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Pelgrimage
door Gert Wich, voorzitter

Onlangs ontving ik via de mail een volledig vernieuwde 
overzichtskaart van wandel –en fietsroutes naar Rome. 
Met dank aan Hans Reitsma.

Wat bezielt iemand eigenlijk om geheel op eigen kracht 
naar Rome te lopen of te fietsen?
Dat is de openingszin van mijn lezingen, getiteld “ Een 
voetreis naar Rome en door mijzelf”. Ik voeg daaraan 
toe: “heb je even 2 ½ uur? Dan krijg je een mooi ver-
haal, met lichtbeelden en koffie halverwege”.

Mijn tocht duurde 85 dagen. En mijn beweegredenen 
waren divers. Ik ben dankbaar dat ik over een goed lijf 
beschik dat zo’n inspanning mogelijk maakt. En ook 
dankbaar dat ik een thuisfront heb dat mij in mijn reis 
naar Rome ondersteunde.
Onderweg was ik veel alleen, maar eigenlijk nooit 
eenzaam. Wel heb ik in Italië, tegen het einde van 
mijn tocht, kennis mogen maken met het oergevoel dat 
Heimwee heet. 
In mijn rugzak zaten nogal wat dierbaren, die kortere 
of langere tijd geleden waren overleden. Zij deden mij 
beseffen welk een rijkdom ik heb.

Onlangs vertelde iemand mij dat een lid van onze 
vereniging in 14 dagen naar Rome is gefietst. Of dat 

geen bijzondere 
vermelding be-
hoefde? 2000 km 
in 14 dagen. Dat is 
driekwart Tour de 
France. Knap hoor!
En vorig jaar liep iemand in 48 dagen naar Rome. Een 
mooi gemiddelde van ruim 40 km per dag.
Sportief gezien schitterende prestaties.
Maar hebben zij onderweg ook die onverwachte bloe-
menpracht gezien? Heb je tijd om met een Italiaans boe-
rinnetje, die je in woorden niet verstaat, maar wel uit de 
grond van haar hart je fris water geeft en een zuidvrucht 
voor onderweg?
Heb je tijd om je te bezinnen op, ja wat dan ook?

Van vele reizigers krijg ik telkens dezelfde impressie 
terug: onderweg ondergingen zij een verandering. Zij 
werden milder, rustiger en staan open voor geuren en 
kleuren. De liefde van de lente komt hen tegemoet.

Voor mij staat het wel vast: je vertrekt als wie je bent, 
maar onderweg word je pelgrim.
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Lopend over pelgrimswegen kennen we 
allemaal het hele scala van afwisselende 
ervaringen tijdens het weken- of maan-
denlang pelgrimerend onderweg zijn: de 
vreugde van het lekker lopen, genieten 
van de natuur om je heen, de geur van 
de bloemen, het zingen van de vogels, 
de bonte afwisseling van telkens weer 
andere gebeurtenissen en contacten met 
mensen onderweg; maar ook de lange 
loopdagen, soms met regen of kou of 
hitte, soms verveling, moeheid, uitput-
ting, pijnlijke voeten of benen, afzien en 
lang doorlopen met de blik op oneindig. 

En zomaar opeens kan het dan gebeuren dat je daar 
even bovenuit wordt getild: een ervaring van een 
intense vrede of geluk in jezelf, van een gevoel van 
gelukzaligheid, van verbondenheid met de wereld 
om je heen. Of van soms op een onverklaarbare 

Over wolven en beren 
op je pelgrimsweg 
door Ruud Bruggeman

manier geholpen worden, precies waar dat juist goed 
uitkomt. Of van een onbegrijpelijke goedheid van 
mensen onderweg voor jou. Of een ervaring dat alles 
goed is zoals het is, wat er ook gebeurt.
Voor mezelf vat ik die laatste soort ervaringen onder 
de noemer van de spirituele kant van het pelgrime-
ren. Mij fascineert die kant, omdat die een uitzicht 
lijkt te bieden op een weidsere, ruimere kant van ons 
bestaan dan ons levenslange dagelijkse heen en weer 
geploeter tussen prettige dingen die we graag willen 
ervaren, en onaangename die we zoveel mogelijk 
willen vermijden.

Aan die kant van het pelgrimeren, die ons soms zo 
kan raken onderweg, wil ik in dit interview aandacht 
besteden.
Johanna van Fessem is 10 jaar geleden vanuit haar 
toenmalige woonplaats Den Haag op pelgrimstocht 
gegaan naar Jeruzalem, waar zij ongeveer een jaar 



In haar tentje 
onder de 

sterrenhemel 
in Bulgarije
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2later aankwam. In haar boek over die tocht, ‘Lopen in 
het licht’, gaat zij juist ook op die ervaringen tijdens 
het pelgrimeren in. Haar eigen motivatie voor die 
tocht: lopen en bidden voor vrede in Jeruzalem, en 
daar door deze tocht een bijdrage aan bieden. Die 
motivatie is een specifieke keuze van haar, maar al 
gaande komen ervaringen langs, die ook herkenbaar 
zijn voor andere pelgrimerenden met weer andere 
motivaties.
En die ervaringen zijn ook niet afhankelijk van het 
doel waarheen je loopt. Wij zijn als vereniging met 
name gericht op de pelgrimswegen naar Rome, maar 
in haar lopen naar Jeruzalem gaat het dus ook over 
universele pelgrimservaringen, die evengoed gelden 
bij ons pelgrimeren naar Rome. Bovendien, wie die 
al naar Rome gelopen is, wil niet opnieuw nog eens 
zo’n bijzondere nieuwe ervaring, misschien een 
volgende keer verder naar Jeruzalem? Ook daarvoor 
kunnen haar ervaringen ons misschien nieuwe inspi-
ratie bieden.

In ons gesprek ga ik toch eerst maar in 
op de mij ook intrigerende praktische 
aardse kanten van haar tocht, want na-
tuurlijk dringt ook die vraag zich op: hoe 
krijgt zij zoiets voor elkaar, als vrouw 
alleen een jaar lang trekkend door Eu-
ropa, met een tentje altijd wild kamperend, door voor 
sommigen ook wel angsten oproepende landen als 
Roemenië en Bulgarije (zigeuners!, beren!, wolven!), 
de mannensamenleving Turkije, en het door strijd tus-
sen Joden en Palestijnen verscheurde Israël?

Tot Wenen heeft ze gelopen over de E8. Daarna is 
er geen uitgezette route meer en zijn er alleen maar 
globale kaarten. Toch is het zeker niet alleen maar as-
falt lopen, zegt ze: in die landen zijn ook de grotere 
doorgaande wegen vaak gravel-, aarde- of zandwe-
gen, en dus prettiger lopend dan asfalt.
Angst voor alleen wild kamperen? De eerste paar 
nachten is die angst er wel, over wat er zou kunnen 
gebeuren. Daarna is er de rust, dat het goed blijkt te 
gaan. Ze ervaart ook een vertrouwen en overgave, 
doordat ze weet dat haar doel om te gaan lopen 
kloppend is voor haar: wat er ook gebeurt: het hoort 
bij mijn weg. Van mannen heeft ze nauwelijks ’last’ 
onderweg: men is meestal hoffelijk en respectvol 

