beleven, dat
alles werd aan de kant gedrukt door de pijn, en zo kwam het inzicht
duidelijk en helder binnen: ik moet stoppen. De beslissing maakte ik met
mijn hoofd door rationeel te zijn. Wat is het beste voor mijn lichaam?
Waar heeft het behoefte aan? Pijn is een signaal. Daar moet ik naar
luisteren. Ik moet respect tonen voor mijn lichaam. Ik heb een zorgplicht
voor mijn lichaam dat al bijna zestig jaar zonder haperen doet wat ik wil.
Is mijn reis nu mislukt? Natuurlijk niet. Het is anders gelopen. Maar is dat
niet zoals het leven ons elke dag laat zien? Je bedenkt een plan en een
dag later, of zelfs binnen een uur kan er een totale omslag plaatsvinden.
Soms is de uitkomst zelfs beter dan het oorspronkelijke doel. Het leven
meandert en biedt daardoor grote verrassingen, soms teleurstellingen,
maar ook nieuwe kansen. Het kan een troost zijn om in te zien dat je niet
alles in de hand hebt. Het leven doet wat het doet. De beslissing hoe je
daar mee omgaat zit in jezelf.
Volgend jaar vertrek ik opnieuw. Ik heb er nu al zin in.
Oh ja, wat was er nu precies aan de hand met mijn voet? Op basis van de
klachten dacht de huisarts aan een stressfractuurtje in de enkel. Zoiets
ontstaat door overbelasting. Een combinatie van lang lopen, meer
gewicht dragen, harde ondergrond en pech. Het gaat vanzelf over door
rust te nemen.

PARLARE L’ITALIANO (20)
Il pellegrino e la puttana
door Leo Baeten
De Codex Calixtinus, een twaalfde-eeuws handschrift over routes naar Santiago, vermaant de pelgrims dat
zij in de Lavamentula “uit liefde voor de apostel niet alleen hun pik maar ook, na zich te hebben uitgekleed,
hun hele lichaam van vuil moeten ontdoen”. Kennelijk hadden de pelgrims seksuele behoeften en moesten
zij zich in het op 2 mijl voor Santiago lopende stroompje reinigen. Contacten met dames met het oudste
beroep komen ook voor op de wegen naar Rome. In reisverslagen zijn bloemrijke ontboezemingen te
lezen.
In 1989 liep de schrijver-journalist Herman Post naar Rome. In een Umbrisch stadje overnachtte hij in een
hotel waarin een nachtclub was gevestigd. De vrouwen keken verwachtingsvol naar Herman op, maar die
installeerde zich in een stil hoekje. De bedrijfsleider nodigde hem vriendelijk doch dringend uit om zich met de
dames te onderhouden. Om zich uit deze netelige situatie te redden toonde Herman zijn perskaart en stelde
de eigenaar voor dat hij hem de volgende dag een interview zou afnemen over zijn bedrijf.
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De nachtclubeigenaar werd de vriendelijkheid zelve en hoopte dat Herman hem de eer wilde aandoen iets
van hem te drinken. Herman liet zich de aangeboden whisky goed smaken! De volgende dag vertrok hij in
alle vroegte. Over het intieme leven van een Umbrische nachtclubeigenaar moest hij zijn lezers in het
ongewisse laten.
Toen Herman Post een paar weken later over de Via Appia Rome
binnenliep, werd hij verwelkomd door tientallen prostituees. Ook dat
leverde geen stof op voor een spannend verhaal! Toen hij negen jaar
later van Rome naar Jeruzalem liep en de Eeuwige Stad over dezelfde
weg verliet regende het pijpenstelen. In dit noodweer zou de erehaag
van prostituees wel ontbreken. Maar Post vergiste zich: onder een
grote paraplu zat een karig geklede negerin kleumend voor zich uit te
kijken. “Where do you go?”, vroeg ze. “To Jeruzalem”, antwoorde
Herman. “That’s OK”, zei ze, weinig onder de indruk. Einde
conversatie. De dame had gauw begrepen dat Herman géén klandizie
was.
Ook Henk Erinkveld, rector van het Klooster Wittem, werd op zijn voettocht naar Zuid-Italië geconfronteerd
met het oudste beroep van de wereld. In de kale en snikhete Povlakte plofte hij neer in de schaduw van een
paar bomen om even op adem te komen. Plotseling stond naast hem een schone, en ofschoon het erg
warm was, verraadde haar schaarse kleding haar beroep. De dame verzocht Erinkveld een eindje verderop
te gaan; dit was haar werkplek. Hij kreeg wel een paar minuten respijt om wat te drinken en ondertussen
babbelen ze wat. Het gesprekje duurde niet lang want er kwam een oude man op de dame af en met hem
verdween zij in het struikgewas. Werk ging voor het weinig profijtelijke gesprek met een pelgrim.
Dat pelgrims en hoeren elkaar niet uitsluiten bezong
het in de zestiger jaren populaire Italiaanse ensemble I
Gufi (De uilen). In Pellegrin che vien da Roma (Pelgrim
die uit Rome komt) overnacht een pelgrim in de
slaapkamer van de echtgenote van de herbergier. Een
scherm moet de twee scheiden, maar dat blijkt geen
probaat middel voor een buitenechtelijk avontuur.
Wat is de moraal? De pelgrim wil op zijn tocht bezig zijn
met cultuur, natuurschoon, bezinning, maar het
normale leven kan niet helemaal buiten gesloten
worden.
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Toenemende drukte op de pelgrimswegen en
overnachtingen
Door Guus Wesselink

