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Een boom opzetten
De twaalfde Nieuwsbrief maken is voor de zoveelste keer een boom opzetten.
Een mooie uitdrukking, ik mag graag verhalen vertellen en heb me altijd heerlijk uitgeleefd. Dit
nummer bevat zonder enig noodzaak (dat hoort bij dat bomen) een verhaal van mij over de Alpen
oversteken en een stuk over het nut van het gebruik van kaarten en gidsen in de tijd van de GPS. Ik
begin met een idee en dan komen allerlei herinneringen boven: ik zie me weer als 21-jarige met een
Ordnance Survey kaart op de Brecon Beacons staan; en in 1991 voor mijn werk op de Berninapas naar
een gletsjer kijken, toen bekend werd dat er 150 km verderop in het ijs een mummie was ontdekt,
misschien wel meer dan 100 jaar oud.
De verhalen zijn niet op, voor deze Nieuwsbrief hebben ook veel anderen verhalen en notities
gestuurd over allerlei zaken die onze leden van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome kunnen
interesseren. Veel over routes en routeboeken, maar ook veel over mooie bijeenkomsten op allerlei
vlak. Het prikbord is gevuld met interessante links, onder andere naar een artikel over bomen uit de
Jura die door de Romeinen vlak bij de basiliek van Sint Jan van Lateranen zijn gebruikt. Dus wie de Via
Francigena loopt, gaat vanaf de Jura een boom achterna.
Het jaar loopt teneinde, in januari gaat de redactie een plan maken hoe verder te gaan met de
Nieuwsbrief, zolang er geen opvolger voor mij is. Er zijn al wel ideeën, dat merkt u dan in februari, als
er in elk geval een volgend Nieuwsbericht komt, in welke vorm dan ook. De redactie wenst u veel
leesplezier.
Titia Meuwese
NB: dit is de pdf versie, er is ook een webversie van deze Nieuwsbrief om te lezen. Gebruik deze link

“Je kiest vele paden in je leven, sla de ongebaande niet over.”
Vrij naar John Muir
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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
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GROTE WINTERAGENDA
Na de korte agenda van augustus zijn er nu veel aankondigingen, sommige met nog
wat extra toelichtingen op de volgende pagina. Een agenda over 2 pagina’s dus!
Tot 26 januari Tentoonstelling over kerkelijke kunst van 1100 tot 1350 in
Noorwegen en Catalonië. Bewaard gebleven in afzondering, te zien in het
Museum Catharijneconvent in Utrecht.
De kracht van alleen reizen: drie lezingen door Everdiene Geerling en
Annemieke Nijdan over alleen reizen. Op 16 januari, 26 januari en 9
februari, zie de volgende pagina voor meer informatie
29 januari tot 25 maart een serie van 5 lezingen over Niet-christelijke
pelgrimages: Verschillen en overeenkomsten met christelijke tradities.
Zie de volgende pagina voor meer informatie.
Vier lezingen van Vier vrije voeten: meer informatie bij Riet, 0622786270
Nog twee lezingen uit de serie Pelgrimeren aan de VU Den Bosch:
29 januari 2020 de Oekumenische Pilgerweg
11 maart 2020 de beginselen van het pelgrimeren te voet
5 maart 2020 over het Pieterpad bij VU De Langstraat in Waspik bij
Waalwijk; de lezing is van 19.30 - 21.30 uur in S.C.C. Den Bolder in Waspik.
25 maart 2020 over de Oekumenische Pilgerweg. Organisatie: PCOB
in Etten-Leur van 13.45 - 16.00 uur. Het adres is: De Linde, Wipakker 16

7 februari 10:00-17:00 een dag over amateurfilms van pelgrimstochteen,
oa een film van ons redactielid Leo Baeten in het Museum
Catharijneconvent in Utrecht. Aanmelden bij de Camino Academie.
15 en 16 februari Flandersexpo Gent
28, 29 februari en 1 maart Jaarbeurs Utrecht: bezoeken deze beurzen is
goed, maar leden kunnen ook meehelpen en dan gratis de beurs
bezoeken. Zie de oproep bij het onderdeel Vereniging
21-22 februari een weekend voor Romepelgrims over voorbereiding op en
pelgrimsreis naar Rome. Zie het artikel bij het
onderdeel Pelgrimeren. Snel opgeven dus
Bijna vol

Locatie gezocht
Alvast noteren: in april de jaarlijkse ledendag.
Gezocht: een geschikte locatie! Wie heeft een suggestie?
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AGENDA Toelichting
De kracht van alleen reizen door Everdiene Geerling
“Wie (niet) reist is gek”, aldus een bekend boek van Ap Dijksterhuis. En ben je niet nog gekker als je (als vrouw)
alleen reist? Want, dat is toch gevaarlijk? Wat als er iets gebeurt? Is dat niet saai? Word je niet eenzaam? Daar
heb ik geen geld voor. Dat krijg ik niet geregeld met mijn verplichtingen. Dat durf ik nooit! Allemaal redenen
voor veel mensen om de stap niet te zetten. Eeuwig zonde!
Wij, veertigers Everdiene en Annemieke, hebben het ook allemaal langs gehad en toch zijn we gegaan.
Everdiene maakte een pelgrimstocht van vier maanden naar Rome en Annemieke reisde 15 maanden lang door
Afrika en Oceanië. Het werd een ervaring die ons leven heeft veranderd en die we nooit hadden willen missen.
We leerden zoveel over onszelf, over mensen, over de wereld. Het is een ervaring die ons beiden als mens
rijker, krachtiger en puurder heeft gemaakt. Het is een ervaring die we iedereen gunnen.
Tijdens een inspirerende lezing nemen we je mee in ons verhaal van alleen reizen. Waarom zijn we gegaan?
Waarom alleen? Wat waren onze uitdagingen? Wat ervoeren we tijdens de reis? Wat heeft het ons gebracht?
We vertellen er alles over, over de ups en de downs, de hoogte- en dieptepunten. We geven tips en
beantwoorden je vragen.
Donderdag 16 januari in Weesp (20.00 – 22.00 uur)
Zondag 26 januari in Almere (14.00 – 16.00 uur)
Zondag 9 februari in Baarn (14.00 – 16.00 uur)
Voor meer informatie, mail naar everdiene@xs4all.nl.