voor haar onderneming en moed. Turkse mannen 
voelen zich vaak juist verantwoordelijk voor haar 
veiligheid in Turkije. 
Eén keer kwam er ergens in the middle of nowhere 
een herder met zijn kudde langs bij haar tentje. Die 
kwam naast haar zitten en bleef aandringen en haar 
aanraken, ook al zei ze dat ze een pilgrim was en 
hem vroeg om weg te gaan. Toen ging ze uiteinde-
lijk maar haar tent in, deed de rits dicht, en wachtte 
af wat er zou gaan gebeuren, in angst maar ook in 
overgave aan wat er ook gebeuren zou. Voor het 
risico dat het ook niet goed zou kunnen aflopen 
had ze de verantwoording genomen bij haar besluit 
om naar Jeruzalem te gaan lopen. Na een kwartier 
stond de man op en ging weg. Dat was wel een lang 
kwartiertje.
Angst voor wilde dieren? In Roemenië komen beren 
en wolven voor in het wild. Ze heeft ’s nachts wel 
eens een groep wolven horen huilen, maar dat vond 

ze enkel maar mooi, zoiets ook eens ‘in het 
echt’ te mogen horen. Voor beren voelt ze 
ontzag, maar ook fascinatie: ze zou daar 
zó graag eens een beer zien, ondanks haar 
angst daarvoor. ’s Nachts hoort ze een keer 
opeens zware stappen bij haar tent, zwaar-
der dan van een mens. Een beer?? Ze heeft 
gehoord dat je jezelf in zo’n geval doodstil 

moet houden, maar dat valt niet mee: haar hart bonkt 
zo heftig, dat dit ook buiten te horen moet zijn, en 
dat kan ze niet stil krijgen! ‘Het’ loopt na een poosje 
ook weer weg.
Ze heeft weet van de risico’s die ze loopt op die 
manier en angst kent ze dan ook wel. Gelukkig is het 
altijd goed afgelopen. Ze heeft ervaren dat ze werd 
beschermd.

Het ervaren van bescherming, en het vertrouwen de 
juiste weg te volgen, hoe dat ook zou aflopen. Zou 
je dat ook een ‘spirituele’ ervaring kunnen noemen? 
Wat is voor haar spiritueel?
Voor haar ligt dat in een ervaring van verbonden 
zijn: met de mensen op je pad, voor wie je altijd je 
hart kunt openstellen; met de natuur waar je dag in 
dag uit doorheen loopt en deel van uitmaakt; met 
God, het goddelijke, het universum, het grote geheel, 
of hoe je het ook maar noemen wil, waarin je je 
opgenomen, beschermd, gedragen weet. Het is een 

‘Het is alles 
goed zoals het 
gaat op mijn 

weg’ 
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ervaring van overgave: het klopt, het is alles goed 
zoals het gaat op mijn weg.
Ook het gevoel van pure gelukzaligheid, dat de 
meeste pelgrims wel eens ervaren onderweg, heeft 
te maken met die overgave aan je bestaan op dat 
ogenblik, een leven zonder je ergens zorgen over te 
maken. Dat overvalt je onder het lopen soms zomaar 
opeens vanzelf.
Op andere ogenblikken onder het lopen is het lang 
niet altijd eenvoudig om tot zo’n houding van over-
gave te komen, bij pijn in je voeten die je dwingt tot 
een lange onderbreking van je tocht, bij angsten over 
wat je overkomen kan of in je boosheid over onaan-
gename behandeling. Ze ervaart van zichzelf, dat ze 
gemakkelijk geïrriteerd of kwaad kan uitvallen tegen 
iemand die haar hindert. Zulke dingen kun je zien 
als de wolven en de beren op je innerlijke pelgrims-
weg. Hoe kom je tot zo’n overgave? Ze noemt als 
weg daarheen: het omarmen van de angsten of woe-
des die in je opkomen; die niet weg willen hebben, 
maar aanvaarden dat ze er mogen zijn als deel van je 
bestaan. Bijvoorbeeld als alles op een dag onder-
weg enkel maar tegenzit. Bij een totale omarming, 
aanvaarding verdwijnen die angst of woede, en komt 
er een grote vrede voor in de plaats: alles komt goed, 
alles is al goed.
Er hoort wel bij, dat je eerlijk probeert te leven, 

eerlijk jezelf onder ogen durft te zien in je angst of 
woede, en die niet op anderen plakt als veroorzakers 
ervan.

Maar wat, als je nu merkt, onderweg en daarna, dat 
die vrede in Jeruzalem niet dichterbij komt door je 
lopen en intenties, dat de vijandigheid en haat onver-
minderd of zelfs enkel maar sterker doorgaan? Is dan 
je reis mislukt, je doel niet gehaald?
Ze zegt: ik begon te lopen met de hoop dat ik daar-
mee iets goeds voor die vrede zou kunnen doen. 
Maar onderweg werd het van lieverlee steeds meer: 
het doet er niet toe, of het wel of niet een zichtbare 
uitwerking heeft; ik moet en wil daar bij zijn, met 
mijn mededogen als intentie. Het is voedend om er 
geen resultaat van te verwachten. Het is kloppend 
om te weten en uit te dragen, dat vrede mogelijk 
is, dat het kan, dat het bestaanbaar is. Het is niet 
voldoende om zoiets alleen maar uit te spreken; in 
onze wereld van vormen moet je daar ook vorm 
aan geven: mijn vorm waren de gebedsbriefjes die 
ik verzamelde en naar Jeruzalem bracht. Dat was 
voldoende.
Ik wilde naar Jeruzalem lopen. Maar: er is geen weg 
naar de vrede; vrede is de weg. Dat wilde ik probe-
ren te leven onderweg, terwijl ik naar Jeruzalem liep. 
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4Het had ook gekund, dat ik het niet had gehaald. 
Dan was het ook goed geweest, dan had ik toch 
mijn opdracht vervuld: op weg te gaan naar Jeruza-
lem voor de vrede. De weg is belangrijker dan het 
aankomen. Het gaat om het bereiken van overgave. 
Dat werkt dan door in mij, en dus ook in de wereld 
om mij heen.
Het leven in verbinding, leven in verbondenheid 
met de mensen vraagt ook om meer dan 
enkel maar dat voelen of uitspreken: 
ook dat vraagt om een tot uitdrukking 
brengen ervan in de vorm. In Roemenië 
komt ze via een jongetje dat op straat 
kleine bosjes herfsttijloos verkoopt – met 
een gezichtje zonder uitdrukking, waar-
mee voor haar geen contact mogelijk 
was – in aanraking met het verschijnsel 
van de vele Roemeense weeskinderen. Zelf geniet ze 
zo van haar pelgrimerend onderweg zijn, maar hoe 
kan je onbekommerd genietend leven, terwijl je weet 
en voor ogen ziet hoe anderen lijden? Ze besluit 
ter plekke, dat ze na terugkomst wat moet doen 

voor deze kinderen, die nu op haar weg komen. In 
vreugde leven is alleen mogelijk, wanneer je in ver-
binding blijft met anderen, ook met hen die lijden. 
Die verbinding vraagt er om, in een of andere vorm 
tot uitdrukking te worden gebracht. In haar geval 
na terugkomst een grote geldelijke gift voor deze 
kinderen.

Zelf is ze dus wel, met haar gebedsbriefjes 
van onderweg voor de vrede, in Jeruzalem 
aangekomen. 

Een ontroerende ervaring, om nu na zo 
lange tijd en zoveel avonturen in haar bui-
tenwereld en binnenwereld hier echt aan-
gekomen te zijn. Ze heeft haar vredeswen-
sen naar de stad gebracht waar ze ze naar 

toe wilde brengen. En tegelijk een ontnuchterende 
confrontatie met de werkelijkheid van alledag: ze wil 
de Tempelberg bezoeken met de Rotskoepelmoskee 
en ook daar bidden voor de vrede, maar de moslims 
laten er sinds de rellen na het bezoek van Sharon 

Aankomst 
in Jeruzalem

‘Alles is al 
 helemaal 

goed zoals  
het is’ 
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aan de Tempelberg geen joden en christenen meer 
toe: geen vrede maar verdeeldheid en onverzoenlijk 
tegenover elkaar staan.
Haar gebedsbriefjes heeft zij toen in een ceremonie 
met andere mensen aan ballonnetjes opgelaten, en 
de intenties toevertrouwd aan het universum.