De toenemende drukte op de camino's in Italië en Spanje
maken het noodzakelijk bij het plannen van je reis voor je
overnachtingen rekening te houden met (nationale)
feestdagen. Dat geldt overigens ook voor de populaire
trajecten in Duitsland tijdens feestdagen.
Het kan zomaar voorkomen dat in het voorjaar aansluitende
vrije dagen worden genoten tussen bijvoorbeeld Goede
Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag/ Pinksteren en nationale
feestdagen. Groepen en individuele lopers/fietsers, die soms
ook trajecten van een paar dagen doen, komen dan massaal
op overnachtingsadressen af. Hetzelfde geldt voor het
najaar, om maar niet te spreken van de zomervakanties.

Ovrzicht Wikipedia per land

Voorbeeld Duitsland

Dit voorjaar zijn problemen gemeld op onder andere de
Camino del Plata in Spanje, de Via degli Dei en de Cammino di
San Benedetto, beide in Italië. Sommigen van ons moesten
uitwijken naar een overnachting in een stacaravan of zijn
vroegtijdig huiswaarts gekeerd na vele malen vergeefse
reserveerpogingen omdat er helemaal geen vrije slaapplaats
meer te vinden was.
De ultieme pelgrim trekt zich van deze ontwikkelingen
natuurlijk niets aan en gaat gewoon in de etappeplaats-vande-dag bij de dorpspomp of in de bar mondeling een bedje
regelen.
Voor de wat meer voorzichtige pelgrim hebben we een
handreiking geplaatst. De bijgaande kalender van Europese
en nationale vrije dagen kan als brainscratcher dienen, deze
staat ook op de website.
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Heelhuids in Rome aankomen
door Titia Meuwese
Na het artikel in de vorige NB over kleden tegen de kou nu een artikel over gezond blijven
onderweg. Dit stuk verwijst op veel plekken naar de pagina’s op onze website. Deze
teksten wordt hier deels samengevat en deels uitgebreid. Volgend nummer meer over
voeding en onderdak.

Fiets met lichte
bepakking

Lichte bepakking en
wandelstokken

Blessures voorkomen door voorbereiding
Bijna niemand gaat onvoorbereid op pad, maar hoe weet je dat de voorbereiding genoeg is?
Zodra je de goede schoenen hebt of de juiste fiets kun je gaan trainen. Bouw het rustig op,
met tochten van twee uur een paar maal per week en een langere in het weekend. Als je 25
km kunt wandelen met bepakking zonder probleem of 100 km fietsen, dan is in feite je
conditie goed genoeg. Voor wandelaars zijn de pijnpunten: voeten, scheenbeen, knie, heup,
rug, schouder. Voor de fietsers zijn schouders en handen gauw overbelast bij een verkeerde
houding en is een geschikt zadel essentieel. De spieren zijn makkelijker op te bouwen dan
de pezen en daar moet je niet te licht over doen: die hebben minimaal een maand training
nodig om op te bouwen. Ook kun je door goede zorg tijdens de voorbereiding ervoor
zorgen dat blaren onderweg en problemen met zadelpijn nauwelijks voor komen.
Niet meer doen dan je aankunt
Dat is niet voor alle mensen gelijk: jongeren hebben het daar toch makkelijker. Maar je kunt
tot op hoge leeftijd blijven wandelen en fietsen, mits je bepakking en afstand aanpast. En
probeer een paar kilo af te vallen tijdens die voorbereiding, want dat hoeft dan niet mee.
Alleen mij lukt dat slecht, want van trainen krijg je honger. Alles wat je thuis kunt laten is
meegenomen! Zie de vorige NB over warme kleding en ook deze link voor advies. Stuur
vooral spullen terug die je toch te veel bij je had en alle routeboekjes die je gepasseerd bent.
Maar dan nog: plan eerst wat kortere etappes, je kunt altijd uitbreiden. Mooi dat sommigen
40 km op een dag kunnen lopen, anderen houden het bij 15. En forceer je niet door te kijken
naar fietsers die 150 km halen op sommige trajecten. Houd rekening met een langzamer
tempo bij onregelmatig wegdek, reken ook een uur extra voor elke 400 m hoogteverschil,
dat wil dan dus zeggen dat je 15 km bij fietsen of 4 km bij lopen minder vooruit komt. Er is
een maximum aan energie voor zulke langdurige inspanningen, daar kunnen zelfs
topsporters niet overheen. In de NRC stond hierover net een artikel.
Aan het einde van de dag is de energie op, het geplande onderdak nog ver en dan is een
extra pauze met eten en drinken belangrijk: die laatste kilometers gaan daarna twee keer zo
snel. Wat pijnlijke ledematen na je aankomst is niet verkeerd, maar als vertrekken de
volgende dag alleen met pijnstillers gaat ben je op een hellend vlak. De voetblessures door
overbelasting kunnen hielspoor, (scheen)beenvliesontsteking, achillespeesontsteking en
marsfracturen zijn. Zie het artikel van Jolanda Stammes over haar blessure. Fietsblessures
zijn naast zadelpijn problemen door overbelasting van de armen aan rug, schouder en hand.
Van auto tot mug: risico’s onderweg
En aanrijding is een serieus risico langs sommige wegen. Helaas is dat op de pelgrimsroute
naar Santiago onlangs helemaal misgegaan, waarbij een dodelijk slachtoffer en een
zwaargewonde te betreuren waren. Zorg voor felgekleurde kleding en rugzakken om op te
vallen, eventueel een knipperlampje op de rugzak aan.
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Tijgermug