Niet-christelijke pelgrimages: Verschillen en overeenkomsten met christelijke tradities
In 2020 organiseert de werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Genootschap van Sint Jacob opnieuw een
cyclus van 5 lezingen in het Instituto Cervantes, Domplein 3, 3512JC Utrecht.
Pelgrimeren – het gaan naar een heilige plaats om devotionele redenen – is eeuwenoud en van alle tijden en
alle culturen.
Santiago is slechts één van de vele bestemmingen. Ook Rome en Jeruzalem, maar evenzeer Canterbury,
Trondheim, Assisi, Echternach en vele andere zijn druk bezocht, evenals bedevaartsplaatsen dichterbij, zoals
Den Bosch en Maastricht. Alle passend in de rijke, christelijke traditie.
Voorbeelden uit andere tradities en culturen, veelal verder weg, zijn er ook: Mekka en Medina binnen de islam;
de vier hoofdpelgrimsplaatsen van het boeddhisme in India en Nepal, het eiland Shikoku in Japan met 88
boeddhistische heiligdommen. Ook culturen in Afrika en Amerika vertellen een verhaal.
In deze lezingencyclus staan we stil bij het pelgrimeren in andere culturen en tradities. Wat zijn de verschillen,
wat de overeenkomsten met de christelijke traditie?
In een vijftal lezingen, steeds op woensdag belichten gerenommeerde sprekers aan de hand van casuïstiek de
grote verscheidenheid en rijkdom aan pelgrimages wereldwijd.
Steeds van 19:00-21:00 in het Instituto Cervantes, Domplein 3 in Utrecht
29 januari: Was de Boeddha de uitvinder van de pelgrimstocht? Maarten Olthof
12 februari Mijn pelgrims: Kader Abdolah
26 februari: De dans van de pelgrims Ineke Albers
11 maart : Op bezoek bij de voorouders: pelgrimage naar het Mexicaanse stadje Mitla William Arfman
25 maart: Vertoning van de Franse film ‘Saint Jacques… La Mecque’ (in verkorte versie en met Engelse
ondertiteling) Korte reactie op de film door André Droogers
In aansluiting op het thema van de lezingencyclus is er in april een buitendag in Amsterdam rondom het
pelgrimeren vanuit de islam. Het programma wordt geplaatst, wanneer het definitief bekend is. Meer
informatie een aanmelding via het Genootschap van Sint Jacob
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DE GODENWEG
Van Bologna naar Florence over de Via degli Dei
door Rinse van Gans
De Via degli Dei. Die prachtige, zware Godenweg. De vervloekte Godenweg.
Echter ook de weg waar veel vriendelijke medewandelaars bleken te zijn.
Vooraf vond ik slechts weinig informatie. Een paar boekjes, een kaart en wat
vlogs. Meer niet. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ik keek er naar uit.
De Via degli Dei is een pad dat twee historische steden met elkaar verbindt: het
duistere Bologna en het lichtvoetige Florence. Met daartussen ruig gebied waar
menig schilderij en gedicht werd vervaardigd. Een reis door de wildernis
afgewisseld met buitenhuizen van roemruchte Italiaanse families. Zoals jullie nu
wel doorhebben is enige dramatiek mij niet vreemd. Deze wandelroute van
ongeveer 120 kilometer is stijl, uitdagend en zeker niet makkelijk. De natuur is
echter prachtig en het pad is uitstekend bewegwijzerd.
Bologna – Badolo
Mijn Via degli Dei avontuur begon in Bologna. Vanuit het hotel vlakbij het station
toog ik vol goede moed door deze prachtige stad naar het eerste obstakel van de
dag; de basiliek van San Luca. Onder prachtige arcaden door. Een paar kilometers
trappen lopen. Ik wist niet dat ik zoveel poriën had. Dit stuk is zo stijl als de
Povlakte vlak was. Arme nonnen. Ik begrijp nu waarom zij een habijt dragen. Er
zijn geen broeken te koop waar die ijzeren kuiten inpassen. Het pad vanaf de
basiliek was voornamelijk dalend, langs veel bomen en een kasteel vlakbij de
Ponte di Vizzano waar ze heerlijke koffie schonken. De supermarkt in Sasso
Marconi was de volgende stop. Onderweg ontmoette ik wandelaars die me
overhaalden een overnachting en diner te boeken bij Nova Arbora. Een heerlijke
B&B tjokvol wandelaars uit heel Europa. Lullen tot je gaat slapen.
Badolo – Passo delle Futa
’s Morgens liep ik al vroeg weer verder. Goden hebben een slecht gevoel voor
humor. En ze hebben veel keien tot hun beschikking. Heel veel keien maar niet
het geduld om ze netjes neer te leggen. Vooral de laatste vijftien kilometer naar
de Passo della Futa was meer een pad voor wandelaars met een doodswens.
Misschien was ik ook wel moe en had ik eerder, in Madonna Dei Fornelli, moeten
stoppen.
Vanaf de Monte Adone liep ik over meerdere delen van de Flaminia Militare. Een
weg gelegd door de Romeinen. Dus geen Duitse ‘alte Romerweg’ maar een
echte Romeinse weg. Honderden, misschien zelfs wel duizenden soldaten
hebben hier de wegwerkers vervloekt.
Tijdens dit deel ontmoette ik een nieuwe groep wandelaars die ik pas vier dagen
later, in Madonna Dei Fornelli, weer zou achterlaten. Gezamenlijk begonnen wij
de echte kennismaking met de Italiaanse wandelpaden. Modder. Blubber.
Scherpe stenen. Keien. Keien. En nog meer keien. Afgewisseld met
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prikkeldraad en boomwortels. Man wat was ik blij dat ik aankwam bij de
camping op de Passo della Futa. Ik was moe. Ik was hongerig en ik had deze
etappe in twee delen moeten lopen.
Passo della Futa – Passo della Futa
Heerlijk is dat. Wakker worden in je tent en je nog een keer omdraaien in
plaats van op pad te gaan. Want ’s nachts besloten een rustdag te nemen. Als
je dan opstaat en de bar op de camping is al open en de brioches warm, lijkt
het wel vakantie. Wat een uitzicht. Ik wend mijn hoofd met moeite van het
geweldige uitzicht naar het wenkende zwembad. Een prachtige plek om mijn
laatste dag als veertiger door te brengen.
Omdat ik toch niet de hele dag niets wil doen bezocht ik een kerkhof. Een
kerkhof met dertigduizend graven van voornamelijk jonge mannen. Mannen
die gestorven zijn voor het vaderland in een vreemd land. Wat is hier destijds
veel gevochten. Tijdens mijn hele tocht is de Tweede Oorlog niet ver weg.
Indrukwekkend. Tijd voor een duik in het zwembad en later een feestelijk
diner met de binnendruppelende vrienden van de afgelopen dagen. Pizza en
bier. Wat wil je nog meer? Afgezien van wereldvrede dan. En
relativeringsvermogen.
Passo della Futa – Tagliaferra
Wat een heerlijke wandeldag was dit. De etappe vanaf Passo della Futa heeft
alles. Uitzichten galore. Bossen. Mooie en zware paden en precies op de
juiste momenten de kans om de waterflessen te vullen. Want het begon al
wat warmer te worden. De afgelopen weken was het al rond de dertig
graden. De laatste dagen liep de temperatuur nog verder op. Dus veel
drinken.
In de verte brullen motoren, het circuit van Mugello is dichtbij. Wat een
afwisselende etappe. Aan het einde van de dag wordt besloten om een huis
te huren. Even wat snel heen en weer gebel door mijn - Italiaanssprekende wandelgenoten en we zitten in een Toscaanse villa. Tenminste zo wil ik het
me herinneren.
Tagliaferra – Florence
Alweer een heerlijke etappe. Vanaf Tagliaferra is Florence al gauw in beeld
deze dag. De Dom torent uit boven de stad. Het doel is in zicht en dan is zoals
altijd alles makkelijker. Het is ook een dag van afscheid. Van mijn nieuwe
familie maar ook van de Via degli Dei. En daarmee komen de twijfels. Had ik
meer tijd moeten nemen om in Florence alle bezienswaardigheden te
bekijken? Had ik het gewoon bij twintig kilometer per dag moeten houden?
Niet op deze reis met Rome als einddoel. In zowel Florence als Rome alleen
kun je al een vakantie vieren. Musea te over met schilderijen en andere
kunstuitingen die de wereld hebben veranderd. Fantastische restaurants
waar het echte geloof wordt beleden: het bereiden en verorberen van de
meest geweldige maaltijden. En waar je ook kijkt, oudheid. Spijt hoe ik dit
heb gelopen? Nee. Het was een zware maar prachtige tocht. Een aanrader.
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Pelgrimeren
Cammino nelle Terre Mutate
door Everdiene Geerling
De Cammino nelle Terre Mutate, tocht door het veranderde land, is een
nieuwe wandelroute die het hart van de Apennijnen doorkruist. De route
gaat door vier regio's in Midden-Italië, de Marken, Umbrië, Latium en
Abruzzen. Het is het gebied dat de laatste tien jaar getroffen werd door
aardbevingen. De route is 250 km lang; in 14 dagetappes loop je van
Fabriano naar L’Aquila. Het is een solidariteitsroute, bedoeld om bij te
dragen aan het economisch herstel van de verwoeste gebieden. Zoals dat
in Italië gaat, draaien de ambtelijke molens langzaam, en duurt de
wederopbouw lang. Op veel punten is er geen bewegwijzering, maar het
pad is begaanbaar met ondersteuning van GPS-tracks en de gids.
Het is ingrijpend om door dit gebied te lopen. Tijdens één etappe moet er
toestemming aan de gemeente gevraagd worden om het gebied te
kunnen betreden. De verwoestingen van de aardbevingen zijn in volle
hevigheid nog steeds te zien. Zo is bijvoorbeeld het historische centrum
van Visso afgesloten. Van vrijwel alle dorpen die je passeert, zijn even
buiten het centrum nieuwe ‘woonwijken’ gebouwd waar de getroffen
bewoners in cabins wonen. De bewoners klagen, maar laten ook hoop voor
de toekomst zien.

Il Cammino nelle Terre Mutate
Enrico Sgarellam Terre di Mezzo
ISBN: 9788861895232

Een ervaring waarbij je geraakt wordt door de schoonheid en
kwetsbaarheid van de gebieden en de mensen die door de aardbeving zijn
getroffen.
Meer informatie: https://camminoterremutate.org/
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Alpenovergangen
door Titia Meuwese
Vanuit Nederland en België naar Rome: dan moet je de Alpen over. Dit stuk
in de serie over gebergtes is wat langer dan de verhalen over de Jura,
Vogezen en Zwarte Woud; het is tenslotte het grootste gebergte in WestEuropa. Ik heb er zelf vijf jaren midden in gewoond, in Chur. Zo had ik in het
hart van het Alpengebied het geluk te werken aan luchtmetingen en kon ik
voor mijn werk ervaring opdoen met de mensen, de bergen en de dalen van
Graubünden.