Wat kan zij nu, na afloop, zeggen wat deze tocht 
voor haar heeft betekend, wat het haar heeft ge-
bracht?
Als eerste noemt ze, dat ze met haar lopen wat heeft 
willen geven aan de wereld, en dat ze er zoveel meer 
voor heeft teruggekregen. Onderweg is ze overladen 
met de goedheid die ze ontving, van mensen en ook 
met wat er van boven op haar pad werd gebracht, of 
je dat nu het universum noemt of God of de ervaring 
dat je beschermd en geleid wordt op je pad.
Ze noemt ook een weten, dat het leven o.k. is, dat 
het te vertrouwen is, dat het goed is. Alles is al hele-
maal goed zoals het is. Mijn leven is onderdeel van 
iets veel groters dan ikzelf, iets dat alles omvat.
Een houding van: ‘Wacht maar af, heb maar geduld, 

houd het maar uit, het komt goed’. Want dat is inhe-
rent aan ons bestaan. Verzet geeft strijd en onvrede; 
meegeven laat ervaren dat alles goed is.
Ze is dankbaar, dat ze daar onderweg iets van heeft 
mogen ervaren. Dat kan ze nu ook beter meenemen 
in haar dagelijkse leven in de wederwaardigheden 
van alledag. Ze voelt zich in haar leven gelukkiger 
geworden, in die overgave aan: alles is helemaal 
goed.

Ervaringen uit het leven van een pelgrim. Mooi om 
daarover te mogen horen. Ik dank haar voor haar 
openheid.

De vrouwelijke 
kracht van de 
moskee
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De peregrinus kan gaan pelgrimeren 
zonder bij voorbaat te weten waar hij of 
zij wil eindigen.
In het christendom is een rijke literaire 
traditie ontwikkeld. Daarin komt tot 
uiting dat de bedevaartganger en de pel-
grim beiden grenzen willen overschrij-
den. Over pelgrims en hun wegen en 
over datgene waarnaar zij op zoek waren 
én zijn gaat het in dit artikel.

Niet de bestemming, maar de tocht maakt iemand tot 
pelgrim. Maar toch noemen we niet elke tocht een 
pelgrimage. In de christelijke geloofsbeleving, vooral 
in de rooms-katholieke en de oosters-orthodoxe 
traditie, is immers nog een ander soort van religieuze 
tocht wijd verbreid: de processie. Ik schreef bijna: 
wijd verbreid geweest. Want het woord processie 
roept snel de associatie op met het Rijke Roomse 
Leven, met een periode van uitbundige uiterlijke 
geloofsbeleving. En die is voorbij. Toch is dat niet 
helemaal waar. Hier en daar is de processie, ook in 
Nederland, weer aan het terug komen. Na soms een 
onderbreking van veertig jaar trekken de laatste jaren 
weer processies door Amsterdam, 
Dokkum, Oldenzaal en Utrecht. Bij 
een processie verplaatsen de gelo-
vigen zich, zij schrijden voort: het 
woord processie is afgeleid van het 
Latijnse procedere, dat voortschrij-
den betekent. In die verplaatsing 
komt de processie overeen met de 
bedevaart of pelgrimage.

Grenzen overschrijden 
door Peter Nissen

Maar er is ook een belangrijk verschil. Bij een pro-
cessie trekken de gelovigen door het kerkgebouw 
heen (bijvoorbeeld op Maria Lichtmis en Palmzon-
dag), rondom het kerkgebouw door dorp of stads-
wijk (bij de sacramentsprocessie) of door de velden 
rondom het dorp (op de zogenaamde kruisdagen, 
waarop om vruchtbaarheid en een goede oogst werd 
gebeden). Zij blijven dus in de buurt van de kerk. De 
grenzen van de eigen parochie of gemeente worden 
niet overschreden. Dat onderscheidt de processie van 
de bedevaart of pelgrimage. De laatste is een tocht 
waarbij territoriale grenzen worden overschreden, in 
elk geval die van de eigen parochie. Een pelgrimage 
zoekt de afstand, de processie blijft dicht bij huis. De 
laatste is eigenlijk een geordend onderdeel van de 
kerkelijke liturgie: een processie verloopt groeps-
gewijs en wordt begeleid door min of meer vaste 
gebeden en gezangen. Het is dus een bedetocht: de 
liturgievierende gemeenschap verplaatst zich tijde-
lijk. Zij doet dat biddend en volgens vast ritueel met 
uiterlijk vertoon.

De processie is dus een verplaatsing of beweging 
waarbij gelovigen het publieke domein opzoeken. 
Maar de processie blijft binnen grenzen. Meestal 
vallen begin- en eindpunt ook samen: de processie 
begint vanuit en eindigt ook weer in de eigen paro-
chiekerk. Onder een bedevaart daarentegen verstaan 
we doorgaans een verplaatsing (‘vaart’) waarbij de 
grens van het vertrouwde overschreden wordt. De 

bedevaartganger verlaat de eigen pa-
rochie, het eigen dorp of de eigen stad 
en in sommige gevallen - wanneer de 
tocht naar een buitenlands pelgrims-
oord leidt - ook het eigen land. 

Tot nu toe zijn de begrippen bedevaart 
en pelgrimage nog probleemloos door 
elkaar gebruikt. De woorden blijken in 
het dagelijks gebruik uitwisselbaar. In 
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veel talen bestaat er ook slechts één woord voor: pil-
grimage (Engels), pèlerinage (Frans) of pellegrinaggio 
(Italiaans). Het Nederlands en het Duits (Wallfahrt en 
Pilgerfahrt) bieden wel de mogelijkheid onderscheid 
te maken. En dan is er toch een nuanceverschil. Dat 
verschil komt er op neer dat bij een bedevaart de 
bestemming vastligt: iemand gaat op bedevaart naar 
een bepaalde plaats. Bij een pelgrimage hoeft dat 
niet zo te zijn. Iemand kan gaan pelgrimeren zonder 
bij voorbaat te weten waar hij of zij wil eindigen. 
In het woord pelgrimage ligt dus, sterker dan in het 
woord bedevaart, de nadruk op het onderweg zijn 
en dat onderweg zijn hoeft niet per se een vooropge-
zet reisdoel te hebben. De peregrinus was in de tijd 
van het klassieke Romeinse recht een ongebonden 
vreemdeling, die geen Romeins burgerrecht bezat. 
De Latijnse Bijbelvertalers ijkten het woord peregri-
natio vervolgens als aanduiding voor het onderweg 
zijn zonder een eigen thuis: de thuisloosheid of 
ontheemdheid. De Ierse monniken die als geloofs-
verkondigers in de vroege Middeleeuwen naar het 
Europese vasteland kwamen, zoals Willibrord, kozen 
voor dit ideaal van de ontheemding of de thuisloos-
heid. Zij werden peregrini propter nomen Domini 
(vreemdelingen omwille van de naam van de Heer). 
Er is in het christendom een rijke literaire traditie 

ontwikkeld waarin de pelgrimage als metafoor wordt 
gebruikt voor het menselijk leven, waarvan het eind-
punt ook verborgen is en de plaats van bestemming 
onzeker. Een bekend voorbeeld daarvan is The Pil-
grim’s Progress van de Engelse puritein John Bunyan 
uit 1678. Het werk werd in wel 125 talen vertaald. In 
1682 verscheen onder de titel Eens Christens Reyse 
na de Eeuwigheyt al de eerste Nederlandse vertaling, 
door Jan Luyken van fraaie etsen voorzien. Vooral in 
de kring van de Nadere Reformatie werd Bunyans 
pelgrimsreis veel gelezen.