Teek

Let extra op als de zon ongunstig staat voor de automobilisten of als het hard
regent door nog meer aan de kant te gaan. Het verschilt per land of je juist altijd
aan de linkerkant moet lopen, of juist in bochten over moet steken. Blijf je in de
binnenbocht, ga dan echt in de berm.
Muggen zijn in de Povlakte een probleem, muggenafweer-stift mee. De Aziatische
tijger-mug rukt op, die houdt van warmte en vocht en komt dus zuidelijker nog
meer voor. Deze mug steekt meerdere keren in dier en mens en daardoor kun je
zowel veel sterkere allergische reacties krijgen en tegelijkertijd ook een lokale
infectie. (Het risico van tropisch infectieziektes valt waarschijnlijk wel mee.)
Een tekentang mee en elke avond tekencontrole om ze te verwijderen. Een lange
broek en hoge schoenen dragen helpt. Denk over een inenting tegen
tekenencefalitis als je door Zuid Duitsland trekt. Het is ook te overwegen om een
anti-tetanusinenting te herhalen voor je tocht: dan hoef je bij kleine wonden als
gevolg van een val je daar niet druk over te maken. (In Frankrijk wordt elke 20 jaar
en vanaf 65 elke 10 jaar gevaccineerd tegen tetanus.) En bij een hondenbeet moet
je inenting nog actueel zijn. Honden blijven een risico, zie deze twee linken met tips.
Andere beesten die je in dicht struikgewas kunt tegenkomen, zoals wilde zwijnen
of slangen kun je goed waarschuwen met wandelstokken: tik zo nu en dan met je
stokken op stenen om slangen te waarschuwen en sla ze tegen elkaar om de
zwijnen wakker te maken. (dat heb ik echt een keer gedaan: opeens een geweldig
lawaai naast me achter een heg, dat kan alleen een zwijn geweest zijn, maar
gelukkig vluchtte hij de andere kant op! ) Ze gaan echt liever weg dan dat ze je
aanvallen. Als je zwijnen wel opeens tegenkomt: doodstil blijven staan en alleen uit
je ooghoeken volgen. Bij een adder achteruitgaan en het beest de kans geven te
ontsnappen.
De eenzame wandelaar krijgt natuurlijk veel waarschuwingen over mensen op je
pad, maar dat is eerder een risico in en nabij steden. De gasten met kwade
bedoelingen liggen niet de hele dag op een bospad te wachten als struikrovers van
weleer. Het meest kwetsbaar voel je je als vrouw als je in het bos een plek zoekt om
je behoefte te doen of als in een café onderweg het toilet heel smerig blijkt te zijn.
Er is een in Mexico ontwikkeld alternatief voor het hurken: een volgens Riet van
Laake miraculeus geweldig attribuut voor de dames onder de pelgrims.
Onweer in de middag komt veel voor. Vaak ben je dan alweer op je volgende
onderdak aangekomen. Let op het weerbericht, stop zo nodig op een veilige plek
en wees voorbereid op het geval dat je het op een slechte plek moet uitzitten. Zie
het artikel op de website.