Op de Gotthardpas!

Romeinse gebieden in de Alpen

Via Mala kloof bij Thusis

Zal dat wel lukken die Alpendoorsteek en hoe hoog moet je dan gaan? Het
lukt meestal wel, weliswaar moet je minimaal over 1500 meter, maar je hebt
dan meestal al aardig wat hoogtemeters in de benen en de noordkant is niet
zo steil. Naar beneden gaat vast ook wel met hulp van goed werkende
remmen of een stok. Alleen sneeuw is een echt risico, dus in de periode
november tot april is het verstandig de sneeuwhoogte na te kijken. Bij
onbegaanbare wandel- of fietsroutes, of als je denkt dat het een te grote
inspanning voor je is, is het openbaar vervoer de alternatieve optie. (Voor je
testimonium hoef je de Alpen niet over te gaan). Hevige regenval kan routes
door aardverschuivingen onbegaanbaar maken; dan is het van belang de
aanwijzingen op te volgen en evt. van de oorspronkelijk geplande af te
wijken. Voor fietsers naar Rome zijn op dit moment vier Alpenpassages
beschreven: de Col du Montcenis (2083 m), de Grote Sint Bernhard(2469 m),
de Splügenpas (2114 m) en de Reschenpas (1520 m) . Voor de wandelaar zijn
de Grote Sint Bernhardpas, de Gotthard (2125 m) en de Reschenpas in de
standaardroutes opgenomen.
Historische routes
De Alpen worden wel een stukje Afrika in Europa genoemd: bij het bewegen
van een aardschol noordwaarts wordt Italië tegen Europa aangeduwd. Dat
levert een gebergteboog op die pas 135 miljoen jaar oud is. Mensen zijn al in
de steentijd er overheen gegaan De Romeinen gebruikten al meerdere
passen, maar namen liever de boot vanaf Marseille, want in hun tijd en ook
lang daarna was de bergroute gevaarlijk. Met muilezels werden in de
Middeleeuwen goederen getransporteerd, mensen liepen met een lokale
gids en sliepen als het even kon in kloosters. De Splügenpas werd
bijvoorbeeld gebruikt voor het transport van mensen, kaas en jongvee uit
Graubünden naar Milaan, met als transport terug luxegoederen, wijn, rijst. De
route naar het zuiden was simpel vanaf Chur tot aan Thusis, maar dan volgt
een passage door een kloof genaamd de Via Mala, de slechte weg. Een
berucht instabiel stuk omdat het onderliggende gesteente snel erodeerde. Al
in de bronstijd zijn er rots-gravures boven de kloof gemaakt, ook toen waren
daar mensen. Er zijn tegenwoordig vier routes parallel door die kloof: van het
geitenpaadje uit de Middeleeuwen tot de tunnel van nu. In de Middeleeuwen
duurde het transport van Lindau aan het Bodenmeer via Chur tot Milaan met
muilezels en boten vijf dagen. Mozart en Goethe zijn ook op die manier de
pas overgestoken. Zo heeft elke pas zijn geschiedenis.
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Geologische kaart van de Alpen

Bevolkingsdichtheid van Alpen en Povlakte

Bewoners van bergen en dalen
Geologische kaarten laten in de Alpen afwisselend onder andere
leisteenlagen, kalksteen, gneis en graniet zien. Sommige materiaal
is aan de oppervlakte afgezet, zoals de kalksteen, maar sommige
materiaal, zoals het gneis komt van heel diep uit de aardkorst.
Onder andere de Adamello is een soort omhoogstekende punt van
de diepe Afrikaanse plaat. Er zijn mooie kristallen te vinden in
sommige gebieden. Aan de zuidkant lopen plooien van vrij hard
gesteente in noord-zuid-richting. Dat verweert minder, zodat daar
de U-vorm van de gletscher-dalen nog goed te zien is. In die nauwe
dalen is alleen onder in het dal bewoning. Sommige delen van de
Italiaanse alpen zijn (bijna) onbewoond. Het meest woeste gebied,
het Val Grande, is sinds de ontruiming door de Duitsers aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog een onbewoond natuurpark
van 15.000 hectare. De noordkant is minder steil, onder andere
omdat de kalksteenhellingen door erosie inzakten. Halverwege de
hellingen ontstond daar een wat vlakker stuk met nog dorpjes en
weidegebieden en dus een grotere bevolkingsdichtheid dan aan de
zuidkant. Het is overwegend een arm veeteeltgebied.
Het overschot aan bevolking trok altijd weg, aan de noordkant naar
de lagere heuvelgebieden in Zwitserland, Beieren en lager
Oostenrijk. Aan de zuidkant trokken de jongeren noodgedwongen
naar de industrie net ten zuiden van de Alpen, waar in een strook
van twintig kilometer breedte de Italiaans maakindustrie gevestigd
is, of naar de metropolen Turijn, Milaan en Venetië. Met het
toerisme kwam werkgelegenheid, met de economische groei van
Europa verkeersdrukte. Grote tunnels ontlasten de hogere delen,
maar in de nauwe toevoerdalen helpt dat niet, daar zijn het
verkeerslawaai en de vervuiling onontkoombaar.
Routes en alternatieven
In de zomer kunnen de motorrijders ook de kleine paswegen danig
verstoren. Je kunt een pas kiezen zonder asfaltweg, bijvoorbeeld de
Griespas , de Greinapas, en de Septimerpas (zie de kaart met vele
alternatieven). Wie juist liever een lage pas wil: de Reschenpas is
laag en ligt niet aan een heel drukke autoroute. De routes voor
fietsers en lopers gaan meest over een of twee passen, in het
midden zijn de Alpen breder, dus daar ben je langer in de bergen.
Aan de noordzijde loopt de weg vaak meer geleidelijk omhoog,
bijvoorbeeld van Martigny tot de Grote Sint Bernhardpas in 44 km
omhoog en dan in 28 km omlaag naar Aosta, dus veel steiler. Dat is
zwaar voor fietsers.

Val Formazza aan de zuidkant van de Griespas

Neem – als je kunt - op het hoogste punt een dag pauze en dwaal in
het rond, of ga nog hoger met een kabelbaan: hier heb je zo veel
voor geklommen en Italië is er morgen ook nog. Als je naar beneden
gaat eindig je de eerste dag meestal al 1500 m lager in een nauw dal
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zonder uitzicht. Een mooiere afdaling is er vanaf de Gotthard, waar de Europese route E1 lang hoog boven het
dal blijft lopen.
Wie snel en hoog wil: de Grote Sint Bernhard en de Col du Montcenis gaan eenmaal flink omhoog en dat is het
dan voor de Alpenoversteek; de Reschenpas is een makkelijke pas met daarna een lang traject door het dal; de
Splügen- en Gotthardpas tenslotte zijn uitdagender. Bovengenoemde autovrije alternatieven zijn voorbeelden
van de mogelijkheden die je hebt als je juist langer en hoger in de Alpen wilt blijven.
Dit is natuurlijk maar een heel kleine inleiding op de Alpen, het hoogtepunt van de tocht naar Rome. Lees
Ludwig Pauli over prehistorie tot middeleeuwen of Werner Bätzing over het moderne cultuurlandschap. Er is
een interessant wandelboek over de trektochten van de Zwitserse Alpenbewoners naar omringende landen op
zoek naar economische voorspoed.

Fietsroutes Emo (blauw), Francigena(donkergrijs), Benjaminse (groen) en Reitsma (paars)

Wandelroutes Francigena(blauw), middenroute (geel) en oostelijke route (groen) en GR5 (rood) (met vervolg in Franse
Alpen naar Nice). Extra passen uit tekst ook aangegeven zonder routes.
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Via Francigena per fiets (CicloVia Francigena)
door Peter Molog
In de Nieuwsbrief van december 2018 meldde ik dat ik in 2019 het Franse deel
van de Via Francigena zou gaan verkennen om er een fietsroute van te maken.
Het is uiteindelijk het eerste deel van de route geworden, van Canterbury naar
de Col du Grand Saint-Bernard. Daarmee is nu de hele Via Francigena voor de
fietser in kaart gebracht.
Het traject Canterbury – Col du Grand Saint-Bernard is te vinden op de
onderstaande site. Hier is ook een link te vinden naar het traject van de Col du
Grand Saint-Bernard naar Rome van The European Association of the Via
Francigena Ways (EAVF)
Voor het traject tot aan Italië zijn beschikbaar:
alle GPS-tracks, alle hoogteprofielen, een kwalificatie van de wegen en een
globaal overzicht van winkels en horeca. Er is geen overzicht van
overnachtingsmogelijkheden, maar wel een aantal tips. Daarnaast zijn er twee
aanrijroutes vanuit Nederland naar Canterbury.
Voor het Italiaanse deel van de route zijn in mijn gids ook de hoogteprofielen
opgenomen. Deze ontbreken bij de EAVF.
Voor de route, zie:
www.frankenfiets.nl