Ondanks dit nuanceverschil komen de bedevaartgan-
ger en de pelgrim hierin overeen: zij willen grenzen 
overschrijden. Zij steken de grens over tussen twee 
domeinen: het domein van het gewone en ver-
trouwde, het domein van ‘thuis’, en het domein van 
het vreemde, het andere, het domein van ‘uit’. Maar 
doet dat ook de vakantieganger niet? En de sportieve 
wandelaar? Wat onderscheidt hen van de pelgrim? 
Die vraag bewaren we voor de volgende bijdrage.

Prof. dr. Peter Nissen is hoogleraar Kerkgeschiedenis/
Geschiedenis van het Christendom aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen
Met dank aan het Christelijk Weekblad

De Grand 
Saint Bernhard

NUmmER 2 mAARt 2011

7



8

Ruud Bruggeman liep samen met zijn vrouw naar Rome. In het boek ‘Dit 
is de weg naar Rome’ schrijft hij over zijn pelgrimservaringen. 
Bij hem thuis in Zoetermeer, spreek ik Ruud over kamperen, pelgrimeren 
en de goedheid van de mens.

door Pauline Zwemmer

Wordt voorbijgangers 
Een pelgrim op spirituele zoektocht

“De koffie in Italië is zo ontzettend 
lekker én goedkoop”, vertelt Ruud 
(68) terwijl hij twee bakkies troost 
neerzet op tafel. De herinneringen 
aan zijn pelgrimstocht naar Rome 
zijn nog altijd levendig. En dat 
terwijl het eigenlijk allemaal met 
een grapje begon: “Mijn vrouw en 
ik wilden dolgraag op vakantie naar 
Toscane. Toen ik voorstelde om met het vliegtuig te 
gaan, riep zij: ‘Dan ga ik nog liever lopen!’ Ik dacht 
dat ze grapte, maar ze meende het!” Dat liet Ruud 
zich geen twee keer zeggen. In huize Bruggeman 
werden direct de nodige voorbereidingen getroffen. 
Tweeënhalve maand later, op 12 mei 2008, staan 

Ruud en Gerda - met hun rugtassen 
op en wandelschoenen aan - klaar 
voor vertrek. 

Vanaf Zoetermeer is het ruim 2300 
kilometer lopen naar de Romeinse 
Sint-Pietersbasiliek. Zoals de uit-
drukking ‘alle wegen leiden naar 
Rome’ doet vermoeden, staan Ruud 

en Gerda voor een keuze aan mogelijke routes. Ze 
besluiten via de Grande Randonnée 5 (GR5), een 
langeafstandspad vanaf Maastricht door België, 
Luxemburg en Frankrijk, naar Pontarlier te lopen om 
daar over te stappen op de Via Francigena. Deze 
leidt hen door de Zwitserse Alpen naar Rome. Het 

Ruud Bruggeman..
..werd in 1942 geboren in Velp. Hij studeerde 
Rechten en werkte vervolgens als secretaris voor 
verschillende adviescolleges van de regering. 
Daarnaast gaf hij met veel plezier yogales. Ruud 
heeft oog voor de natuur en is reislustig. Hij is 
getrouwd met Gerda en heeft vier kinderen uit 
een eerder huwelijk. 

Zouden ze 
ons missen?

mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELRImSWEGEN NAAR ROmE

OMNES8



stel trekt vijf maanden uit 
voor de reis. Zelfs voor deze 
ervaren wandelaars, is dit een 
uitdaging: “We hebben veel 
in Nederland gelopen en ook 
stukken van de GR5 al gedaan. 
Maar de pelgrimstocht naar 
Rome werd onze eerste echte 
grote onderneming samen.” 
In zijn eentje liep Ruud al 
eerder vergelijkbaar grote afstanden. Zo deed hij 
de Europese Kustweg in etappes en trok hij in 1998 
drieënhalve maand uit voor een wandeltocht naar 
Santiago de Compostela. Naar eigen zeggen werden 
dit de mooiste maanden van zijn leven. En dat terwijl 
het leven van een pelgrim maar ‘sober’ is. 

Het werkelijke pelgrimeren

Onderweg naar Rome bestaat de dagbesteding 
van Ruud en Gerda vooral uit lopen, lopen en nog 
eens lopen. Ze trekken door de meest 
prachtige, maar ook stille natuurgebie-
den. Natuurlijk komen ze onderweg 

regelmatig dorpjes tegen, 
waar ze kennismaken met de 
inwoners, eettentjes, parochies 
en pelgrimsonderkomens. 
Maar het liefst slapen Ruud 
en Gerda in hun eigen tentje. 
Die hebben ze meegebracht 
in hun zware backpacks (21 
& 18 kilo) samen met andere 
kampeerbenodigdheden. Ruud: 

“Ik ben met een avontuurlijke geest opgegroeid. Ik 
houd van dat primitieve leven en het niet weten wat 
er komen gaat. Bovendien ben je, omdat je ‘sober’ 
leeft, afhankelijk van mensen onderweg. Het maakt 
je daarom extra blij als iemand iets voor je doet. Die 
dankbaarheid maakt mij gelukkig. Mijn pelgrimstocht 
was daarmee ook een herontdekking van de goed-
heid van de mens.” 

Met stralende ogen vertelt Ruud over zijn mooiste 
ervaring onderweg, in Vetralla, Italië. Daar werden 

hij en zijn vrouw ontvangen door 
pastoor Don Luigi in een zaal vol met 
kinderen. Bij binnenkomst begonnen 
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10al deze kinderen te klappen. Wat bleek? De pastoor 
had de kinderen verteld dat Ruud en Gerda pelgrims 
waren en dat pelgrims op dezelfde manier moeten 
worden verwelkomd als Jezus. Ruud wist niet wat hij 
meemaakte: “Eigenlijk voelde 
ik me er een beetje lacherig bij, 
maar toen ik besefte dat de pas-
toor het werkelijk meende en 
onze pelgrimage als een heilige 
daad zag, was ik diep onder de 
indruk.”

Zelf ziet Ruud zijn pelgrims-
tocht in eerste instantie niet 
als een heilige daad. Zelfs een 
heilig doel blijft voor hem, 
als gelovig man, grotendeels 
achterwege. “Het gaat niet om 
het doel, maar om de weg”, zo 
luidt zijn statement. De reis was 
voor Ruud vooral bedoeld als 
spirituele zoektocht naar inner-
lijk leven. Rome was hierbij wel 
het einddoel, maar gaf enkel 
richting aan. Hij hield zich veel 
meer bezig met wat er onder-
weg gebeurde: “Dat is voor mij 
het werkelijke pelgrimeren: 
onderweg zijn en daarin alle 
ruimte hebben voor innerlijke 
ervaringen. Op een pelgrims-
tocht leef je in het hier en nu, 
je hebt een gevoel van eeuwig-
heid. Als je alles loslaat, kan er 
werkelijk een gevoel van gelukzaligheid over je heen 
komen.” Ruud onderbreekt even zijn filosofische 
verhaal: “Ik zit nu echt op mijn stokpaardje. Lijk ik 
niet net een dominee?” 
 

Voorbijgangers op aarde

Naast alle gelukzaligheid, zijn Ruud en Gerda 
onderweg ook de onontkoombare hindernissen 
tegengekomen; noodweer, pijntjes, rugtassen en 
schoenen die het af lieten weten. Maar Ruud maakte 
van al deze hindernissen geen obstakels. Naar eigen 
zeggen deed het hem juist beseffen dat het niet altijd 

gaat zoals je verwacht, dat de werkelijkheid plots 
kan kantelen. Dit besef gaf hem kracht om verder te 
gaan. Mind over matter noemt hij het ook wel; de 
gedachte overwint het lichaam. Het is een van de 

vele innerlijke ervaringen die Ruud bij 
het pelgrimeren telkens weer opnieuw 
heeft beleefd. 