Een ongeluk in de natuur
Een val op een afgelegen plek is heel vervelend, want hoe kom je dan aan hulp? Om
een val te voorkomen zijn er veel tips, zie volgende pagina. De meeste ongelukken
gebeuren bij het afdalen, vaak natuurlijk tegen het einde van de dag. Maar een
schuiver kan iedereen maken. Een goede houding helpt, voldoende energie hebben
en geen angst. Verder check je de reisverzekering naar dekking bij dit soort
ongelukken, waarbij in sommige gevallen een helikoptertransport nodig kan zijn.
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Luc Gregoir en Agnes Vereertbrugghen is zo’n val overkomen en Luc heeft er een mooie beschrijving van
gemaakt, zie NB 34. Uit zijn verhaal hier de passage over hulp vragen via 112 per telefoon.
En Agnes heeft een paar goede tips, vooral nuttig als je alleen loopt.

Luc Gregoir: Na ongeveer een uurtje daagt
Marleen weer op in gezelschap van een jonge
Bask Josh en een Schots echtpaar. Zij is hen
onderweg tegengekomen en samen besloten
ze terug te keren en met vereende krachten
me naar een lager gelegen plaats te dragen.
Daar zou ik met een auto opgehaald kunnen
worden. Maar de minste beweging is niet te
verdragen, zodat dit plan al vlug
onuitvoerbaar blijkt. Josh stelt voor het
noodnummer 112 te bellen; ik werp op dat
we met de GSM geen verbinding kunnen
maken maar hij weet ons te vertellen dat dit
geen bezwaar is. Een GSM of smartphone
gaat bij 112 alle publieke en private
netwerken af, om toch een verbinding te
kunnen leggen, zelfs als hij vergrendeld is. En
dit blijkt nog te werken ook.

Agnes Vereertbrugghen viel op de Rheinsteig en haar
schouder schoot uit de kom. Haar rugzak viel wat
omlaag bij het moeizame afdoen en was daarna
onbereikbaar voor haar. Hier haar aanbevelingen die
voor alleengaanden heel nuttig zijn:
•
zorg dat je GSM in je zak steekt en niet in de
rugzak.
•
zorg dat hij aanstaat.
•
zet enkele noodnummers in je GSM.
•
probeer je coördinaten te kennen voor je belt.
•
als je de neiging hebt het bewustzijn
te verliezen: laat je GSM aan
•
zorg voor een goed fluitje, ik heb vastgesteld dat
het fluitje aan de rugzak niet scherp fluit.
•
doe het fluitje rond je hals en niet aan je rugzak.

Van de Belgisch Klim en bergsport federatie een
plaatje over hoe je niet en hoe wel moet afdalen.
En nog een link met tips, deels alleen voor echt
bergwandelen, maar deels voor elke pelgrim
nuttig. Voor fietsers: lees de tips over dalen op de
website

Na al deze waarschuwingen is het zeker geen
zaak om met angst op pad te gaan. Iedereen
met een redelijke conditie kan naar Rome
lopen of fietsen. Houd jezelf altijd voor: als
niet dit jaar, dan wel volgend jaar.
En achteraf kijk je erop terug als deze
loopster: “nou ja, 90% van de route gaat over
vlak terrein”.
Dat is niet zo, maar als je er eenmaal bent, heb
je alle hobbels genomen.
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Dag vreemdeling, dag pelgrim, met de
auto, per velo of te voete. Goed dat ge
ons kerkske gevonden hebt. Schrik niet

voor de grote oude schilderijen en voor
Willems werk al evenmin. Laat die
artiesten maar doen. Wat hebben wij
anders dan onze verbeelding om het
grote raadsel van leven en dood te
begrijpen. Al van in de eeuwigheid komt
al het wel en wee van het dorp hier
binnen. Rust hier een beetje en luister
naar wat de oude muren te vertellen
hebben. Ge zult veel blije kinderstemmen
horen, maar ook gruwelverhalen van
14-18. In de verte zult ge de monniken

Kerk Steenkerke, door Emmanuel Viérin

van Chevetogne horen zingen. Neen, dat
Russisch versta ik ook niet, maar ’t is zo
schone en dat is voor mij genoeg. Dit
kerkske is een vluchtheuvel, waar
alleman welgekomen is. Elk zegge ‘t

voort!

Willem Vermandere
Een bijzonder gedicht van een bijzondere kunstenaar, Willem Vermandere.
Hij schrijft hier over een kerk uit een gebied dat zwaar getroffen is door de Eerste Wereldoorlog. Maar het
is een voorbeeld van de vele plekken waar je op je tocht uitrust van de vermoeidheid in een kleine kerk of
Hein Stufkens – uit:
op een plein en aan een geschiedenis raakt die tot dan toe je vreemd was.
‘Een woord in de wind’