Ik zal aanwezig zijn op de Fiets- en Wandelbeurs, zowel in Gent (15/16 februari
2020) als in Utrecht (28 februari – 1 maart 2020).
Op beide locaties zal ik ook lezingen geven over de CicloVia Francigena.
Voor vragen of reacties:
Email: peter.molog@pelgrimswegen.nl

GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN
Nieuwe editie van de Lightfootguide van de Via Francigena
De nieuwe edities van de Engelstalige Lightfoot Guide over de Via Francigena
van Canterbury naar Rome zijn onlangs verschenen (7e editie)
De veel gevraagde boeken bevatten de route met zeer gedetailleerde kaarten,
overnachtingsadressen en een te downloaden track. De hele route is in twee
delen geknipt. De eerste gaat van Canterbury naar de Grote Sint-Bernard en de
tweede van daar naar Rome. Deze zeer gedetailleerde routeboeken zijn nu ook
als e-book verkrijgbaar.
Daarnaast is er per routeboek een bijbehorend boek met
achtergrondinformatie verkrijgbaar, de ‘Companion guide’.
Voor gedetailleerde informatie, zie de website
De papieren boeken zijn verkrijgbaar via de reisboekhandels.
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GEZIEN, GEHOORD, GELEZEN
PELGRIMAGE – de mooiste pelgrimsroutes in Europa
door Derry Brabbs
Boekbespreking door Arnoud Boerwinkel
“Dit boek is bedoeld als eerbetoon aan de erfenis die de middeleeuwse pelgrims aan ons hebben nagelaten:
de prachtige kerken en kathedralen, en de indrukwekkende voorbeelden van vakmanschap in hout, steen en
glas die hen als het ware weer tot leven hebben gebracht”. Aldus schrijver én fotograaf Derry Brabbs in de
inleiding van zijn prachtige fotoboek Pelgrimage.
Ik kocht het boek een paar maanden geleden en begon er meteen enthousiast in te bladeren. Je legt het even
weg en een paar dagen later sla je het weer open en lees je weer een inspirerend verhaal over de geschiedenis
van de plaatsen langs een van de elf beschreven pelgrimsroutes die er door Europa lopen. En dan die
bloedstollend mooie foto’s: het komt maar zelden voor dat de schrijver van een goed geschreven reisboek
tevens de maker is van de foto’s. Zeker wanneer die foto’s zo overtuigend de schoonheid van de plaatsen langs
al die routes in beeld brengen. Zowel de afstandsfoto’s als de details van de kerken, poorten, bruggen, paleizen
en kloosters, maar ook de foto’s van de landschappen, vaak gemaakt in de vroege ochtend of bij laagstaand
avondlicht: ze getuigen allemaal van een groot vakmanschap.
De beschreven routes vormen geenszins een compleet beeld van alle pelgrimsroutes in Europa en op de
selectie daarvan valt zekere wel iets af te dingen. Maar dat doet niets af aan het belang van deze keus. Brabbs
beschrijft twee routes in Engeland, waarvan de eerste, de St. Cuthbert’s Way mij volledig onbekend is. Hij is 100
kilometer lang en loopt dicht langs de Schots-Engelse grens van Melrose Abbey, de plaats waar Cuthbert zijn
eerste jaren als monnik doorbracht naar Holy Island (aan de Noordzeekust), waar deze onbekende monnik na
zijn dood in 687 werd begraven.
De tweede route, de iets bekendere, 212 kilometer lange Pilgrims Way van Winchester via Canterbury naar
Dover is eigenlijk een combinatie van twee bestaande routes: de St Withuns Way van Winchester naar Farham
en de North Downs Way National Trail van Farham naar Dover.
De derde route, le Chemin de Mont-Saint-Michel loopt over 330 kilometer door Normandië en is ook een
combinatie van twee routes die vertrekken vanaf Caen en Rouen en samenkomen bij Falaise. In Rouen – met de
hoogste kathedraal van Frankrijk - vond Jeanne d’Arc in 1431 de dood op de brandstapel.
Vervolgens zijn er uitgebreide beschrijvingen van vijf routes, die eigenlijk allemaal Santiago de Compostella als
eindpunt hebben: de Via Podensis van Puy-en-Velay (linzen!) naar St-Jean-Pied-de-Port over 740 kilometer.
Daarop aansluitend de Camino Frances, 779 kilometer tot aan Santiago. Vervolgens is er de Via de la Plata die de
wandelaar deels over een oude Romeinse weg leidt van Sevilla in Andalusië naar Astorga. Daar sluit de route
aan op de Camino Frances. En dan zijn er nog twee Duitse Jacobswegen: de Via Coloniensis van Keulen door de
Eifel en Luxemburg naar Trier (240 kilometer) en de Münchner Jacobsweg, 290 kilometer van München naar
Lindau aan het Bodenmeer. Daar kunnen ze na een tocht over het meer via Geneve aansluiten op de Via
Podensis naar hun eindbestemming.
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De laatste twee beschreven routes zijn de ons welbekende Via Francigena,
verdeeld in drie delen: Canterbury – Pontarlier (400 kilometer), Pontarlier –
Grote Sint Bernard (183 kilometer) en tot slot Grote St-Bernard tot Rome
(1085 kilometer); en tot slot de Via di Francesco die van Florence naar Rome
loopt, maar waarvan alleen het stuk van 179 kilometer tussen La Verna en
Assisi wordt beschreven.
Waarschijnlijk zou je met gemak een tweede boek kunnen vullen met andere
pelgrimsroutes die Europa rijk is (San Benedetto, Ökomenische Pilgerweg,
Olavs Trail, de route naar Međugorje in Bosnië – Herzegovina, de Zwarte
Pelgrimage. De mooiste
pelgrimsroutes in Europa - Derry
Brabbs
Uitgeverij Kok - Hardback - 256 blz ISBN 9789043529273

Madonna van Czestochowa in Polen, om er maar een handvol te noemen),
maar dit boek prikkelt zozeer de nieuwsgierigheid en de Wanderlust, dat ik in
deze kille decembermaand niet kan wachten om snel mijn wandelschoenen
uit het vet te halen. Dove andiamo…?

De hemel onder onze voeten
boekbespreking door Ben Teunissen
Ons lid Arie Haasnoot heeft in 2018 met zijn soulmate Johanna Jacobs de
pelgrimstocht langs de Via Francigena vanaf Canterbury ondernomen.
Vanaf eind mei wandelden zij in ruim drie maanden naar hun doel, het Sint
Pietersplein in Rome. Maar in de beschrijving van Arie blijkt het vooral om
de weg daarheen te gaan. Hij maakt de lezer deelgenoot van een
bijzonder spirituele levensles, die leert dat de hemel vaker onder onze
voeten ligt, dan menigeen beseft.
Arie neemt ons in een zeer persoonlijk verhaal en met een
onderhoudende schrijfstijl mee op deze avontuurlijke tocht. De route is
goed te volgen, mede aan de hand van het in het boek opgenomen
kaartmateriaal. De teksten van de eerste ruim duizend kilometers zijn
gedetailleerd en geven ons inzicht in de moeilijkheden die je onderweg
tegenkomt. Ook gaat Arie daarbij ontboezemingen over de beleving van
het landschap en de gezellige ontmoetingen met de plaatselijke
bevolking niet uit de weg.
De Hemel onder onze voeten,
Arie Haasnoot,
Uitgeverij : Cairn Consulting
ISBN : 9789463458498 Het boek
is via dit internetadres te
bestellen.