Enkel een onderbreking van de reis 
vanwege familieomstandigheden, 
werd na tweeënhalve maand wan-
delen een vervelende kanteling van 
de werkelijkheid. Ruud en Gerda 
keren terug naar huis en besluiten 
hun tocht het jaar erop af te maken. 
Uiteindelijk komen ze in juli 2009, 
na in totaal 4,5 maand pelgrimeren 
en het bereiken van Rome, met het 
vliegtuig terug naar Nederland. Zoals 
het echte wandelaars betaamt, lopen 
ze vanaf vliegveld Rotterdam naar 
hun huis in Zoetermeer. Voor Ruud 
geeft de thuiskomt een dubbel gevoel. 
Hij is blij, maar hunkert stiekem ook 
naar een volgende wandeltocht. Toch 
moet hij voorlopig genoegen nemen 
met zijn ervaringen, die volgens hem 
ook in het dagelijks leven een rol 
blijven spelen: “Het hele leven is een 
pelgrimage. We zijn voorbijgangers, 
hier op aarde. Net zoals tijdens een 
wandeltocht, moet je maar afwachten 
wat er op je pad komt.” 

‘Dit is de weg naar Rome’.. 
..is het debuut van Ruud Bruggeman. In het 
boek geeft hij een levendige beschrijving van de 
wandeltocht naar Rome, die hij samen met zijn 
vrouw maakte. Afgewisseld met alle avonturen 
die zij onderweg meemaakten, legt hij in het 
boek ook zijn kwetsbare kant bloot. met een 
filosofische bril op, beschrijft hij wat pelgrimeren 
met hem en zijn gedachten doet. 
ISBN 978 90 8954 250 2
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Voet/fietstocht of pelgrimstocht?
ellegrino, pèlerin, 
peregrino, pilgrim, 
Pilger of pelgrim. 
Een woord in vele 

talen dat voortkomt uit het 
Latijnse peregrinus en ‘vreemde-
ling’ betekent. Een peregrinus 
was iemand die per agros, dat 
wil zeggen ‘over de akkers’ of 
‘door het land’ zwierf. Maak 
je een pelgrimstocht dan ben 
je dus eigenlijk een vreemde 
wandelaar of fietser. Niets meer 
of minder? 
Een wandelaar of fietser die een 
tocht maakt over een aanzien-
lijke afstand doet dat om van de 
natuur te genieten, om zijn of 
haar prestaties te bewijzen en 
om natuurlijk van A naar B te 
geraken. Geen echt bijzondere 
constatering kun je stellen!
Een pelgrim zal zich terecht 
niet herkennen in deze laatste 
omschrijving. Hij of zij gaat 
lopend of fietsend van A naar 
meer dan B alleen. En als 
pelgrim zit er iets in het hoofd 
dat als meerwaarde kan worden 
omschreven. Voor de een is 
dat een religieus gegeven: je 
waagt je op het pad dat velen 
je zijn voorgegaan en die je 
als voorbeeld dienen. Of je op 

jouw tocht wel zult vinden wat 
je zoekt of verwacht zal de tijd 
gaan leren. Maar ervaringen van 
anderen beïnvloeden je mede in 
jouw mening om met een Groot 
Gevoel aan je pelgrimstocht 
te beginnen. Voor een ander is 
het wellicht een levensmotto: 
je zoekt naar een nieuwe weg 
voor de rest van je leven. Het 
kan worden ervaren als afslui-
ting van een levensperiode, 
maar ook als keerpunt naar een 

verdere levensweg.
Toch kom je regelmatig plan-
nenmakers tegen die je aan het 
twijfelen brengen bij wat zij 
voor doelen voor ogen hebben. 
‘Ik wil mezelf bewijzen dat ik 
in alle eenzaamheid zelfred-
zaam kan zijn’. ‘In deze vier 
weken proberen we Rome te 
bereiken’. ‘We zien erg op tegen 
het zoeken naar en vinden van 
overnachtingsplekken’. Opmer-
kingen die verwijzingen in zich 
dragen dat er veeleer sprake zal 
zijn van een voet- of fietstocht. 

Een vakantiebesteding wellicht. 
Niks mis mee, maar toch!
Wanneer je verslagen in de 
vorm van een weblog of boek 
leest, zie je soms ook span-
nende veranderingen optreden. 
Iemand start zijn tocht als 
deelnemer aan een voet- of 
fietstocht. En soms al ver voor 
dat het einddoel nadert, worden 
bijvoorbeeld ontmoetingen 
van steeds groter belang. Het 
waardevolle contact kan je idee 
over de zin van je tocht natuur-
lijk geweldig bijsturen. En dat 
kan dan ook de reden zijn dat 
er bij aankomst een stemming 
van grote euforie ontstaat. Het 
religieuze aspect of het inter-
menselijke niveau op je route 
geven de wandelaar of fietser 
uiteindelijk toch een gevoel dat 
ze die vreemdeling zijn. Niet de 
vreemdeling uit de oorspronke-
lijke betekenis van het woord 
peregrinus maar de persoon 
die anders is geworden, die ‘ver-
vreemd’ is van zijn oorspronke-
lijke zelf. En dan maar hopen 
dat door de tocht als voetganger 
of fietser het pelgrimsgevoel in 
je verdere leven van grote bete-
kenis mag blijven. 
 

Column door Ben Teunissen

De weg zelf 
is je bestemming.  

Confucius
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Pelgrims in Houten 
door Cor Kuyvenhoven

Op zaterdag 13 november 2010 verza-
melden meer dan 150 mensen uit alle 
windstreken, eigen land en Vlaanderen 
zich in Houten. 
Het betrof hier geen demonstratie tegen 
de verhoging van de pensioenleeftijd en 
ook was het geen saaie vergadering die 
hen naar het midden van het land lokte. 
Nee, allemaal hadden zij al eens naar 
Rome gelopen of gefietst òf waren van 
plan dat binnenkort te gaan doen. 

Pelgrims in Houten, verzameld in College de Heem-
landen vlak naast het nieuwe NS station. 
De jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging 
had dit keer als thema “ontmoeten” meegekregen en 
in het programma was daar dan ook veel tijd voor 
ingeruimd. Het officiële deel, de formele ledenverga-
dering met aandacht voor de jaarstukken over 2010, 
het benoemen van twee nieuwe bestuursleden en 
vaststellen van de begroting voor 2010, werd onder 
leiding van de voorzitter Gert Wich vlot en efficiënt 
afgehandeld. Twee in het oogspringende onderdelen 
van deze drie kwartier durende vergadering haal ik er 
even uit. Ten eerste was dat het “in memoriam” wat 
Kees Roodenburg, pelgrimspionier in hart en nieren 
uitsprak over zijn eigen gele boekje. Dat boekje was 
jarenlang het enige geschrift wat enige info gaf over 
de tocht naar Rome. In zijn toespraak stond hij daar 

even bij stil. Nu wij als vereniging zelf een nieuw, 
kleurig en uitgebreid handboek over pelgrimeren 
naar Rome hebben uitgebracht, was dit een gepast 
moment van afscheid. Het eerste officiële exemplaar 
van het nieuwe handboek werd door de voorzitter 
aan Kees Roodenburg overhandigd.

Het tweede verrassende aspect betrof de inbreng van 
de voorzitter van het Genootschap van Sint Jakob, 
Joost Bol. Namens onze zustervereniging bood hij 
ons een fraaie driehoekige, bronzen plaquette aan 
met daarop het logo van een pelgrim. In zijn aanbie-
dingstoespraak onderstreepte Joost de vriendschappe-
lijke samenwerking, zo passend bij allen die eenmaal 
gegrepen zijn door het pelgrimeren. Het teken werd 

Ontmoeten...
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grimsmarkt, werd van alles en nog wat gevraagd door 
hen die van plan zijn om naar Rome te pelgrimeren. 
De vereniging kon tientallen nieuwe leden inschrij-
ven, die allen het handboek gratis meekregen. Het 
ziet er naar uit dat we in 2011 het aantal van 500 
leden zullen halen!
In de pelgrimsparade werden pelgrims die de tocht 
onlangs volbrachten aan de tand gevoeld door Gert 
Wich. Feiten en emoties kwamen daarbij boven tafel 
op een manier die de zaal geboeid deed luisteren.
De deelnemers kozen vervolgens in een tweetal ron-
des over welke onderwerpen ze meer wilden weten: 
informatie over de Alpenpassages of liever weten 
hoe het is om de tocht als vrouw alleen te doen? 
De aloude Via Francigena werd belicht net zoals de 
Franciscaanse voetreis. Fietsers vertelden over hun er-
varingen en ook voor hen die na Rome verder willen 
gaan, richting Jeruzalem was er genoeg te halen.
Voordat een ieder het besefte was het vijf uur, tijd om 
naar huis te gaan.
Hoewel ook wij beseffen dat goed de vijand is van 
beter en we dus volgend jaar een paar zaken wat an-
ders willen doen, lieten de vele reacties, geuit via de 
enquête bij de uitgang of mondeling, dan wel via de 
mail gemeld een positief beeld zien: de deelnemers 
hebben de dag ervaren als een plezierige, kleinscha-
lige ontmoetingsdag waarop waardevolle informatie 
werd gedeeld en waarop het pelgrimsgevoel (op-
nieuw) opbloeide.

Cor Kuyvenhoven coördineert als 
bestuurslid de evenementen van Pelgrimswegen 
naar Rome

door velen herkend, want 
op veel plekken langs de 
route is deze pelgrimsfi-
guur op allerhande route 
aanduidingen te zien. 
Het overhandigen van 
dit verrassende geschenk 
schetst de goede ver-
standhouding tussen de 
beide verenigingen en 
is een stimulans om te 
bezien op welke wijze 
we nog meer voor elkaar 
en onze leden kunnen 
betekenen. Afspraken 
werden gemaakt om de 
plaquette op een geschikt 
moment aan de muur van 
het Jakobshuis in Utrecht 
te bevestigen. 
Al tijdens de lunch zag je overal mensen bij elkaar 
staan, verwikkeld in geanimeerd gesprek. Oude 
bekenden ooit kort ontmoet tijdens de eigen tocht 
werden herkend en herinneringen opgehaald. Aan 
de deelnemers van onze Piazza, zeg maar onze pel-
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Alle pelgrims die te voet of op de fiets 
over de Reschenpas komen die volgen 
de Via Claudia Augusta. Het is de oude 
Romeinse- en later Duitse Kaiserstrasse 
die de loop van de Etsch (in het Italiaans 
Adige) volgt. Het eerst in het ooglopend 
is de verdronken kerktoren van Graun. 
Het oude meer is nu een stuwmeer en 
men heeft het hele dorp verplaatst op de 
kerktoren na. 

Het rivierdal wordt omzoomd door de Ötztaler Alpen 
en de Ortlergruppe. Via Merano en Bolzano kom je 
door prachtige appelboomgaarden en veel druiven-
aanplant. Zo verzeil je vanzelf in Trento. Het is nu 
de hoofdstad van Trento-Alto Adige en dankt onder 
andere zijn naam aan het Concilie van Trente. Deze 
kerkvergadering is de geschiedenis ingegaan als het 
langdurigste concilie ooit gehouden. Er zijn drie pe-
riodes te noemen n.l. 1545 - 1547 onder paus Paulus 
III, van 1551-1552 onder paus Julius III en van 1562- 
1563 onder paus Pius IV. De grootste aanleiding tot 
deze vergadering betrof de opkomst van de afschei-
dingsbewegingen van Luther en zijn tijdgenoten. Ook 
binnen de kerk waren er veel meningsverschillen 
door zowel de kerkelijke als de wereldlijke macht. 
Een groot deel van die vergaderingen is gehouden in 
het Castello del Buon Consiglio, vanaf de 13e eeuw 
tot 1803 de residentie van de prins-bisschoppen van 
Trento. 
Zij bezaten naast de kerkelijke macht ook de 
heerschappij over Trento. Napoleon heeft een eind 
gemaakt aan deze toestand en het gebouw wordt 
nu gebruikt als nationaal museum van de provincie 
Trento - Alto Adige. Het heeft vele zalen, kamers en 

Op weg naar Rome 
met een bezoek aan 
het concilie van trente
door Henk Vink
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kamertjes die allen verbonden worden 
door smalle gangen met veel trappetjes 
op en af. Je kunt er uren in ronddwalen 
en je vergapen aan de vele kunstwerken. 
Een bijzonderheid is de Torre dell’Aqua 
waar een zaal is te vinden met fresco’s 
van de twaalf maanden van het jaar. Ons 
lukte het niet om ze te vinden maar na 
vragen kregen we een privé-excursie. 
Verder heeft de stad nog een Diocesaan 

Museum met prachtige wandtapijten en 
natuurlijk de Dom. Tijdens ons bezoek 
werd er een novene ter ere van Maria ge-
houden en kregen we een medaillon in 
de handen gedrukt. De dag erna zijn we 
weer in de Dom en is er een viering met 
een groep jongeren van 15 tot 18 jaar 
gaande en die laat een hele grote indruk 
op ons na. We worden weer  
eens op onze pelgrimage gedrukt.

Impressie van het bezoek aan 
Trento van 18 en 19 mei 2006 
van Henk en Anneke Vink
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Aansluitend op de ontmoetingsdag vroegen wij onze leden om uw me-
ning in twee enquêtes. Over de ontmoetingsdag waren de ruim 170 aan-
wezige leden vrijwel unaniem: het was een geslaagde dag. Alle suggesties 
tot verbetering worden verwerkt in het draaiboek van volgend jaar. Een 
‘Piazza Trastevere’ met een glaasje wijn hoort daarbij, evenals een aantal 
organisatorische veranderingen. Dank voor alle tips en waardevolle sug-
gesties.

Uw mening telt
Ledenenquête 2011
door Saskia Gischler

De digitale enquête werd door 14% van de leden 
ingevuld. Opnieuw was het oordeel overwegend 
positief.

Als belangrijke doelen van de vereniging werden 
aangegeven het faciliteren van contacten vooraf-
gaand aan de tocht, het leveren van verschillende 
routebeschrijvingen, het beschrijven van overnach-
tingsmogelijkheden, de landelijke bijeenkomsten en 
het pelgrimsregister. Het pelgrimspaspoort faciliteert 
het leggen van contacten en de mogelijkheid om te 
overnachten. Voor een deel missen leden een lijst 
van overnachtingsmogelijkheden en uitgebreide 
beschrijvingen van de verschillende routes. Door 
een aantal wordt dit direct weersproken door aan te 
geven dat één van de charmes van het pelgrimeren 
bestaat uit het zelf zoeken van overnachtingsmoge-
lijkheden en vinden van je eigen weg, in plaats van 
het gebaande pad te volgen. Belangrijk is wel dat de 
website iedereen op weg helpt bij de eerste passen 
op weg naar Rome. Het moet een forum zijn van en 
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voor de pelgrim. Zoals één van de leden het treffend 
omschreef: het Forum Romanum.