In het tweede deel van het boek zijn de details wat spaarzamer, wat mede
veroorzaakt lijkt door de langere tussenpozen die hij gebruikt om zijn
verhaal tijdens hun tocht te noteren. Al eerder had ik de belevenissen van
Arie en Johanna gevolgd op hun blog, maar het verzamelde verhaal in dit
boek las ik in één ruk uit. Samen met de afgebeelde foto’s is het een
waardevol document geworden. Mooie herinnering aan deze tocht, en
gelukkig ook vol relevante informatie voor pelgrims die deze tocht ooit
nog willen ondernemen.
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PARLARE L’ITALIANO (22)
Il buono, il brutto, il cattivo
Door Leo Baeten
Enige tijd geleden bekeek ik de film The good, the bad and the ugly. Deze Italiaanse film uit 1966 van Sergio
Leone had in mijn jeugd grote indruk gemaakt. Zoveel jaren later ben ik filmliefhebber geworden én
gecharmeerd van Italië. Dan bekijk je de film toch met andere ogen.
Anders dan ik altijd gedacht had, blijkt de film geen Hollywoodproductie te zijn maar werd hij met Amerikaanse
acteurs in de hoofdrollen door Italianen opgenomen in Italië (Lazio) en Spanje (Burgos, Tabernas). Leone kende
deze procedure vanuit zijn werk bij de Cinecittà studio's in Rome waar vanwege de lage productiekosten veel
Amerikaanse films werden opgenomen. Zo werkte hij als assistent-regisseur bij de opnames van de
klassiekers High Noon en Ben-Hur. De grote doorbraak van
Leone als regisseur kwam met de western A fistful of
Dollars (1964). Het succes zorgde voor twee vervolgen: For a
few dollars more (1965) en The good, the bad and the ugly
(1966).
Toen Leone zijn westerns maakte, bestond het genre
“spaghettiwestern” al een decennium. De meeste films werden
snel en goedkoop gemaakt. De belabberde kwaliteit had tot
gevolg dat spaghettiwestern de negatieve bijklank van “slecht”
kreeg. Dat veranderde met Leone. In de The good, the bad &
the ugly vervolmaakte hij de stijl die in de voorgaande twee
films al gehanteerd was en de stilistische blauwdruk voor het
genre zou worden. De surrealistische, apocalyptische vormgeving (lange extreme close-up’s), talloze langzaam
opgebouwde scènes, vreemde totaalshots en de overdonderende muziek van Ennio Morricone maakten van
deze film een experimenteel staaltje avant-gardecinema. Het was alleen nog wachten op het absolute
meesterwerk van het genre. In Once upon a time in the west (1968) voegde Leone een welhaast filosofisch
element aan de western toe die de film tot klassieker maakte.
Zoals alle films die Leone tot dan toe gemaakt had, was ook The good, the bad and the ugly in eerste aanleg
voor de Amerikaanse markt bedoeld. De geëigende truc hiervoor was dat de hoofdrolspelers Amerikanen
waren. Dat leidde tot vermakelijke situaties op de set. Bij de opnamen waren de dialogen een mengelmoes van
Engels en Italiaans én dikwijls verstonden de acteurs elkaar niet! Voor de Engelstalige versie van de film werden
de Italiaanse teksten nagesynchroniseerd. Met de mondbewegingen en een correcte vertaling werd geen
rekening gehouden. Hierdoor verschillen de teksten soms in de Engelse en Italiaanse versies.
Naast Sergio Leone werd ook de componist Ennio Morricone wereldberoemd door de films. In The good, the
bad and the ugly is zijn muziek zeer nadrukkelijk aanwezig. De combinatie tussen beeld en muziek neemt in
deze film zelfs opera-achtige proporties aan. Voor een aantal scènes is aparte muziek geschreven die speciaal
bij die ene scène past. Die scènes worden dan gedragen door de muziek zoals zangpartijen dat bij een opera
doen.
De film The good, the bad and the ugly toont indirect aan dat de Italianen het gewone weten te verbijzonderen.
Zoals gelato en caffè niet zomaar ijs en koffie zijn, zo is ook de spaghettiwestern niet zomaar een western. Dat is
toch knap van dat volkje!
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UIT DE VERENIGING
Uit het bestuur
door Roel Kamerling
Met erg veel vreugde hebben wij genoten van de ledendag op 16 november
jongstleden in de pelgrimsstad ’s-Hertogenbosch. Meer dan 200 leden gaven
acte de présence en samen genoten we wederom van een gezellige en warme
dag met elkaar.
De voorzitter verwoordt het gevoel dat bij alle bestuursleden leeft aldus: Ik
geniet nog het meest van de passie en het talent van onze leden. Mensen die zo’n
pelgrimstocht afgelegd hebben of willen gaan ondernemen, zijn vaak een beetje
vrijer en eigenwijzer. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ze zijn ook vaak bereid om
elkaar te helpen, omdat ze gemerkt hebben hoe belangrijk en vaak ook hoe
makkelijk dat is. Dat maakt het voor mij heel leuk om voorzitter te zijn van deze
vereniging, echt genieten.
Zie ook de impressie van de dag door Arnoud Boerwinkel.
Het bestuur is op dit moment bezig om zich voor te bereiden op het
schrikkeljaar 2020, dat ons een extra dag schenkt om onze passie als pelgrims
ten uitvoer te brengen
We verwachten dat 2020 een druk jaar gaat worden, niet alleen qua
pelgrimsactiviteiten, maar ook voor de vereniging. Een paar activiteiten op een
rijtje:













de wisseling van de wacht bij Nieuwsbrief en Website, de levenslijnen
van de vereniging
de invulling van veel leuke activiteiten waaraan jij als lid ook mee kunt
helpen. Zie daarvoor elders een oproep. Wij merken dat het heel
motiverend is voor onze leden om pelgrimservaringen te delen en zo
tochten mogelijk te maken voor anderen. We kunnen nog veel inzet
gebruiken en hoe meer zielen, hoe lichter het werk in de verschillende
activiteiten wordt! Voor sommige activiteiten zal dat neerkomen op 1 dag
per jaar
de organisatie van het Pelgrimsplein en lezingen op de Fiets &
Wandelbeurzen in Utrecht en Vlaanderen
de start van een activiteit om jongeren aan te trekken
het eerste voorlichtingsweekend in Vessem, inclusief wandeling, voor
mensen die in een tweedaagse willen kennismaken met pelgrimeren
(naar Rome)
de bijeenkomst voor leden die actief zijn binnen de vereniging in april en
daarbij de Algemene Ledenvergadering
de aanloop naar vernieuwing van ons Handboek Pelgrimeren
de start van de onlangs opgerichte werkgroep Communicatie, ter
uitvoering van ons meerjarenplan
de start van de werkgroep Oostelijke Routes om ook die routes in
samenhang te gaan beschrijven
de uitwisseling van de contacten met het Genootschap Sint
Jacob en Roma Aeterna
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UIT DE VERENIGING:
Impressie van de jaarlijkse ontmoetingsdag van
de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
door Arnoud Boerwinkel
Wie op zaterdag 16 november nietsvermoedend rond elf uur het Jheronimus
Bosch Art Center in Den Bosch binnenliep zal verbaasd hebben opgekeken. Op
zoek naar de geheimen van de grote Bossche kunstenaar viel hij met de neus in
een ander potje boter: de klanken van de Franse chansonniere Barbara, vertolkt
door niemand minder dan ons eigen bestuurslid Henriët Griffioen. Zij was het die
alle aanwezigen versteld deed staan, allereerst door een buitengewoon
boeiende lezing over de betekenis van muziek in ons leven en vooral dat van de
pelgrimerende wandelaar of fietser. Maar de kers op de taart vormde de bijna
vlekkeloze imitatie van het zwoele, licht raspende stemgeluid van een van de
groten van het Franse chanson, Monique Andrée Serf, alias Barbara. Henriët
bracht de stem van de in 1997 overleden zangeres op zeer overtuigende wijze
tot leven.
Wie aan het eind van diezelfde dag rond de klok van vijf even nietsvermoedend
binnenwandelde in het Cultureel Centrum Babel, schuin tegenover de Bossche
Sint-Jan, liep eveneens de kans op gezang te worden getrakteerd. I like the
firestone, I like to walk alone klonk het uit de keel van een tiental naborrelende
bezoekers van de ontmoetingsdag die deze canon even daarvoor hadden
ingestudeerd in de workshop over “muziek en pelgrimeren”.
Nooit eerder viel er op een bijeenkomst van ons pelgrimsgenootschap zoveel
muziek te horen als dit jaar; en dat was niet zo vreemd, want ook het
najaarsnummer van Omnes had dit onderwerp tot thema gepromoveerd.
Tussen begin en eind van de dag viel er voor de wandelaars en fietsers met
pelgrimsambities ook een hoop “gewone”, praktische en nuttige informatie te
scoren. Onze veelzijdige duizendpoten Titia Meuwese en Luc Gregoir wisten
weer alles-wat-er-maar-te-melden-valt over voet- en fietstochten naar Rome (en
Scandinavië) helder en uitnodigend over het voetlicht te brengen. Hun
workshops werden dan ook uitstekend bezocht. Dat gold ook voor de
informatiemarkt die stond opgesteld in de middenruimte van Centrum Babel,
waar men – onder het knabbelen aan een smakelijk lunch- of borrelhapje – kon
kennisnemen van nieuwe pelgrimsroutes, wandelkarren, reisverslagen,
kaartmateriaal en accessoires om het pelgrimsgeluk nog een etage hoger te
tillen. We kunnen er weer tegen.
En nu maar wachten tot de temperaturen weer voldoende aangenaam zijn om
de wijde wereld in te trekken….
De presentaties van Luc en Titia kunt u hier nalezen. Foto’s ook op bladzijde 12,
14 en 15.
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UIT DE VERENIGING
Vacatures
door Guus Wesselink
De vereniging groeit als kool en de belangstelling vanuit de maatschappij
neemt alleen maar toe. Wandelen en fietsen zijn ín en zo ook de behoefte
aan mogelijkheden en avontuur. We zijn het afgelopen jaar gegroeid van
ruim 1100 naar 1250 leden.
Deze mooie ontwikkeling betekent natuurlijk ook, dat we als vereniging
onze bestaande en nieuwe leden willen bedienen. Het is een mooie
opgave om vanuit ons eigen enthousiasme mensen te ondersteunen in
hun zoektocht naar een aantrekkelijke invulling van hun wandel- of
fietsgenot, met name richting Rome. Alle kennis en ervaring die we
inmiddels in onze vereniging voorhanden hebben, kunnen we in ruime
mate ter beschikking stellen aan degenen die op zoek zijn naar nieuwe
wegen. Ook besteden we steeds meer aandacht aan “na afloop” van een
tocht, het delen van ervaringen met elkaar of het oriënteren op weer een
volgende tocht..
Het bestuur nodigt u als lid dan ook graag uit om mee te doen aan de
organisatie van bijeenkomsten, bij het inbrengen van uw ervaringen in
onze werkgroepen of bij het ondersteunen van de Nieuwsbrief, Omnes of
de huiskamers.
Wij zijn trots op onze groep actieve leden en de sfeer onderling is altijd
zeer motiverend. Daar hebben we u graag bij.
De taken die we op dit moment in de aanbieding hebben zijn:
Technische ondersteuning van de website voor iemand die alles van
Word Press weet.
Hoofdredacteur Nieuwsbrief; vier keer per jaar komt de nieuwsbrief uit;
we willen die gaan integreren met de website en hebben graag
ondersteuning bij het verzorgen van de inhoud van de
nieuwsbrief.
Regelaars externe evenementen:
Jaardag Genootschap van Sint. Jacob; het jaarlijkse infostandje
van PnR verzorgen en bemensen (1x/jaar)
Lezingen PnR regelen bij boekhandel De Noorderzon in Arnhem (1x/jaar
in het voorjaar)
Lezingen in andere plaatsen zoals Amsterdam, Utrecht en wellicht Oost-/
Noord Ned.; per lezingenplaats één regelaar (idem 1x/jaar)
Fiets & Wandelbeurs Utrecht; graag bemensen van de PnR-stand op het
Pelgrimspaviljoen om voorlichting te geven uit eigen ervaringen;
bijkomend voordeel: gratis toegang tot drie dagen F&W-beurs
Fiets & Wandelbeurs Gent; idem
Voor beide beurzen zoeken we ook altijd leden die graag voorlichting
willen geven door middel van lezingen
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Helpers bij interne evenementen:
de voor- en najaarsbijeenkomsten van onze vereniging
bijeenroepen van een ‘huiskamer’ in uw regio om op lokale
schaal ervaringen uit te wisselen en nieuwe leden te
enthousiasmeren;

Andere functies:
Voorzitter werkgroep Routes
Meedenkers voor het onderwerp “jongeren”
Fondswerving voor evenementen van de vereniging
Het bestuur ziet uw aanmelding graag tegemoet via het adres
secretariaat@pelgrimswegen.nl
U kunt natuurlijk ook een telefoontje plegen voor nadere vragen; bel
dan naar de voorzitter op nummer 06 4887 5979 of mail naar
voorzitter@pelgrimswegen.nl
En voor nu een zeer specifieke vraag: weet u een mooie locatie voor
de voorjaarsbijeenkomst voor april 2020? Een centrale plaats in
Nederland (Utrecht e.o.), goed voor maximaal 100 deelnemers. De
werkgroep voor de interne evenementen hoort graag van u via
administratie@pelgrimswegen.nl
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UIT DE VERENIGING: OPROEPEN
De Fiets & Wandelbeurs 2020 komt er weer aan.
De beurs in Vlaanderen is op zaterdag en zondag 15 en 16 februari in Gent.
De beurs in de Jaarbeurs in Utrecht is van vrijdag tot en met zondag op 28, 29 februari
en 1 maart.
Ook dit keer hebben we samen met onze vrienden van het Sint-Jacobsgenootschap een
groot en mooi aangekleed Pelgrimspaviljoen waar we onze organisaties presenteren.
Ook zullen veel van onze leden weer lezingen gaan geven in het lezingenprogramma.
Dat programma wordt op dit moment samengesteld.
Het themaland van de beurs is dit jaar Duitsland, wat ons uitnodigt om veel informatie
te verstrekken over de oostelijke route naar Rome. Met onze partnerorganisaties in
Duitsland hebben we daar inmiddels contact over.
De toegangskaarten in de voorverkoop geven een mooie reductie op de prijs. Wie
gratis wil gaan, kan dat doen door de vereniging een handje te helpen met voorlichting
geven in ons Pelgrimspaviljoen! Zie in deze Nieuwsbrief het artikel over vacatures in de
vereniging.

OPROEP LEZERSBIJDRAGE

Hoogte- en dieptepunten van jouw pelgrimstocht
Op welk moment tijdens jouw tocht zat je er helemaal doorheen, stond je
doodsangsten uit, ging je “uit je dak” van woede, verdriet of frustratie? Kortom: wat was hét dieptepunt van jouw tocht (tot-nu-toe)?

En wat was hét hoogtepunt: op welk moment voelde je diep gelukkig, één met
de wereld, boven jezelf uitstijgen, op de toppen van je kunnen?
Vertel het verhaal van jouw grootste ups en downs tijdens je fiets-of wandeltocht naar Rome, en stuur je bijdrage van maximaal 500 woorden (zo mogelijk
met foto’s) naar redactie@pelgrimswegen.nl
De mooiste verhalen krijgen een plek in de volgende OMNES.
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PRIKBORD
Eikenhout uit de
Jura werd door de
Romeinen gebruikt
vlak bij de St. Jan
van Lateranen.

Boekhandel Pied a Terre in
Amsterdam verhuist en houdt
uitverkoop! Maak er gebruik van.

Zie dit artikel uit de

NRC

Twee gerestaureerde Friese
klokken op het Sint
Pietersplein ingewijd

De Via Francigena heeft een prestigieuze prijs gewonnen als “Destination of
Sustainable Cultural Tourism”

De Gruppo dei Dodici organiseert een begeleide
wandeling vanaf de Via Francigna del Sud naar
Rome voor een internationale doelgroep.
Interesse?

In Trouw op 12 oktober een
grote wandelbijlage.
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Speciaal aanbod voor wandelaars naar Rome
door Wim van Miltenburg
Op 21 en 22 februari zal op pelgrimshoeve Kafarnaum in Vessem het eerste voorbereidingsweekend plaats
vinden voor pelgrims op weg naar Rome.
Een tijdje geleden werd ik gevraagd als begeleider deel te nemen aan het programma van de werkgroep
volwassenen op pelgrimshoeve Kafarnaum in Vessem. Bij het vormgeven van de voorbereidings- en
terugkomweekenden voor pelgrims, wandelaars en fietsers, had ik als doel de groep pelgrims die van dit
aanbod gebruik maken, te verbreden.
Pelgrims naar Santiago de Compostella vormden tot nu toe de enige groep waarop het programma van de
voorbereiding zich richtte, terwijl Kafarnaum, als plaats om tot innerlijke rust te komen, voor iedereen
beschikbaar wil zijn.
De weg is het doel
Die slogan koesteren we en iedereen die een pelgrimstocht gemaakt heeft zal onderweg en bij terugkomst
ervaren dat het proces van de wandeling gecombineerd met de eigen motivatie om op pad te gaan de
intensiteit van de tocht bepaalt. Waar je bestemming ligt is van secundair belang.
‘Op weg zijn’ is het belangrijkste. Vanuit deze gedachten wilden we als werkgroep iedereen die op weg gaat
gezamenlijk de voorbereiding aanbieden. Al snel werd duidelijk dat juist tijdens de voorbereiding de aspirantpelgrim gericht is op de bestemming en de route daar naar toe.
Keuze in de routes, slaapplaatsen op die route, de voorzieningen op die route, de ontmoeting met medepelgrims op die route. Daar wil men informatie over om uiteindelijk zelf afwegingen te kunnen maken en voor
vertrek besluiten te nemen.
Bij die voorbereiding op de tocht naar Santiago komt informatie over de routes en voorzieningen op weg naar
Rome, Jerusalem of een andere plaats niet binnen. Deelnemers zijn gericht op hun bestemming en willen goed
geprepareerd op pad. Hierin ligt ook de oorsprong en het bestaansrecht van verschillende
pelgrimsverenigingen, zoals De Sultanstrail, het Genootschap van Sint Jacob en Pelgrimswegen naar Rome.
Kafarnaum wil echter een plek zijn voor iedereen en wil zich daar ook steeds nadrukkelijker op profileren. Het
beeld dat Kafarnaum en Santiago een soort eenheid zijn, wordt al bijgesteld door de bredere profilering op de
site en het drukwerk.
Op grond van bovenstaande ervaringen hebben we (Cor Kuyvenhoven, Richard Coppoolse en ondergetekende)
nu een specifiek voorbereidingsprogramma gemaakt voor wandelaars / pelgrims die naar Rome willen lopen.
Ervaren Romewandelaars die de vele wegen naar Rome kennen, verzorgen de begeleiding.
Op 21 en 22 februari zal het eerste Rome-voorbereidingsweekend plaats vinden. Dit weekend is al bijna vol,
maar geef je bij interesse toch op, want er wordt mogelijk een tweede weekend georganiseerd.
Zegt het voort!!
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De tien geboden van de pelgrim
Bruno Kunz – Sinnwaerts.ch

1

Ga

Voor pelgrims bestaat er geen ander
vervoermiddel dan te gaan. Gewoon gaan.
Daar gaat het om.

2

Ga
langzaam

Zet jezelf niet onder onnodige prestatiedruk.

3

Ga
licht

Beperk je bagage tot het hoogst
noodzakelijke. Het is een goed gevoel om
met weinig aan te komen.

4

Ga
eenvoudig

Eenvoud vergroot de kans op spirituele

5

Ga
alleen

Je kunt dan beter in jezelf opgaan en op

6

Ga
langdurig

Wie snel en kort gaat komt niet tot begrip.
Pas als je wekenlang onderweg bent, zul je
het geheim van de pelgrimstocht op het
spoor komen.

7

Ga met
aandacht

Wie bewust en met aandacht gaat zal de weg
nemen zoals die is. Dat leerproces ervaren
vergt tijd.

8

Ga
dankbaar

Alles wat moeite kost heeft zin, ook al kom je

9

Ga
verder

Als je op je dieptepunt bent, houd vol en
vertrouw erop dat het gaat zoals het moet
gaan.

Ga
met G/god

Het gaat je makkelijker af, wanneer je met G/
god gaat, hoe je die ook definieert. Als G/god
voor jou ver weg is of niet bestaat, helpen de
geboden 1 t/m 9 je om het goddelijke te
ontdekken.

1
0
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Mijn digitale knechtjes
door Luc Gregoir
Je kent wel het plaatje van de pelgrim met staf, kalebas, een beurs met een paar
muntjes en een wijde ruwe mantel, die bij de lokale bewoner informeert naar het pad
naar de volgende stopplaats op zijn pelgrimsweg naar Rome. Een romantisch beeld
waar ik me aan optrek als ik het plan opvat eropuit te trekken. Maar ik moet toegeven
de realiteit oogt enigszins anders. Sportief gekleed door de firma’s North Face en
Fjallraven, die me beschermen tegen de weerselementen, en de zakken volgepropt
met digitale hulpmiddelen, die het onbekende behapbaar maken.
Bij mijn eerste reis in 2003 per fiets naar Assisi had ik, geholpen door de stand van de
zon, naast een stapel wegkaarten genoeg aan een senioren-GSM en een primitieve
Garmin Geko GPS. En dat zou vandaag niet anders zijn. Het succes van de fietstocht zit
wat mij betreft voor 50% in de benen en voor 50% in wat er zich in mijn hoofd afspeelt.
Daarom is de functie hoogtemeter van doorslaggevend belang. Verder is het handig om
waypoints en het spoor op te slaan voor achteraf. En de GSM … altijd handig voor het
thuisfront om te traceren waar je ergens het ravijn bent ingeduikeld.
Toen ik in 2012 van Rome naar Antwerpen liep was de GPS al gemeengoed geworden en
in het hooggebergte had ik de weldaden van de Garmin GPSMAP 60 leren kennen. Met
een route van een duizendtal waypoints had ik mijn eigen wandeltocht uitgezet. Niet
dat ik die strikt volgde maar het gaf me een houvast om terug op het te vertrouwen pad
te komen door een weg te zoeken naar waypoints in de buurt. Voor kaarten en e-mail
had ik gerekend op een e-reader wegens zijn grote autonomie en bruikbaarheid bij
helder daglicht. Daar had ik dus niets aan! E-mail werkte van geen kanten, de in pdf
gescande kaarten misten kleur en het toestel was weinig flexibel wat betreft het
inzoomen.
Twee jaar later ging het van Sicilië naar Rome, de e-reader werd wijselijk vervangen
door een Sony 6.4 Xperia Z Ultra tablet (telefoon). Dit toestel had niet de nadelen van
de e-reader maar had maar een beperkte autonomie; en omdat dit traject enkel te
overleven is met de tent, moest ik een dag of drie verder kunnen zonder gelegenheid
om mijn spullen op te laden. Voor de GPS vormde dat geen probleem met de externe
AA baterijen; maar de tablet kon ik enkel maar opzetten als ik met de GPS niet verder
kwam en de kaart moest raadplagen. Wel had ik voor zelf gekalibreerde stafkaarten de
app OziExplorer geïnstalleerd. Belangrijke eigenschappen daarvan waren dat hij groot
genoeg was en toch nog in de zak van mijn trekkingsbroek paste, zodat ik hem altijd bij
de hand had. Daarnaast was hij stof- en waterdicht, een eigenschap die hij met de GPS
deelde. Dankzij de knoppenbesturing in plaats van een touchscreen was de GPS ook te
raadplegen bij noodweer. Het model had ik ondertussen moeten upgraden omdat het
maximum van 2000 waypoints niet langer volstond. Een voordeel was de karabijnhaak
die was toegevoegd zodat je hem ergens aan je uitrusting kunt laten bengelen.
Niets is voor de eeuwigheid, zelfs digitaal speelgoed niet. Met een gebroken
tabletvenster en een GPS die na de vele buitelingen niet langer waterdicht was, ben ik
op zoek moeten gaan naar vervanging. Voor de GPS werd dat het model GPSMAP 66
die een grondige re-design heeft ondergaan; voor de Tablet moest ik zoeken naar een
Android toestel dat robuust was, een internetconnectie had en een gepast formaat. Het
werd een Samsung Galaxy Tab Active 2 (4G). Over beide toestellen lees je hier meer.
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De weg vinden
gebruik je een kaart, een gids of GPS?
door Titia Meuwese
Als je naar Rome wilt gaan en tot nu toe alleen in Nederland hebt gelopen of
gefietst, moet je leren hoe je de weg vindt in onbekend terrein. In dit artikel
een pleidooi voor het gebruik van kaarten en gidsen om je weg te kunnen
vinden. Dat wil niet zeggen dat ik niet vind dat het Global Positioning System
een fantastische uitvinding is. Het heeft voor de reiziger de weg vinden veel
makkelijker gemaakt. Maar: er gaat niets boven een voorbereiding met kaart
en gids. Er is bij de Engelse uitgeverij Cicerone ook net een serie van vier
artikelen verschenen over kaart, kompas en navigatie. Hiernaar wordt in dit
artikel verwezen.

Fietskaart 1:100.000 met routes

Wandelkaart 1:25.000 met routes

Oriënteren onderweg
Je moet je als pelgrim kunnen oriënteren met als doel om van
overnachtingspunt A naar B te lopen. Liefst langs de mooie uitgestippelde
route, maar elke weg waarmee je voor het donker wordt zonder ongelukken
aankomt is in orde. Zonder eigen kaart, reisgids of GPS moet je gebruik maken
van routemarkeringen, wegwijzers en de hulp van de lokale bevolking. Dit stuk
gaat vooral over het gebruik van kaarten en gidsen.
Ga in Nederland vast oefenen met alle drie hulpmiddelen: gids, kaart en gps.
Handig zijn daarvoor de Nederlandse Groene Wissels: die kun je laden als
beschrijving, als gps track en als kaart. Probeer het afwisselend alleen met de
gps, met de beschrijving met kleine kaart en met de kaart te doen. Om te
beginnen moet je op de kaart je startpunt opzoeken en vandaar regelmatig
zorgen dat je weet waar je op de kaart bent. Ook als je een gemarkeerde route
loopt is dit toch nodig.
De eerste topografische kaart zoals wij die kennen was klaar in 1789 in
Frankrijk, onder andere ontwikkeld om afstanden te kunnen berekenen en niet
meer in “uren gaans” uit te drukken. Ze zijn daarna vooral gemaakt voor
militair gebruik. Voor de wandelaar zijn kaarten met een schaal 1: 50.000
meestal goed genoeg, voor een fietser 1:100.000. Dan komt dus 1 cm overeen
met 0,5 km resp. 1 km. Niet voor alle gebieden worden nog zulke
gedetailleerde kaarten gedrukt, in toeristische streken meestal wel. Bekende
wandel- en fietsroutes staan er op. Op de website worden bij de routes de
gidsen en kaarten per deelstuk gegeven. Het grote voordeel van een papieren
kaart boven de mooie internet kaarten van Open Street Map (OSM) is dat je
over een traject van een week of nog meer je route in detail in het landschap
ziet. Je krijgt een goed beeld van aanwezige bergen, grotere plaatsen,
dichtheid van bevolking, natuurgebieden.
Internet kaarten
De beste internetkaarten zijn de Outdoor Street Maps (OSM). Goed te openen
via een aantal toepassingen, zoals afstandmeten.nl of UMAP. Voor de fietser is
er Outdoor Cycle Maps (OCM). Om meer over je traject te leren kun je goed
tussen beide modes heen en weer schakelen: OCM heeft hoogtelijnen, OSM
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geeft details als hotels, winkels en bushaltes. Ze zijn niet commercieel,
worden voortdurend aangevuld. Maar nadeel: als je in detail kijkt op je
telefoon heb je geen overzicht en als je geen bereik hebt kun je niet
ontdekken waar je bent. De programma’s Maps.me en viewranger.com
geven de mogelijkheid de kaarten al tevoren op je telefoon te laden.

Boven OCM met hoogtelijnen,
onder OSM met wandelroutes

Toch nog verdwalen
De ervaren pelgrim verdwaalt ook nog wel eens: zelf verdwaal ik vooral als ik
te overmoedig word en denk: kijk nu toch niet steeds bij elke splitsing waar je
heen moet. En dan loop je dus verkeerd. Als je zo de weg kwijt bent, kun je
het beste teruglopen naar het laatste punt waar je de weg nog op kaart of op
GPS track kende. Tenminste in gebieden met slechte bewegwijzering.
Bijvoorbeeld in de Vogezen of in Zwitserland kom je vaak wel een wandel- of
fietsrichtingaanwijzer tegen en kun je doorlopen naar het volgende dorp
waar je route langskomt. In berggebieden moet je nooit zomaar een niet
gemarkeerd pad nemen. In noodgevallen kun je het beste de weg vragen
naar een grotere plaats in de buurt, zodat je veilig bent en onderdak hebt.
Dan kun je de volgende dag verder kijken hoe je weer op je route komt.
Als je niemand ziet, is een noodfluitje een manier om aandacht te trekken.
Een kompas heb je zelden nodig, maar is een hulpmiddel als je van het pad
afraakt. Een werkende GPS ook. Juist omdat deze nuttig zijn in noodsituaties,
moet je zorgen dat je de eenvoudige stukken gewoon op de kaart loopt en de
batterij van de telefoon spaart.
Wandel- en fietsgidsen naar Rome
Wandel- en fietsgidsen naar Rome worden voornamelijk door enthousiaste
Romegangers gemaakt. Er zijn een paar grotere buitenlandse uitgevers van
wandel- en fietsgidsen, zie de aanwijzingen op www.pelgrimswegen.nl Maar
ook daar verdienen de auteurs geen royale boterham. De Nederlanders die
een reisgids uitgeven zijn al blij als de kosten er uitkomen, maar het schrijven
en bijhouden is liefdewerk. Een goede gids verenigt kaarten met
routebeschrijvingen, hoogteprofielen en dagschema’s met beschrijvingen
van de natuur en cultuur van het traject. De voortdurende noodzaak tot
aanpassen komt vooral door veranderingen in de onderdakadressen.
Daarnaast zie je dat de auteurs aan de hand van opmerkingen van gebruikers
en eigen onderzoek de routes prettiger maken voor fietser en wandelaar,
vooral door ze mooier en autoluw te maken. Maar het beschrijven door één
of twee mensen van een route van honderden kilometers leidt niet tot de
precisie van een LAW Pieterpadgids; dat is teveel gevraagd. Dus combinatie
van kaarten, GPS-tracks en eigen oplettendheid is nodig. Gids en kaart
bestuderen voor het vertrek helpt veel om goed te plannen.
Onderweg kunnen sommige gidsen als ebook worden gebruikt, want alle
gidsen voor de hele route meteen meenemen is een heel gewicht. Gidsen van
afgelegde stukken kunnen met de post terug. Na terugkomst is het een
mooie herinnering en goed om de route aan anderen te tonen.
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Zijn alle routes naar Rome even makkelijk te volgen?
Dat is heel verschillend: Ben Teunissen wilde het voor Nederlanders makkelijker
maken op de historische Via Francigena en is het half bekende traject in vier
gidsen gaan beschrijven. Een reis van een Groningse abt uit 1211 leidde in 2014 tot
het boek Emo’s reis (door Dick de Boer) en Peter Molog is die route gaan
nafietsen, maar heeft er geen gids van uitgegeven. Eigenlijk liggen van deze
twee routes alleen de overnachtingsplaatsen vast, die vooral uit kloosters
bestonden. Hans Reitsma wilde een route naar Italië maken, die geleidelijkaan
een route naar Rome werd via een makkelijk te fietsen tracé. Benjaminse heeft
een hele serie fietsgidsen gemaakt over heel Europa. De GR5 is ontwikkeld als
een lange afstandswandelroute langs de Duitse grens voor avontuurlijke Fransen
in 1962 en loopt juist over alle bergen. De Oostelijke route heeft een toeristische
traject: de Romantische Strasse aangelegd om het toerisme in Beieren na de
Tweede Wereldoorlog weer te stimuleren. De Via Claudia Augusta werd al door
de Romeinen aangelegd om snel met legioenen van de Povlakte naar Oostenrijk
te komen. Nu is het een bekende fiets- en wandelroute. Kees Roodenburg wilde
van Assisi naar Rome lopen en zocht zelf een route uit die als de Franciscaanse
voetreis nu in meerdere varianten ook in andere talen gepropageerd wordt. De
Eifelsteig is de jongste route: die werd pas in 2009 geopend!
Op elke route zijn er stukken waar je gids en kaart regelmatig moet bestuderen
en als je je eigen weg gaat maken ontkom je er niet aan avonden over kaarten te
hangen. Een heerlijk werkje tijdens de donkere wintermaanden.
De fietsgidsen zijn allen vrij volledig. Voor de wandelaars beslaan de gidsen van
Ben Teunissen de route van Nederland tot aan Rome. De oostelijke en
middenroute bestaan uit meer losse delen, niet allemaal met gids.

SULLA STRADA
Creatief verslag doen…
Door Ben Teunissen
Marike Verschoor schrijft op haar weg naar Rome - zoals vele andere pelgrims
- na elke etappe een kort blogbericht. Daar plaatst ze elke keer een foto bij
van het gelopen pad. Deze foto’s hebben gemeen dat ze altijd in de verte
reiken. Bij elkaar zijn ze een soort verslag of kunstwerk, waarvan ik later een
collage wil maken.
Ook heel bijzonder is dat ze naar aanleiding van haar ervaringen op deze
pelgrimstocht een bedelarmband aan het samenstellen is. Belangrijke
gebeurtenissen tijdens haar pad inspireren Marike tot keuzes voor
verschillende bedels. Onlangs heeft ze weer tien dagen gewandeld en de
juwelier opdracht gegeven voor enkele nieuwe symbolen in deze reeks. In
een blogbericht over deze bedels kun je lezen, hoe Marike tot deze keuze is
gekomen. Het levert een gedenkwaardige en bijzondere herinnering op van
een pelgrimstocht!
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VOORUITZICHT
Hoe plezierig is het niet om iets
in het vooruitzicht te hebben, een
veldje met pasbegonnen bloemen, of
een berg die naar behoren de lucht
in steekt. Het is alsof de wereld met
zulke gunstbewijzen aan het tijdelijke
zich verontschuldigt voor het wrede
dat haar eigen is. Want meestal
zien we weinig, is het donker, nacht.
Er is zeker durf, en zelfs wel moed
voor nodig om het veldje in te lopen
of de berg te beklimmen, wetend dat
ze daarmee voorgoed voorbij zullen zijn.

Uit: Nu het nog licht is, 1998
Tom van Deel