De basisgids was voor een aantal leden een feest der 
herkenning en voor anderen een nu al onmisbaar 
begin van het avontuur. De redactie kreeg van vele 
kanten een met dank ontvangen pluim.

Vele enthousiaste leden meldden zich aan om de 
vereniging te ondersteunen door informatie te ver-
strekken aan toekomstige pelgrims op bijeenkomsten 
en in voordrachten, routebeschrijvingen te verstrek-
ken, overnachtingsmogelijkheden te verzamelen en 
met ons te werken aan de verdere professionalisering 
van onze nog jonge, zich ontwikkelende vereniging. 
Een aantal van de suggesties zijn inmiddels ver-
werkt in de website en met een ander deel zijn we 
aan de slag gegaan, dankzij de enthousiaste hulp. 
In de foto’s treft u nog een kleine impressie van de 
ontmoetingsdag. Wij rekenen erop dat onze leden de 
vereniging actief blijft ondersteunen en waarderen 
alle toekomstige bijdragen zeer.

Een nadere uitwerking van alle verwerkte 
gegevens van de enquêtes zal worden ge-
plaatst op onze website pelgrimswegen.nl; 
wij stellen uw reacties op prijs via 
info@pelgrimswegen.nl
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Wandelen zonder rugzak? 
door Hubert van Ham

toen ik van Ben teunissen het prachtige boekje 
ontving “Op Pelgrimstocht naar Rome”, was na-
tuurlijk het eerste wat ik deed, kijken op pagina 
77, om te zien of de Wheelie werd 
genoemd. En omdat daar alleen de 
rugzak werd genoemd en niet de 
kar, ontstond direct het idee om 
een informatief stukje te schrijven 
over de bagagekar voor pelgrims.

De meest gestelde vraag die de kar-
renverkoper krijgt is: maar hoe gaat 
dat in de bergen? Uiteraard zijn er 
momenten dat een rugzak meer op 
zijn plek is dan een kar. Maar een 
pelgrimsroute bestaat voornamelijk 
uit paden die uitstekend geschikt 
zijn voor de kar. De lastig begaanbare stukjes 
zullen misschien meer tijd kosten dan met de 
rugzak, maar alle andere dagen kan je genieten 
van de prachtige tocht, zonder het gewicht van 
de rugzak en zonder concessies te hoeven doen 
qua uitrusting. 

De Wheelie houdt zichzelf met zijn twee wielen 
in balans en draagt zijn eigen gewicht. Daarom is 
alleen een heupband voldoende om hem te trek-

ken, de rug blijft vrij. Het is mogelijk 
om meer dan 25 kg mee te nemen 
zonder dit te voelen. De handen 
zijn vrij, dus je kunt nog steeds 
wandelstokken gebruiken. De grote 
wielen blijven soepel rollen, ook in 
modderig terrein. Door de in hoogte 
verstelbare tas kan je beekjes droog 
oversteken en kunnen de wielen aan 
de binnenkant worden geplaatst voor 
smalle paadjes.
En natuurlijk is het bedrag van 529 
euro voor een kar geen uitgave om 
gedachteloos te doen. Maar met een 

kar neem je gemakkelijk een kampeeruitrusting 
en kookgerei mee die je anders misschien thuis 
zou hebben gelaten en verdien je de investering 
zo weer terug. Je bent vrij om te stoppen wanneer 
je wilt en je bent niet afhankelijk van herberg en 
restaurant.

Ervaring

Hubert van Ham van de 
firma Radical Design is 
leverancier van de Wheelie. 
Via Radical Design is het 
mogelijk om in contact 
komen met mensen die 
ervaring hebben met de 
Wheelie.
www.radicaldesign.nl

mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELRImSWEGEN NAAR ROmE

OMNES18



Van Beieren
naar Israel
door Hans Reitsma

Op het Duitstalige 
 Fernradler Forum   
(www.rad-forum.de/cfrm) 
kwam ik een 

interessant verslag tegen van een lange-
afstandsfietser, die onderweg is van Bei-
eren naar Israel. Als routebedenker zou 
ik bijvoorbeeld niet gekozen hebben 
voor de autosnelweg Montana - Sofia 
(de weg door het dal van de Iskar is veel 
mooier en rustiger), maar het levert wel 
enkele lezenswaardige passages op, die 
ik hieronder voor u vertaald heb.

Dag 34, 05-10-2010, 
Montana - Sofia
km: 133,8. 
Hoogteverschil: 1597 m.

... Deze fietsdag zal voor 
altijd in mijn geheugen 
gegrift staan als de dag 
van de superlatieven, wat 
betreft moeilijke omstan-
digheden voor wie zich 
op eigen kracht op twee 
wielen voortbeweegt. Hoe-
wel het nog slechter gekund 
had. Zo ontbreken vandaag 
bijvoorbeeld krachtige tegen-
wind en wegen vol gaten in 
het wegdek (zoals beide er 
al waren, namelijk in Servië). 
Was dat er nog bijgekomen, 
dan had ik het doel van de 
dag, eindelijk Sofia bereiken, 

Verslag

wel kunnen vergeten. Hoe dan ook, de omstan-
digheden, zo slecht als ze waren, deden mij in de 
loop van de dag een heel vuurwerk aan verwen-
singen, vloeken en tirades uitschreeuwen, gericht 
aan de steeds veel te dicht langs razende trucks, 
die mij hulden in een wolk van sproeiwater en 
uitlaatgassen...
...Ergens gaat de weg in een snelweg over. Nu is 
me wel duidelijk dat ik de verkeerde route geno-
men heb, maar er is geen weg terug meer. Nog 

krap 50 km naar de Bulgaarse hoofdstad. 
Bij een soort Autobahnrastplatz warm ik 
me en geniet van koffie met gebak...
...Dan komt al gauw iets op mijn weg 
waar ik niet mee gerekend heb: de eerste 
tunnel. Nu, een tunnel door gaan met 
bagage op een Bulgaarse snelweg met 
druk verkeer en de daardoor veroorzaak-
te belasting aan decibellen en uitlaatgas-
sen, met een “voetpad” van 30 cm of 

minder, zijn  - vooral na 
120 km en 1600 hoog-
temeters - afdoende om 
zelfs bij de meest ver-
stokte langeafstandsfietser 
de fietspret te bederven. 
Aan fietsen valt hier niet 
meer te denken. Ik ben 
ontzettend blij dat ik het 
handeltje duwend door de 
tunnel kan krijgen, mijn 
huid kan redden, op een 
gegeven moment weer 

licht aan het eind van de tun-
nel kan zien en deze heksen-
ketel kan ontlopen. Drie van 
dit soort tunnels zijn het, de 
laatste en langste is 1100 m 
lang. Daarna kijk ik gestrest 
uit naar de volgende afslag, 
die maar niet komen wil...
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20WANDELROUTES 

NAAR ROME

FIETSROUTES 

NAAR ROME

Beschreven of gemarkeerd

Niet beschreven of gemarkeerd

Routes via Grote St. Bernhardpas

Routes via St. Gotthardpas

Routes via Reschenpas

Afsteek- en overstaproutes

Overstap op volgend deeltraject
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WANDELROUTES VIA GR. ST. BERNHARDPAS

Aanlooproutes  .....................................................

BA1-1  Via Monastica tot Namen
BA1-2  GR 654 (La voie de Vézelay) tot Reims
BA1-3  Via Francigena tot Grote St. Bernhardpas

BA2-1  GR5 tot Pontarlier
BA2-2  Via Francigena tot Grote St. Bernhardpas

Vervolgroutes .......................................................

BV1-1  Via Francigena tot Rome

BV2-1  Via Francigena tot Passo della Cisa
BV2-2  Grande Escursione Appenninica 
GV2-2  tot Badia Pratáglia
BV2-3  Franciscaanse Voetreis tot Rome

WANDELROUTES VIA ST. GOTTHARDPAS

Aanlooproutes  ...................................................

GA1-1  GR5 tot Fesches-Le Châtel
GA1-2  Zelf route zoeken tot Porrentruy
GA1-3  Trans Swiss Trail tot de St. Gotthardpas

GA2-1  GR5 tot Ballon d`Alsace
GA2-2  E5 tot Basel (variant over Delemont)
GA2-3  Zelf route zoeken tot de St. Gotthardpas

GA3-1  E8 tot Bensheim
GA3-2  E1 tot de St. Gotthardpas

Vervolgroutes .....................................................

GV1-1  E1 tot Lugano
GV1-2  Zelf route zoeken tot Varese
GV1-3  Dal van de Ticino tot Pavia
GV1-4  Via Francigena tot Rome

GV2-1  E1 tot Lugano
GV2-2  Zelf route zoeken tot Varese
GV2-3  Dal van de Ticino tot Pavia
GV2-4  Via Francigena tot Passo della Cisa
GV2-5  Grande Escursione Appenninica 
GV2-1  tot Badia Pratáglia
GV2-6  Franciscaanse Voetreis tot Rome

WANDELROUTES VIA RESCHENPAS

Aanlooproutes  .................................................

RA1-1  E8 tot Rothenburg ob der Tauber
RA1-2  Romantische Straße tot Füssen
RA1-3  Via Claudia Augusta tot Reschenpas

RA2-1  E8 tot Bensheim
RA2-2  E1 tot Konstanz
RA2-3  E5 tot Bregenz
RA2-4  Reitsma’s Route naar Rome (fietsroute) 
RA2-1  tot Landeck
RA2-5  Via Claudia Augusta tot Reschenpas

Vervolgroute  ....................................................

RV1-1  Via Claudia Augusta tot Trento
RV1-2  Reitsma’s Route naar Rome (fietsroute) 
RV1-1  tot Passo della Futa
RV1-3  Grande Escursione Appenninica 
RV1-1  tot Badia Pratáglia
RV1-4  Franciscaanse Voetreis tot Rome

AFSTEEK- EN OVERSTAPROUTES

Afsteekroute  ........................................................

1  GR5F van Nancy tot Grand Ballon d’Alsace 
 
of 
 
GR5F van Nancy tot Ballon de Servance, 
dan GR59 tot Besançon

 
 

 
 
Overstaproute ......................................................

2  - Zelf route zoeken van Feldberg tot Basel 
- AIVF route van Nikulas von Munkathvera 
- van Basel tot Vevey

Routes naar Rome
Routes
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De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome wil de be-
langstelling voor pelgrims- en bezinningstochten naar 
Rome, te voet of op de fiets, vergroten en verdiepen.
Zij doet dit door:
- het beschikbaar stellen van informatie;
- het uitwisselen van ervaringen;
- het onderhouden van contacten met organisaties met 
vergelijkbare doelstellingen in binnen- en buitenland;
- het verbreiden van kennis over tochten naar Rome en 
andere soortgelijke bestemmingen.
De Vereniging is op 27 oktober 2007  opgericht te 
Houten. Op onze website pelgrimswegen.nl staat in-
formatie voor wandelaars en fietsers over alle aspecten 
van het pelgrimeren naar Rome. 
Tenminste vier maal per jaar ontvang je een digitale 
Nieuwsbrief en twee maal per jaar ontvang je dit blad 
Omnes. In de maand november hopen we alle leden 
te verwelkomen op de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Pelgrimsartikelen
Op onze website pelgrimswegen.nl vind je de moge-
lijkheid diverse artikelen zoals speld, wimpel of badge 
te bestellen. Ook kun je daar alle informatie vinden 
met betrekking tot het lidmaatschap.

De GR5 afsnijden?
van de werkgroep Routes

De GR5, ook wel de Europese wandelweg E2 ge-
noemd, loopt van de Noordzee naar de Middelland-
se Zee, specifieker van Hoek van Holland tot Nice.
Het is een echt wandelpad. Men loopt over lieflijke 
paadjes, door weilanden, over heuvels, bergen en 
dalen, dikwijls met schitterende uitzichten.  
Voor wandelende pelgrims naar Rome is de GR5 
een belangrijke route. Vanaf Maastricht tot Pontarlier, 
vlak bij de Zwitserse grens,  kan men de GR5 volgen 
en daar stapt men over op de Via Francigena. Voor-
deel is dat men altijd een gemarkeerde wandelroute 
volgt. Een nadeel is dat er vele kronkels en omwegen 
worden gemaakt.
Met name de route door de Vogezen, over de kam-
men van de bergen, is inspannend.
Men kan ook afsnijden. Vanaf Metz/Nancy recht-
streeks naar het zuiden, via een zelfgekozen route 
naar Besançon en daar de Via Francigena oppakken. 

Nadeel is dat men over veel asfalt loopt.
Sinds kort is er ook een uitgezette wandelroute die 
flink afsnijdt: eerst de  GR5F die loopt van Metz/
Nancy naar Ballon d’Alsace. Daarna de GR59 van 
Ballon de Servance (5,5 km voor Ballon d’ Alsace) tot 
Besançon, waar men overstapt op de Via Francigena.
Voordelen: niet over de kammen van de Vogezen, 
niet het beklimmen van de Ballon d’Alsace. En in 
plaats van een stuk door de Jura loopt men nu de 
route door het dal van de Doubs, terwijl men toch 
over uitgezette wandelpaden loopt. Dit is als Af-
steekroute 1 in bruin op de nieuwste overzichtskaart 
aangegeven.
Daarbij komt dat de topogids van de GR5 over de 
bergkam van de Vogezen (GR5 Crête des Vosges)  
een tijdje (tot 2012) uit de handel is en de nieuwe 
gids door de Jura (Grande Traversée du Jura) komt 
ook pas medio 2011 weer op de markt.

Bestuur van de Vereniging
Gert Wich, voorzitter, Pieter 
Quelle, secretaris, Ton Seijsener, 
penningmeester, Saskia Gischler, 
Cor Kuijvenhoven en Ben Teunis-
sen, leden bestuur

Werkgroepen
Evenementen o.l.v. Cor Kuijven-
hoven. Publikaties o.l.v. Ben Teu-
nissen. Routes o.l.v. Pieter Quelle.
Website o.l.v. Pieter Quelle.

Redactie Omnes
Ruud Bruggeman, Hans Reitsma, 
Fokko Bos (medewerker boeken), 
Ben Teunissen (eindredactie)

Redactieadres
Brouwersmolenweg 404a, 
7339 EC Ugchelen
redactie@pelgrimswegen.nl

Opmaak en Druk
AW media consultancy, Venlo
© Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome

Colofon

NUmmER 2 mAARt 2011

21



mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELRImSWEGEN NAAR ROmE

OMNES

Het is niet de weg 
die moeilijk is;
de moeilijkheid 
is de weg

Agenda 2011

• 19 maart, 
 informatiedag, Utrecht, 
 Huis van Santiago

• 21 mei, 
 informatiedag, Utrecht, 
 Huis van Santiago

• 17 september, 
 informatiedag, Utrecht, 
 Huis van Santiago

• 12 november, 
 Houten, Ontmoetingsdag 

en Jaarvergadering

• Digitale Nieuwsbrief  
 15 april, 9 september en 

16 december

• 28 oktober 
 Omnes03  

Pelgrimswegen naar Rome

Frederik van Eedenlaan 24

2182 VK Hillegom

info@pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl


