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Pelgrim blijven 
door Ben Teunissen, eindredactie

In je handen heb je al weer nummer drie van ons maga-
zine! Met veel plezier heeft de redactie gewerkt aan het 
bij elkaar brengen van informatie, wetenswaardigheden 
en ervaringen van wat ons, pelgrimerende Romegangers, 
bezig houdt. We kozen voor het thema Ontmoeting 
onderweg, omdat dit aansluit bij de invulling van het 
programma van onze ledendag op 12 november a.s. in 
Houten.

Wellicht heb je ook in de afgelopen weken afleveringen 
van het programma ‘De Weg naar Compostela’ (VRT1) 
gezien. Pelgrim Arnout Hauben deed daarin op zijn spe-
cifieke manier verslag van zijn toevallige, verrassende, 
maar ook bevreemdende ontmoetingen met de plaat-
selijke bevolking, passanten en andere pelgrims. Mede 
door zijn karakter en het werken met een handcamera 
bracht Arnout de gevoelens zoals verlangen, heimwee, 
passie en onthaasting op een indringende manier in 
beeld. Het avontuur van een pelgrim is zijn weg met 
alles wat hij daar tegenkomt. En daarbij hoort natuurlijk 
de ontmoeting met jezelf, met de ander, maar ook met 
het spirituele onderweg zijn. Thomas Quartier stelt in het 
artikel hiernaast dat je jezelf niet kan tegenkomen, als je 
geen andere mensen tegenkomt. 

Ieder van ons kan zo een of meer anekdotes oproepen 
van deze kern van het pelgrimeren. Zelf bewaar ik 
 bijzondere herinneringen aan de pelgrimage van  
Siena naar Rome in 2010: meepelgrimerende vrienden 

hadden contacten 
met een kloosterling 
van de orde van 
de Augustijnen, en 
tot onze verrassing 
kregen we enkele 
nachten een gastvrij onthaal in het Convento Santa 
Monica, dat naast het Pietersplein bleek te liggen. Onze 
gastheer Jan Pieter OSM gaf ons een rondleiding en 
samen bezochten we een dienst in hun moderne kapel. 
Over en weer kwamen bij de maaltijden de verhalen: 
onze ervaringen als pelgrims, zijn bezigheden als kloos-
terling in verre oorden. Bij het afscheid verlieten we toch 
een beetje gelouterd de prachtige plek van het klooster 
dat de naam draagt van de Augustines Monica. En door 
het  koesteren van de herinneringen aan deze bijzonde-
re tocht bleven we eigenlijk onderweg: we pelgrimeren 
eigenlijk nog iedere dag!

Hopelijk vind je in dit derde magazine van de Omnes 
weer voldoende inspiratie. Onze jubilerende zuster-
vereniging is al toe aan nummer 90 van hun Jacobsstaf. 
Maar zover zijn wij (gelukkig) nog lang niet! Want er is 
nog veel pelgrimswerk dat op ons pad komt, te verrich-
ten. Veel leesplezier!

van de redactie
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Religiewetenschapper Thomas Quartier houdt zich bijna dagelijks bezig met pelgri
mages. Zowel privé, als voor zijn werk op de Radboud Universiteit Nijmegen. Op de 
ledenvergadering van 12 november zal de docent een lezing houden. Ik spreek Quar
tier over pelgrimeren, bijzondere ontmoetingen onderweg en het belang hiervan. “Ik 
kan mezelf niet tegenkomen, als ik geen andere mensen tegenkom.”

“Ontmoetingen zijn de 
kern van pelgrimages”   
door Pauline Zwemmer

Grensverleggende rituelen 

“Een gestructureerde handeling met betekenis”, zo 
definieert Quartier een ritueel. “Studenten beweren 
wel eens dat tandenpoetsen een ritueel is, omdat het 
een standaard handeling is die iedere dag wordt her-
haald. Maar tandenpoetsen is geen ritueel. Dat wordt 
het pas als je bij het poetsen structureel van rechtsbo-
ven, naar linksboven, naar rechtsonder en vervolgens 
naar linksonder het Yin Yang-teken vormt en daarmee 
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Ik bezoek Quartier (38) in zijn 
werkkamer op de zeventiende ver-
dieping van het Erasmusgebouw. 
Sinds zijn promoveren in 2007 is 
dit Quartiers vaste werkplek op de 
universiteit. Vanaf zijn kamer heeft 
hij een prachtig uitzicht over de 
Nijmeegse stad en andere facul-
teiten aan de universiteit. Op deze 
plek bereidt de religiewetenschap-
per dagelijks en met veel plezier 
zijn colleges voor, waaronder het 
college Rituele studies. 

Quartier vertelt: “Ik ben echt een 
ritueel mens, religieus en gevoe-
lig voor symbolische handelingen. Eigenlijk ben 
ik dat altijd al geweest, maar door mijn vakgebied 
kwam ik daar pas werkelijk achter. Ik ben katholiek 
opgegroeid, maar ging dat geleidelijk aan herontdek-
ken. Voor mij zijn pelgrimswegen en -reizen daarin 
erg belangrijk geweest. En nog steeds, niet alleen in 
religieus opzicht. Zo ’pelgrimeer’ ik elke week met 
de trein naar Keulen, om daar ‘mijn’ voetbalclub FC 
Köln te supporten. Want ook dat is een soort pelgri-
meren! Het is een ritueel.”



2de schepping illustreert. Kortom; 
dat is nooit het geval!”

Pelgrimeren is een ritueel, omdat 
het niet om de verplaatsing gaat. 
Het gaat om lopen in een bredere 
betekenis. “Die betekenis kan 
verschillend zijn, bijvoorbeeld 
spiritueel, religieus, sociaal of 
sportief. Het gaat erom dat de 
betekenis grensverleggend is”, legt 
Quartier uit, “De grens die verlegd 
wordt is vaak persoonlijk. Een 
pelgrimage brengt ‘iets’ teweeg bij 
iemand, waar vaak geen woorden 
voor zijn. Voor mij is dit ‘iets’ het 
inzicht dat het altijd mogelijk is om fris te beginnen 
en dat er anderen zijn die ontdekt kunnen worden.”

De ontmoetende grensganger 

Zowel anderen, jezelf, als een ‘god’ ontmoeten. Dat 
is volgens Quartier van groot belang bij pelgrimages. 
“Ontmoetingen zijn de kern van de zaak. Ik kan me-
zelf niet tegengekomen, als ik geen andere mensen 
tegenkom. En ik kom geen god tegen, als ik mezelf 
niet tegenkom”, vertelt hij. 

De drie ontmoetingen die Quartier beschrijft – met 
jezelf, anderen en een spirituele of goddelijke 
ontmoeting - vinden pas plaats als je tijdens je 
pelgrimage de fase van de grensganger hebt bereikt. 
In die fase heb je alles van thuis achter je gelaten: 
belemmeringen, status en zekerheden. En daardoor 
sta je open voor ontmoetingen onderweg. De eerste 
ontmoeting, die met jezelf, kan volgens Quartier 
heel ingrijpend zijn. “Opeens denk je: Waar maak ik 
me thuis druk om? Waar verdoe ik mijn tijd aan? De 

ontmoeting met anderen hangt daar ook mee samen. 
Je zit allemaal op dezelfde boot, en dus ontmoet 
je elkaar en vorm je een hechte gemeenschap van 
lotgenoten.” De derde ontmoeting is meer spiritueel. 
Volgens Quartier kan die ontmoeting van alles zijn, 
en hoeft dit niet met de Kerk of de christelijke leer sa-
men te hangen. “Bij deze ontmoeting komen mensen 
op de een of andere manier boven de beperkingen 
van het hier en nu uit.”   

the Club of 6

Mooie verhalen over ontmoetingen onderweg heeft 
Quartier genoeg. Op zijn eerste tocht met een vriend 
naar Santiago de Compostela bijvoorbeeld, ontmoe-
ten ze op de eerste avond twee Oostenrijkers en 
een Duitse vrouw met haar dochter. Met zijn zessen 
vormen ze al snel een ‘bont gezelschap’. Tot op de 
dag van vandaag zijn de zes pelgrims een clubje ge-
bleven en maken ze elk jaar gezamenlijk een tocht. 
Quartier vertelt: “The Club of 6, zo noemen we ons 
ook wel eens. We vormen echt alleen een gemeen-

schap onderweg, zien el-
kaar één keer per jaar en 
toch kennen we elkaar 
heel goed. Onderweg 
is een soort saamhorig-
heid en verbondenheid 
ontstaan, waar ik niet 
veel woorden voor heb.” 
Quartier illustreert zijn 
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thomas Quartier werd in 1972 geboren in kranenburg, Duitsland. Hij 
studeerde Filosofie, Theologie en promoveerde in de Religiewetenschap-
pen. Zijn proefschrift (2007) ging over Uitvaartrituelen. Tegenwoordig 
houdt Quartier zich als religiewetenschapper op de Radboud Universiteit 
Nijmegen bezig met ‘praktijken van mensen die ergens een ritueel karakter 
hebben’. Hij verzorgt de colleges Rituele studies, Geestelijke verzorging en 
Liturgie aan de faculteit Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen. 



gevoel met een verhaal over de Duitse vrouw uit de 
club, die onlangs ernstig ziek was. “Op een van onze 
tochten vertelde ze dat ze tijdens al haar behandelin-
gen in het ziekenhuis een medaille meenam, die wij 
eens samen onderweg hadden gekocht. Dat vond ik 
zo ingrijpend! Dat gevoel van verbondenheid en je 
gedragen voelen.” 

Quartier beseft dat ‘The Club of 6’ uitzonderlijk is. 
“Ontmoetingen onderweg zijn meestal afgebakende 
relaties. Je komt met een hoop e-mailadressen thuis, 
maar vaak doe je daar niets meer mee. Hoe ver-
bonden je je onderweg ook met die mensen voelde 
en hoe authentiek het contact ook is. Het zijn net 
schepen die even elkaars vaarroutes kruisen.” 

Wederzijdse openheid

Onderweg praat je met vreemde mensen over heel 
intieme onderwerpen. Van ziektes tot huwelijks-
crisissen. Hoe kan dat toch? Quartiers verklaring: 
“De vrijheid die je onderweg hebt, kan veiligheid 
impliceren. Plat gezegd: ‘Ik zal die mensen toch 
nooit meer tegenkomen, dus het maakt niet uit wat ik 

ze allemaal vertel!’ Ik denk zelf dat het meer is dan 
dat. De openheid om mensen te ontmoeten en naar 
ze te luisteren werkt beide kanten op. Je vormt een 
gemeenschap en weet dat andere mensen ook naar 
jou luisteren. Je stelt je meer open, maar laat ook 
meer naar buiten.” 

“Toch beginnen gesprekken met ontmoetingen 
onderweg vaak over hele dagelijkse zaken”, legt 
Quartier uit, “Waar is een goedkoop pension? Hoe 
doen we dat met eten vanavond? Mijn veters zijn 
kapot, heb jij nog een paar? Die simpele gesprek-
ken brengen je uiteindelijk in een eigen werkelijk-
heid en vrijheid onderweg. Alle belemmeringen van 
thuis laat je achter.” Quartier vertelt over zijn eerste 
ontmoeting met een 70-jarige Oostenrijker uit The 
Club of 6: “Oostenrijkers zijn vaak erg formeel. Toch 
vroeg de Oostenrijker mij of ik hem met ‘je’ wilde 
aanspreken, wat vrij ongebruikelijk is. Tijdens onze 
eerste reünie kwam hij in een dikke Audi aanrijden. 
Hij bleek voorheen de baas van een heel groot be-
drijf te zijn. Onderweg wisten wij daar niets van. Wij 
hadden een eigen werkelijkheid van hem gecreëerd, 
die ‘thuis’ heel anders bleek.” 

De belemmeringen die je als pelgrim onderweg 
achter je laat, maken ook dat je niet defensief of of-
fensief bent. Dat mechanisme werkt simpelweg niet. 
Quartier vertelt over zijn ervaring hiermee: “Ik was in 
Rome tijdens de vespers. Voor mij was dit een heel 
bijzonder moment. Daarom wilde ik even stil zijn. 
Dat vertelde ik tegen iemand, die maar tegen mij 
aan bleef praten. Normaal zouden mensen zich dan 
geschoffeerd voelen, maar tijdens een pelgrimage to-
taal niet. Als je jezelf wilt ontmoeten onderweg, dan 
heb je die rustige momenten nodig. Medepelgrims 
begrijpen dat.” 

De navel van de wereld

In 2009 bezoekt Quartier Rome voor het eerst als 
‘pelgrim’. Niet lopend of met de fiets, maar met het 
vliegtuig. “Een pelgrimage hoeft niet per se lopend of 
per fiets te zijn. Het gaat om de betekenisgeving. En 
daarmee onderscheid ik mijn reis naar Rome bijvoor-
beeld van een vakantie op Mallorca. Mijn pelgrimage 
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4naar Rome was een pelgrimage 
van de plaats, niet van de weg.” 
Quartier loopt tijdens zijn pel-
grimage dagen door de stad. Hij 
bezoekt onder meer het graf van 
Benedictus, het Vaticaan en de 
Sint Paulus-buiten-de-muren. 

Voor Quartier is zijn pelgrimstocht 
naar Rome bijzonder. Ten eerste 
vanwege de glansrijke geschiede-
nis van de stad, die je volgens 
Quartier in ‘iedere meter van de 
stad proeft’. Ten tweede was 2009 
het Paulusjaar, waarin de Heilige 
Paulus werd herdacht. Quartier: 
“Ik ben katholiek, maar dit was voor mij heel bijzon-
der. Het bezoek aan het Paulusgraf, de Sint Paulus-
buiten-de-muren, heeft voor mij een spirituele bete-
kenis. Voor mij is Rome een symbool voor eenheid. 
Dit gevoel is veel sterker dan op andere plaatsen.”

Tijdens zijn pelgrimage in Rome, voelt de stad voor 
Quartier even ‘als de navel van de wereld’.  “Ik 
veranderde tijdens de vespers bij 
het Paulusgraf in de religieuze 
pelgrim, die ik in eerste instantie 
nog niet was. Ik ging volledig 
in het moment op. Even dacht 
ik: hier is het! Dat gevoel, daar 
kan ik nu met een glimlach, 
een knipoog, over vertellen. Ik 
noem mijzelf daarom ook wel 
een ironische pelgrim”, vertelt de 
wetenschapper.

toeval onderweg bestaat niet
Quartier vertelt over zijn meest bijzondere ontmoe-
ting onderweg tijdens zijn pelgrimage naar Rome. 
“Binnen het Vaticaan heb je een Duitse begraaf-
plaats. Veel mensen weten dat niet. Maar als je de 
Duitse nationaliteit bezit en aan de bewaker vertelt 
dat je de begraafplaats wilt bezoeken, dan moet 
hij je binnenlaten. Dat is natuurlijk heel bijzonder, 

omdat je normaal het Vaticaan niet 
inkomt. Ik ben Duits, maar durfde het 
in eerste instantie niet aan de bewa-
ker te vragen. Maar toen kwamen we 
landgenoten tegen die met ditzelfde 
probleem zaten. Met zijn vieren durf-
den we het wel te vragen. We hebben 
vervolgens een hele tijd met die men-
sen doorgebracht. Zo’n schijnbare toe-
valligheid en de mysterie van de plek 
brengt je dan bij elkaar, en je raakt aan 
de praat. Bij de Duitse begraafplaats 
vertelde ik die vreemde mensen zelfs 
over de dood van mijn vader, twintig 

jaar geleden.” “Is zo’n 
ontmoeting dan toeval?”, 
vraag ik Quartier. “Nee”, 
antwoordt hij zeker, 
“Onderweg bestaat geen 
toeval. Ook geen toeval-
lige ontmoetingen dus.”  
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Quartier noemt zichzelf een semiprofessionele pelgrim. Quartier liep zelf 
eerder een deel van de route naar Santiago de Compostela. Hij pelgrimeerde 
in de stad Rome, onder andere in het Paulusjaar. In de weekenden loopt hij 
kleine stukjes van alle mogelijke pelgrimswegen, samen met een goede vriend 
en ‘the Club of 6’, die bestaat uit mensen die hij onderweg ontmoette. Lopen 
naar Rome en een bezoek aan Israël staan op zijn verlanglijst. Hij is als oblaat 
(lekenlid) verbonden aan de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem.
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Je ziel tegenkomen  
Elke dag uit wandelen?

Elke pelgrim zal  wanneer je hem of 
haar daar naar vraagt – beamen dat 
ontmoetingen onderweg van wezenlijk 
belang zijn: de behulpzame onderdak
verlener, de aardige ‘opwegwijster’, de 
belangstellende voorbijganger, allemaal 
kunnen we direct een of meer ervaringen 
oproepen. Maar toch lees je in de ver
schillende verslagen vaak ook de strijd 
met de gevoelens: waar ben ik mee be
zig, was dit wat ik verwachtte, wie houdt 
me op het pad? Het zijn de vragen die 
onze psyche wijst op onze ‘ziel’.

door Ben Teunissen
Wanneer je door het landschap trekt, los van huis en 
haard, op weg naar een bijzonder maar nog onbe-
kend doel, overkomt het iedereen van ons wel eens: 
je gedachten vliegen steeds verder van je vandaan. 
Na een tijdje lijkt het of je volledig gedachteloos 
bent en dat werkt louterend. Joke Hermsen stelt in 
haar boekje ‘Windstilte van de ziel’ dat wandelen 
een vorm van luchten van de ziel is. 
Soms lijkt het of je over twee brei-
nen beschikt: je stapt over stenen, 
ontwijkt brandnetels, maar kunt 
tegelijkertijd je gedachten op hele 
andere zaken richten. De moderne 
pelgrim probeert vaak al lopend een 
verhouding tot zichzelf te verkrijgen 
en wellicht daarbij ook de ziel terug 
te vinden, die men ergens op het 
drukke pad van carrière, ambitie, 
geld en status verloren is.

Hermsen doet verslag van haar 
pelgrimstocht: het is een bezielende 
ervaring, omdat het erop lijkt dat 
haar lichaam, geest en ziel een wat 

harmonieuzer driespan vormden dan daarvoor. En 
als zij de ziel zou moeten schetsen, dan zou ze een 
weegschaal tekenen. Een weegschaal waarop de 
tegengestelde polen tegen elkaar afgewogen wor-
den. De ene pool gaat over de betrokkenheid van 
het ik op het zelf, de andere van het ik op anderen 
en de wereld. Dat levert dus een voortdurende strijd 
op! De ziel neemt volgens Hermsen immers zoveel 
tegengestelde begrippen als eenheid in zich op: 

stoffelijk en onstoffelijk, tijdelijk en 
eeuwig, individueel en algemeen. 
De ontmoeting met je ziel is voor de 
pelgrim een levensvoorwaarde. De 
ziel is daarbij vooral een ervaring 
en geen-beschrijving-van. Het is de 
ziel die bezielt, die leven inblaast, 
die het nieuwe en het mogelijke 
levenskracht geeft. Joke Hermsen 
komt na haar pelgrimservaring dan 
ook tot de conclusie dat zij elke dag 
uit wandelen zou moeten gaan.

Joke Hermsen, Windstilte van de ziel, 
Uitgeverij De Arbeiderspers, 2010, 
isbn 978 90 295 7628 4
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Met mijn vrouw Gerda ben ik weer onderweg in 
een nieuwe pelgrimstocht. Dit keer, na eerdere 
tochten naar Santiago en Rome, het eerste deel 
van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Dit jaar van 
Zoetermeer naar Istanbul; volgend jaar hopelijk, 
als het allemaal mag zijn, van Istanbul naar Jeru
zalem. Gerda loopt dit jaar het eerste stuk mee, de 
rest loop ik alleen verder. 

Hotelengelen 

ook douchen; dat kan wel in de saunaruimte van 
ons hotel. En hebt U handdoeken bij U? Nee? Dan 
leg ik die wel voor U klaar!”. Wat gaat dit nachtje 
kamperen ons kosten? Zou 500 euro te veel zijn? 
We zien wel!

Het zijn leuke mensen, die open staan voor wat 
er aan vragen op hun weg komt. Ze vertellen, dat 
hotelgasten ook hun huisdieren op de kamers mee 
mogen nemen. Ze hebben er al heel wat gehad. 
Schildpadden, die dan 
rustig op ‘ons’ grasveldje 
rond mogen lopen. Een 
paar fretten, die liepen 
daar ook vrij rond, en 
zo gauw de eigenaar 
even floot, kwamen ze 
direct weer naar hem toe 
gerend. Ook een legu-
aan hebben ze wel eens 
gehad, “maar daar moet 
je wel voor oppassen; als 
je daarvan een klap met 
zijn staart krijgt, heb je 
een flinke wond!”
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Ontmoetingen onderweg? Wat we hier meemaken, 
is nu natuurlijk niet direct betrokken op de pelgri-
mage naar Rome, maar aan de andere kant: deze 
pelgrimservaringen met ontmoetingen onderweg 
zijn zo universeel, dat het evengoed voor onze 
Romegangers herkenbaar zal zijn.

We lopen ergens in het midden van Duitsland, 
in het Odenwald. We slapen graag in ons tentje 
op een camping; zeker in de hitte waar we nu al 
weken in lopen, is het heerlijk om je ‘s avonds te 
kunnen douchen en alle zweetstank weer weg te 
kunnen spoelen. Maar er zijn niet overal campings, 
en dan zoeken we wat anders. Ik heb een lijstje 
met verschillende Gaststätten in een aantal dorpjes 
die vandaag bereikbaar zijn. Bij één ervan vind ik 
telefonisch een plekje waar we ook met ons tentje 
mogen staan. Maar dat blijkt in de loop van de dag 
te ver. In een eerder dorpje is ook nog een hotel. 
Ik probeer het telefonisch maar eens: hebt U een 
grasveldje waar we ons tentje voor een nacht neer 
kunnen zetten? Ja hoor, dat hebben we wel, kom 
maar hierheen!
Als we er aankomen, blijkt het een nogal chique 
hotel, maar de eigenaren zijn alleraardigst. “Wilt U 

door Ruud Bruggeman



‘s Avonds zetten ze buiten waxinelichtjes neer, die 
ons in het pikkedonker de weg konden wijzen naar 
het toilet in het hotel, de sleutel van de buitendeur 
van het hotel gaven ze ons ‘s avonds ook in vertrou-
wen mee. “En hoe laat gaat U morgen verder? Dan 
kunnen we nog samen ontbijten”: “Nou, wij staan 
altijd om vijf uur op, om een uur later weer verder 
te gaan lopen”: “Wel, dan zorgen we, dat om zes 

uur het ontbijt voor ons 
vieren klaarstaat, zo 
vroeg samen ontbijten 
met zulke gasten maken 
we anders ook nooit 
mee!”

En om zes uur staat er 
inderdaad een uitgebreid 
ontbijt met ook overvloe-
dig koffie (onze behoefte 
en verslaving) klaar, en 
kunnen we samen eten 
en nog wat verder pra-
ten. Het zijn ontspannen, 

stressloze mensen. Ze zeggen: anderen maken zich 
overal druk over als iets niet goed dreigt te lopen, 
wij hebben gemerkt dat je daar echt niets mee 
opschiet, en dat het nergens op slaat. Problemen 
bestaan enkel maar in je hoofd; je maakt ze zelf. En 
dus kun je ze ook niet maken, en dat leeft veel pret-
tiger en kloppender!
Ze horen ook over het boek, dat ik over onze Ro-
mereis geschreven heb. “Als U over deze reis ook 
een boek schrijft, willen we dat graag kopen! Een 
Nederlandse vriend kan het wel voor ons vertalen”. 
De eerste bestelling is dus al binnen!

En voor al dit goeds dat we hier gekregen hebben, 
hoeven we ‘vanzelfsprekend’ ook niets te betalen. 
Weer een paar engelen op onze pelgrimsweg; dit 
keer een paar Hotelengelen!
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Het was zaterdag 22 mei 2010. Samen met Jeanny zijn we op weg naar 
Rome. Er kwam vlak voor Hildrizhausen een vrachtauto uit de velden rij
den en stopte toen hij ons zag. In de legerauto zat een man met zijn zoon. 
Er volgde wat belangstellend gekletst; hij vertelde onder andere dat er 
laatst twee Nederlanders elkaar precies op die plaats waren tegengekomen. 
De een liep namelijk naar en de ander vanaf Rome!  We vroegen hem of hij 
soms ergens een slaapplaats wist en zowaar gaf hij ons twee adressen. De 
auto zette zich weer in beweging en verdween naar de horizon.

Een suPEr ervaring   

door Cees Moens
Ik belde naar een van de 
adressen in Tübingen on-
geveer 20 km verder, maar 
ik kreeg geen gehoor. Wij 
gingen weer op weg en tot 
onze verbazing kwamen we 
onze vrachtwagenchauffeur 
weer tegen in het dorp. Nu 
vroeg hij of wij ook een tentje bij ons hadden dan 
konden we die opzetten. Dus niet. Dan had hij  wel 
een oude wagen waar we in konden slapen. Vonden 
we goed en we volgden hem naar een veld.  Mid-
den in de boomgaarden en weilanden stond een 
soort woonwagen, waar Pipo ooit mee door het land 
reisde. Er waren twee houten banken waar je op kon 
slapen. Dat leek ons perfect. Hij belde zijn vrouw 

Petra, want die moest ons 
maar iets te eten brengen. 
Hij ging weg met zijn zoon 
en tegen zes uur kwamen 
ze alle drie terug met een 
levensgrote picknickmand . 
Later sloot de oudste zoon 
zich ook nog aan. We heb-
ben samen met veel plezier 
gegeten en gedronken.  Er 

was wijn, maar ook de glazen Radler - een meng-
sel van bier, limonadesiroop en water - smaakten 
overheerlijk. Later kwam Petra nog  Zwitserse dekens 
brengen omdat wij zelf geen slaapzakken hadden. 
We hadden er geen internet, maar gelukkig wel een 
koekoek in de buurt. Een uitgebreide wasbeurt zat er 
vanavond niet in en het licht hoefden we ook al niet 
uit te doen. Want dat was er dus gewoonweg niet!                                                                                                                                            
           Het slapen in een dergelijk hutje was een 
ware beproeving. We hebben allebei liggen kou-
kleumen. Later sliepen we rillend verder in ons 
bed dat we op de grond tussen de banken hadden 
neergelegd. We waren dus weer vroeg op en gingen 
op de eerste Pinksterdag op weg met in onzer plunje 
nog wat eetbare spullen die we van onze gastvrije 
‘hospita’ ontvingen. Dit was weer zo’n ervaring en 
ontmoeting die normaal alleen door anderen worden 
beleefd. 

In één woord super.
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De ontloper ontzet 
evraagd naar de 
motieven van de 
pelgrim om zich 
geheel op eigen 

kracht naar Rome te begeven, 
komt een beperkt scala aan ar-
gumenten voor het voetlicht: 
afsluiting van een tijdperk, 
achterlaten van een periode 
in het leven, een levenspart-
ner, een ziekte of tegenslag. 
Maar weinigen geven een 
sportieve uitdaging aan.
In de geest van het pelgrime-
ren is de sportieve prestatie op 
zichzelf beschouwd ook geen 
doel, maar geeft wel glans aan 
de tocht. Mensen tonen hun 
ont-zag om aan te geven hoe 
geweldig ze het vinden dat 
iemand zijn of haar tocht naar 
Rome heeft voltooid.

Ik ont-waar regelmatig een 
negatieve argumentatie, een 
negatieve connotatie als on-
derbouwing van deze tocht des 
levens. Ont-loopt de pelgrim 
zijn leven? Is hij ont-goocheld, 
ont-nuchterd? Zelfs in onze 
woordkeus kunnen wij met het 
voorvoegsel “ont” aangeven dat 
wij iets niet willen om iets wel 
te doen.

Column door Gert Wich

Waar je ook heen gaat,
Ga met je hele hart

  Confucius

Uit ervaring, maar ook uit 
de vele verhalen die ik heb 
gehoord, weet ik dat het beslist 
anders is. De pelgrim ont-ziet 
zich niet, noch in zijn voorbe-
reiding, noch tijdens de tocht. 

Hij ont-leedt vooraf zijn reis 
in al zijn facetten: de route, 
overnachtingen, jaargetijde etc. 
Er ont-gaat hem niets, want de 
website van pelgrimswegen.nl 
is zorgvuldig geraadpleegd.

Eerder meldde ik dat er 
fietsers zijn die in 12 dagen 
hun tocht hebben voltooid. 
En wat te denken van die 
voetpelgrim die in 45 dagen 
naar Rome loopt?

Het is mij ont-schoten wat zij 
als reden aangeven. Maar het is 
wel ont-zettend snel.

De vraag die opkomt is:  
wat hebben zij tijdens hun tocht 
ont-dekt, ont-waart? 

Ont-haast?
Ont-loken?
Ont-wikkelt?
Ont-moeten?

Ont-zet!
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“Ontmoeting onderweg” 

Op 12 november organiseren we weer 
onze jaarlijkse leden en ontmoetings
dag. Deze dag is bestemd voor leden 
en voor geïnteresseerden. Kent u zulke 
mensen, nodig ze dan hartelijk uit. Dit 
jaar is het thema van deze landelijke dag 
is, hoe kan het eigenlijk anders: “Ont
moeting onderweg”. 

Ontmoetingsdag 
door Cor Kuyvenhoven  

In de Pelgrimsparade vertellen een aantal pelgrims 
desgevraagd over hun specifieke ontmoetingen, hun 
hoogte- en dieptepunten.

Bij binnenkomst heeft iedereen al een keuze gemaakt 
om ’s middags aan twee verschillende activiteiten mee 
te doen. Er is voor elk wat wils.

Zo kun je gedurende een uurtje meedoen met een 
workshop schrijven of je kiest voor een workshop 
fotograferen onderweg. Voor fietsers zijn er specifieke 
activiteiten zoals een lezing “Fietsen naar Rome” 
door Henk Nijland en in een andere ruimte kun je te 
weten komen welke spullen je als fietsers beter wèl en 
beter niet mee kunt nemen. Spiritualiteit onderweg is 
een boeiend verhaal van Klaas van der Poel; en Ada 
Seijsener vertelt honderduit over haar Franciscaanse 
voetreis. Leo Baeten, die zelf naar Rome en Santi-
ago liep vertoont de door hem gemaakte film “In de 

Iedereen die al eens naar Rome gelopen of gefietst is 
kent legio voorbeelden van ontmoetingen die indruk 
op je maakten. Soms kort, je krijgt een handvol fruit 
aangereikt door  die Italiaanse boer; soms lang, zoals 
dat gesprek tot diep in de avond met de franciscaanse 
abt in een klooster in San Miniato Basso. Al die 
ontmoetingen bieden de pelgrim nieuwe vergezich-
ten, niet in het laatst op zichzelf. In sommige van 
die ontmoetingen flitst er een vonk van wederzijdse 
herkenning over: ja, zó is het leven bedoeld; zo zijn 
mensen voor elkaar bedoeld. Je geeft vertrouwen, hebt 
een luisterend oor en je merkt dat je dat meervoudig 
terugkrijgt.

Na de officiële, korte ledenvergadering, van half 
twaalf tot half één en een lekkere lunch (waarvoor 
je je van tevoren moet opgeven), beginnen we ’s 
middags met een boeiend verhaal door Dr. Thomas 
Quartier, docent rituele studies aan de Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen. Hij is zelf wandelaar en deed 
op verschillende pelgrimswegen ervaring op. Over 
de soorten pelgrims, de nieuw ontstane rituelen en 
symbolen onderweg zal hij boeiend vertellen.  
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Leden- en ontmoetingsdag 
12 november 2011
College de Heemlanden, De Slinger 48, Houten
Zaal en informatiemarkt open vanaf 11.00 uur
Officiële ledenvergadering: 11.30 - 12.30 uur
middagprogramma 13.00 - 17.00 uur.
Afsluiting 17.00 - 18.00 uur
Verzoek om u aan te melden per mail of via
www.pelgrimswegen.nl
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“Ontmoeting onderweg” 

Zaterdag 
12 november 2011 
College de Heemlanden Houten

Van 11.00 tot 18.00 uur

palm van haar hand”. Wanneer je zomaar even wil 
rondlopen over onze Piazza, dan kan dat ook. Diverse 
personen en organisaties zijn daar vertegenwoordigd: 
Het Genootschap van St. Jacob; Hans Reitsma met 
al zijn fietservaringen; Radical Design met de zoge-
noemde Wheelie; (kunst)reisboekhandel Pied à Terre; 
Kees Roodenburg met alle informatie over zijn kindje: 
de Franciscaanse voetreis; en natuurlijk onze eigen 
winkel. Op de Piazza kun je ook andere pelgrims 
ontmoeten tijdens het pelgrimsspreekuur. Mensen die 
liepen of fietsten naar Rome langs heel verschillende 
routes zitten klaar om jou van advies te voorzien. 
Maak er gebruik van!   

We sluiten de ontmoetingsdag af met een hapje en een 
drankje.
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Onderzoek naar 
fietspelgrims  
door  Henk Nijland 
 en Hans Reitsma

Ongeveer een derde deel van de leden van de 
Vereniging Pelgrimswegen naar Rome staat te boek 
als fietser. Henk Nijland was nieuwsgierig naar deze 
fietspelgrims en stuurde ze een enquête: hoe oud zijn ze ongeveer, welke 
route volgden ze, hoe overnachtten zij, hoe lang waren zij onderweg en hoe 
reisden ze terug? Hieronder een aantal uitkomsten van zijn enquête.

Opvallend is, dat slechts twee pelgrims in hun eentje 
op pad gingen. Bijna iedereen fietste met zijn twee-
tjes; enkelen waren met een groepje van drie of vier 
onderweg.
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Profielschets van ‘de’ fietspelgrim
Fietspelgrims blijken overwegend mannen te zijn. Al-
thans van de mensen die op de enquête reageerden 
(iets meer dan de helft) is 42 man en 18 vrouw. (Van 
één respondent is het geslacht blijkbaar niet vastge-
steld, want bij andere vragen is het totaal 61...) De 
leeftijd van de inzenders 
varieerde van 30 tot 72 
jaar; het gemiddelde 
lag zowel bij de man-
nen als de vrouwen net 
boven de 57 jaar. Henk 
vermoedt dat dit hoge 
gemiddelde te maken 
heeft met de lengte van 
de pelgrimsreis: je moet 
een lange vakantie kun-
nen opnemen of al niet 
meer werken.



In het algemeen is men zeer enthousiast over de rou-
tes naar Rome en worden vooral landschappen, cul-
tuur en historie in de steden als positief ervaren. Dat 
neemt niet weg dat velen de devotie missen, die wel 
beleefd wordt tijdens de tocht naar Santiago de Com-
postela. Henk vermoedt dat dit komt omdat meerdere 
wegen naar Rome leiden en omdat men onderweg 
minder medepelgrims, refugio’s en kloosters aantreft. 

Liefst in het voorjaar
Het vroege voorjaar is duidelijk de meest geliefde 
tijd om te vertrekken: ruim de helft van de onder-
vraagden vertrekt in april of mei. Degenen die in juli 
of augustus vertrokken hadden waarschijnlijk geen 
andere keus dan de hoge temperaturen en grotere 
drukte voor lief te nemen. September bleek weinig in 
trek als maand om te vertrekken.

Vele wegen leiden naar Rome...

Onder de fietsers die de enquête hebben ingevuld 
is de route van Reitsma met 45 ‘volgers’ duidelijk 
favoriet. De route van 
Benjaminse wordt vijf 
keer genoemd; zes fiet-
sers volgden een eigen 
route en vijf gaven geen 
antwoord op de vraag 
naar de route. Reitsma 
biedt in Italië de keus uit 
een lichtere en een meer 
sportieve route. Beide 
varianten worden onge-
veer even vaak gevolgd; 
een minderheid stapt 
halverwege over van de 
sportieve naar de lichte 
route door de doorsteek 
Florence - Assisi te 
nemen.

NUmmER 3 OktObER 2011
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Liever een echt dak 
boven het hoofd
Wat betreft overnachten was er onder de geënquê-
teerden een duidelijke voorkeur voor een solide dak 
boven het hoofd: meestal was dat een hotelkamer, 
soms een bed & breakfast, huisje, jeugdherberg of 
klooster. Henk noteert slechts één fietser die steeds 
gekampeerd heeft: hijzelf.

Hoe lang onderweg?

De tijd die men onderweg was voor de gemiddeld 
circa 2250 km lange reis verschilde enorm. 
De snelste fietsers deden België - Rome in dertien 
dagen op de racefiets. De geduldigste pelgrim deed 
er vijftig dagen over, verdeeld over twee jaar. Ook 
het aantal rustdagen varieert sterk: van nul tot acht. 
Gemiddelde bereikte men Rome in 29 dagen: 26 
fietsdagen plus bijna drie rustdagen. 

Vliegtuig favoriet

Na het volbrengen van de tocht willen veel pelgrims 
blijkbaar snel weer thuis zijn. Het vliegtuig wordt in 
elk geval het vaakst genoemd als vervoermiddel voor 
de terugreis: 25 maal, tegenover 15 maal voor de 
trein. Zeven pelgrims werden per auto opgehaald en 
een enkeling fietste ook weer terug.
Vliegen met Ryanair vanaf Rome-Ciampino naar 
Weeze of Eindhoven blijkt goed te lukken. Ook over 
de mogelijkheid fietsen en bagage met Soetens te 
laten nabezorgen is men tevreden.
Wel wordt gemeld dat het gevaarlijk is naar het vlieg-
veld Rome-Ciampino te fietsen. Men kan de trein 
nemen, maar die stopt niet direct bij het vliegveld. 
De fietsers die dit gemeld hebben wisten blijkbaar 
niet dat er vanaf Camping Tiber en vanaf het hoofd-
station Roma Termini een bus met fietsvervoer rijdt 
naar dit vliegveld.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Wallfahrt nach 
Vierzehnheiligen  

door Henk Vink
Op onze terugweg uit Praag 
komen we in het stadje 
 Lichtenfels en zien op onze 
routekaart het bedevaarts
oord Vierzehnheiligen staan. 
Omdat we eens een dag wil
len blijven, plannen we de 
volgende dag een bezoek. 

Het is een stevig stukje bergop en 
daarom laten we onze fietsen staan 
bij een picknickplaats onderaan de 
helling. We verwachten een kapelletje 
in het bos maar hogerop is het een 
uitgebreid complex met klooster voor 
paters en zusters van de Franciscaanse 
orde, een conferentiecentrum met 
overnachtingsmogelijkheid en een 
grote barokke kerk. 

De binnenkomst in de kerk is over-
weldigend. Midden in de kerk staat 
een groot monumentaal altaar waar 
al de veertien hier vereerde heiligen 
op staan, ieder met de bijbehorende 
parafernalia waaraan deze zijn te 
herkennen. 

Het gaat hier te ver om ze allemaal te 
benoemen, dus verwijs ik met plezier 
naar de website www.vierzehnheili-
gen.de; het is beslist de moeite waard 
niet alleen als pelgrim een omweg te 
maken en dit heiligdom te bezoeken.   
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boekbespreking: Een nieuwe route?

door Fokko Bos
toen ik vlak na de oorlog opgroeide in Groningen 
en Ommelanden, was de ‘Kroniek van Emo en 
Menko’ 1 voor mij - toch vrijzinnig opgevoed - al 
een bekende sage en het dorpje Wittewierum een 
bijna gewijde plaats. Daarbij kerkte mijn Oma in 
Tjamsweer (bij Emo genoemd: Thiamerswerve) niet 
ver van Nijeklooster (in Fivelingo ) en het bestaan 
van kloosters voedden toen al mijn fantasie. 

Ook nu nog wordt er nog dikwijls aan Emo en 
Menko gerefereerd: ze werden als naamgever ge-
bruikt bij een reisgids voor Romaanse geschiedenis 2 
in Groningen, Drenthe en Ost-Friesland. En bijvoor-
beeld Aafke Steenhuis schreef een verhaal ‘Stenen 
en stemmen van Wittewierum’, uitgave Stichting 
Oude Groninger Kerk in 2006. En zij gebruikte dat 
later weer als een hoofdstuk in ‘Verhalen van het 
Groninger Ommeland’ 3. En sinds kort is er zelfs een 

populaire historische thriller 
van Ynskje Penning onder 
de titel ‘Emo’s Labyrint’ 4 .

Natuurlijk is ook op het 
web die oude sage te 
vinden bij ‘Het verhaal van 
Groningen’. Tot mijn verras-
sing komen de held uit mijn 
jeugd en mijn tegenwoordi-
ge interesse voor pelgrims-
wegen nu samen: professor 
Dick de Boer maakte aan de 
hand van de oude Kroniek 
van het Klooster Bloemhof (in de bewerking van prof. 
Jansen) onder de ietwat modieuze titel ‘Emo’s Reis’ 
een reisgids als een kloostermop. De recensent in de 
NRC noemde dat ironisch “En de Boer hij ploegde 
voort”. Het mocht niet baten: de eerste druk was bin-
nen twee weken uitverkocht.

Aan de hand van stripkaarten loopt de reis, die Emo 
ondernam in 1211 en 1212 als een rode draad door 
het boek: de heenreis in 72 dagen, verblijf in Rome 
gedurende 50 dagen en de terugreis in 117 dagen. 
Hoe zou Emo hebben gereisd? Gezien het aantal 
dagen dat de reis duurde blijkbaar te voet. Er was 
waarschijnlijk te weinig geld voor de postkoets.

De uitgave van Dick de Boer ziet er trouwens prach-
tig uit. Kosten noch moeite zijn gespaard - mede 
dankzij financiële steun uit vele bronnen - het is een 
lust voor de leunstoelreiziger. Liefhebbers van de Ro-

1 Kroniek van het Klooster Bloemhof (Floridus Hortus) te 
Wittewierum door de abt Emo van Huizinge en later de 
tweede abt Menko, Latijns/Nederlands, 1991, uitgave 
Verloren, Hilversum;

2 Ada van Deijk: In de voetsporen van Emo en Menko , 
cultuur-historische gids door Groningen en Ostfriesland, 
1993 uitgave Profiel, Bedum;

3 Aafke Steenhuis, Verhalen van het Groninger Ommeland, 
2007, uitgave Contact;

4 Ynskje Penning, Emo’s Labyrint, historische thriller, 2010, 
Penning Boek;

In de voetsporen van Emo en menko
Emow’s pelgrimage herontdekt 



De plaatsnamen die door Emo nadrukkelijk in zijn 
kroniek worden genoemd voor de heenreis:

Nijeklooster - Coevorden - Duisburg - Tongeren - Villers 
la Ville - Bonne Esperance - Heylissem - Hautmont - 
Clairfontaine - Thenailles - Laon - Soissons - Troyes - Bar 
sur Seine - Lyon -  
Saint-Jean-de-Maurienne - Mont Cénis - Suza - Piacenza 
- Pontremoli - Lucca - San Quirico d’Orcia - Radicofani 
- Viterbo - Sutri – Roma.
En voor de terugreis: Roma - Pavia - Milano - Como - 
Basel - Strasbourg - Speyer - Worms - 
Mainz - Köln - Münster - Coevorden - Nijeklooster.
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maanse kunst kunnen hun hart ophalen. En daarmee 
de onrust bij zich zelf opwekken om op weg te gaan 
naar de eeuwige stad. In ons geval te voet of op de 
fiets. Om een goede routegids voor de tegenwoor-
dige pelgrim te hebben, moet er nog wel wat aan 
gesleuteld worden. Zoals bijvoorbeeld de makers van 
de Lighfoot-guides dat deden met de Via Francigena5. 
Een uitdaging voor een toekomstig project. Wellicht 
onder de naam Via Frisiana?
De Via Francigena is gebaseerd op een manuscript 
van aartsbisschop Sigeric van Canterbury uit 990. In 
Zwitserland maakt men voor de route van Basel naar 
Vevey 6 gebruik van een manuscript uit 1154 (van 
Nikolas von Munkathvera) en nu kunnen de pelgrims 
uit Nederland en Niedersachsen de pelgrimage naar 
Rome ook gaan ondernemen geïnspireerd op Emo’s 
Reis.

Emo zal in zijn tijd via de religieuze connecties wel 
onderdak hebben gevonden, maar daar de kerk dit 
nu niet meer automatisch biedt, zullen wij onze 
nieuwe religies moeten aanspreken via onze mobiel 
of het internet. Je vraagt je echt af hoe dat vroeger 
is gegaan: waarschijnlijk wist men alleen van de 
hoofdroutes waar deze heen voerden. Blijkbaar ook 
over de Alpen! Maar om vanuit Noord-Nederland 
(Frisia) de beste weg naar Rome te vinden zou wel 
eens een kwestie van horen zeggen zijn geweest. 

5 Paul Chinn & Babette Gallard, Lightfoot guides one, two 
& three, Pilgrimage Publications;

 Babette Gallard, Via Francigena Canterbury to Rome, 
Lightfoot Companion;

 Babette Gallard, Via Domitia Arles to Vercelli, Lightfoot 
Companion;

 Paul Chinn & B.Gallard, Lightfoot guide to the Via 
Domitia – Arles to Vercelli, Lightfoot Companion;

6 Topofrancigene CH; Basel/Bâle - Vevey (190 km),  AIVF 
2010;

7 Conrad Stein, Via Francigena von Lausanne nach Rom, 
2011, Outdoor 201.

Daar het wegennet zich ondertussen wijd en zijd 
heeft verspreid, zal de reiziger nu kaarten en andere 
middelen te hulp moeten roepen om de juiste keuzes 
onderweg te maken.

Het boek over Emo’s Reis kan je hierbij helpen: als 
hulpmiddel gelden dan de plaatsen, die uitdrukkelijk 
door Emo genoemd worden: 25 voor de heenweg en 
11 voor de terugweg. De beschrijving lijkt voor de 
reiziger, die nu deze tocht te voet of op de fiets wil 
ondernemen geen pretje, met een auto kan het wel-
licht te doen zijn. Minimaal een goede wegenatlas 
1/200.000 is daarbij nodig. En in hoeverre de elek-
tronische hulpmiddelen daarvoor voldoende zijn, zal 
de praktijk moeten uitwijzen. Het laatste stuk vanaf 
Pavia naar Rome komt globaal overeen met de Via 
Francigena, waar ondertussen nu meer over bekend 
en over gepubliceerd is 7.

De uitgaven van Noordboek en Penningboek geven 
ons een beeld van het landschap en de samenleving 
in het Europa van het begin van de dertiende eeuw, 
gezien door de ogen van Emo én door die van een 
moderne reiziger. En dat alles is te danken aan het 
speurwerk van Ynskje Penning en Dick de Boer. Aan 
te bevelen voor pelgrimerende plannenmakers in de 
komende geschenkenmaand!
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Ynskje Penning, Emo’s Labyrint, uitgave Penning Boek, 
2010, (isbn 9789033008535, € 18.95) 

Dick E.H. de Boer, Emo’s Reis, uitgave Noordboek, 2011 
(isbn 9789033007880) € 29,90
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boekbespreking: Een nieuwe route?

www.noordboek.nl 
www.penningboek.nl 
www.emoslabyrint.nl
www.verloren.nl 

Rome, Schola Frisionum
[…] Hoe dichter ze bij Rome kwamen hoe groter 
en indrukwekkender de bouwwerken werden. 
Steeds beter begrepen ze [de monniken Emo en 
Hinrik] dat de Duitse koning zich keizer noemde 
van het Heilige Roomse Rijk. Hier kon je voelen 
dat een onverbrekelijke band hun eigen tijd vast-
bond aan het verleden van Keizer Augustus, die 
de bevolking van Israël liet tellen toen Christus 
geboren werd. 
Ze kwamen langs verzakte Romeinse praalgraven 
met prachtige gebeeldhouwde reliëfs en voor-
zien van Latijnse teksten, die de naam prijsgaven 
van de belangrijke persoon, wiens as daar lang 
geleden bijgezet was. Zo bereikten ze Sutri, een 
kleine stad gebouwd bovenop een steile rots in 
de heuvels. ‘Ik wil die muurschildering wel eens 
zien,’ zei Hinrik. Ze stalden hun paarden op het 
marktplein. Emo aaide de hond, wiens wonden 
bijna genezen waren, over zijn kop. Hij wees op 
de paarden. De hond geeuwde en ging liggen.
Ze liepen de kathedraal binnen en vroegen 
een jonge priester naar de 

wandschildering. Hij pakte 
een blaker, ging hen voor 
de trap af en bracht hen 
naar de catacombe van 
de heilige Fortunata. 
Hij wees zonder te 
aarzelen naar een 

magere, ascetisch uitziende man met rossige 
krullen. Donkere, ietwat holle ogen, keken hen 
helder, oplettend en enigszins achterdochtig aan. 
Zowel Emo als Hinrik bekeken de schildering 
gefascineerd. Het toonde iemand die zeer wel in 
staat leek gedachten in beslissingen en daarna in 
daden om te zetten.
Een kerkleider met een luisterend oor, een on-
verzettelijke wil en een onstuitbare daadkracht. 
Was dit de paus die zichzelf tussen God en de 
mensen had geplaatst om te heersen over het tij-
delijke en misschien ook over het eeuwige? Een 
man met haast onbeperkte macht, die besliste 
over leven en dood? Hij had niet alleen de vierde 
kruistocht in gang gezet, maar ook het bevel 
gegeven om tienduizenden ketters uit te roeien, 
waarvoor hij abt Arnoud van Citeaux als instru-
ment gebruikte. Emo huiverde en vroeg zich met 
grote zorg af hoe er over zijn lot en dat van zijn 
klooster beslist zou worden.
De laatste etappe! Vol goede moed gingen ze op 
pad. Een bocht in de weg en ze zagen Rome in 
de verte liggen! ‘We hebben het gehaald, Emo!’ 
Hinrik juichte. Emo sloeg hem lachend p zijn 
schouder. ‘Met Gods hulp en met die van jou!’
Het was donderdag 19 januari 1212 op de dag 
van Maria en Martha. Wat zou Rome hen bren-
gen?

[uit Emo’s labyrint, pagina’s 280-281]
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Jubilerende 
zustervereniging
door het bestuur Vereniging pelgrimswegen naar Rome

Al vijfentwintig jaar is het Ne
derlands Genootschap van Sint 
Jacob een trefpunt voor gelijk
gestemden. Voor mensen die de 
tocht naar Santiago de Com
postela reeds hebben gemaakt 
en diegenen die de ‘Weg van de 
hoop’ nog voor de boeg heb
ben’. 

Zo begint de aankondiging van onze 
jubilerende zustervereniging op hun 
website santiago.nl. Het is ook voor 
de meeste van onze leden dikwijls een 
logische eerste stap geweest: lid wor-
den van het Genootschap om daarmee 
gebruik te gaan maken van de prakti-
sche informatie over het pelgrimeren, 
maar ook over de spirituele kant van de 
bijzondere reis naar Santiago de Com-
postela. Met de inmiddels meer dan 
tienduizend leden tellende vereniging 
is het mogelijk flink uit te pakken ter 
gelegenheid van dit jubileum. Eerder 
dit jaar was er een conferentie met als 
thema Pelgrimeren naar Santiago: 
eeuwenoud, eigentijds. Ook 
een delegatie van ons bestuur 
woonde de vaak met bijzondere 
beelden toegelichte woorden van 
diverse sprekers bij. Heel spran-
kelend was o.a. de lezing van 
Wendelien van Welie (Universi-
teit van Amsterdam) over kunst 
langs de pelgrimswegen. Wellicht 
is ook onze leden de Camino der 
Lage Landen niet ontgaan. Een 

groots opgezet landelijk pelgrimsspek-
takel met een grote betrokkenheid van 
de vele Santiago-gangers. In het kielzog 
van dit feest verwende de afgelopen 
maanden het Museum voor Religieuze 
Kunst in Uden zijn bezoekers met aan-
dacht voor de populaire pelgrimsroute. 
En als klap op de vuurpijl zal - met 
een grote betrokkenheid van de leden 
- het Genootschap meewerken aan de 

expositie Onderweg naar Santiago 
de Compostela die in Museum het 
Catharijneconvent te Utrecht te zien 
is tot 26 februari 2012. Samen met 
opnieuw een prachtig jubileumnum-
mer van het magazine De Jacobsstaf 
presenteert onze zustervereniging een 
prestatie van formaat: aandacht voor 
de geschiedenis, de betekenis en het 
belang van pelgrimeren, toen én nu! 
De Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome feliciteert het Genootschap van 
Sint Jacob van harte met deze ver-
jaardag. In onze gezamenlijke ruimte 
in Het Huis van Sint Jacob te Utrecht 

zal ons cadeau wel opvallen: we 
schenken een fotocollage van 
bekende plekjes waarin Jacobus 
én Petrus elkaar onderweg heb-
ben gevonden. Ook wij hopen 
samen met het Genootschap in 
de toekomst pelgrims te blijven 
helpen om op hun pelgrimsweg 
te raken. 

Arrivederci! 
ultreia! 
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Pelgrimsonderkomen 
Ostello Castello del Piagnaro

Locatie: Porta di Parma, Pontremoli
Aan de Via Francigena,Italië 
Het kasteel ligt aan het einde van een straatje 
vanuit het oude centrum naar omhoog (300 m 
lopen)
Station (CCF): Er is een trein- en busstation
Reserveren gewenst! 
Telefoon: +39.0187.831439 of 
+39.0187.4601211
Email: cooperativapuntremal@libero.it
Tipgever: Ruud Bruggeman

Meer pelgrimsonderkomens van de maand vind je op Pelgrimswegen.nl

Het oude stadje Pontremoli ligt aan de Via Francigena, aan de voet van de lange 
afdaling na de Passo della Cisa uit de Apennijnen. Onze meest romantische 
overnachting op onze weg naar Rome: slapen in een heus oud middeleeuws 
kasteel in Pontremoli! Een plek om nooit te vergeten...

Toen we in 2009 liepen over de Via Francigena, 
trof ik in de lijsten met onderkomens voor pel-
grims onderweg een bijzonder adres in Pontre-
moli: het Ostello Castello del Piagnaro. Dat sprak 
tot mijn verbeelding: zou het een kasteel zijn? Ik 
reserveerde tevoren telefonisch voor 18 euro per 
persoon, zonder enig idee waar we terecht zouden 
komen. Toen we moe in Pontremoli arriveerden, 
moesten we voor ons adres ook nog een helling op 
(we slaken een zucht!, maar zeggen ook: kastelen 
liggen toch meestal boven een stad?). Het resultaat 
overtrof onze stoutste verwachtingen. Het was een 
museum met stèles (stenen zuilen met voorstel-
lingen) uit het stenen tijdperk, gevestigd in een 
deel van een prachtig gerestaureerde ruïne van 
een groot oud kasteel. Het museumgedeelte was 

toegankelijk, het 
grote resterende 
deel met kettingen 
afgesloten voor 

het publiek. Maar niet voor ons, pelgrims die er een 
kamer hadden gereserveerd, wij mochten door de 
kettingen de grote burcht in. Over binnenplaatsen, 
trappen en borstweringen naar onze vleugel, een 
gerestaureerde gang met een aantal kamers met 
stapelbedden en een modern toiletgedeelte. Uit ons 
raampje keken we uit over het kasteel en over het 
oude stadje beneden. De kinderen van een ander 
logerend gezin zaten elkaar als echte ridders met 
speren achterna over trappen en binnenplaatsen. 
Over romantisch gesproken! Het museum sloot 
om 18.00 uur, maar wij kregen de sleutel van het 
kasteel, om er ook ’s avonds vrij in en uit te kunnen 
gaan. Het stadje heeft een gezellig plein rond het 
stadhuis, waar ook enkele winkels zijn te vinden. 
’s Morgens zaten we in de stralende zon te ontbij-
ten op de oude binnenplaats van het kasteel; de 
sleutel deden we bij vertrek in de brievenbus van 
het museum. Na zo’n nacht kan je dag natuurlijk 
niet meer stuk!

Pelgrimsonderkomen van de maand 
november 2011

Heb je zelf suggesties voor een bijzondere plek? Laat het ons 
weten! We sturen je graag het zogenaamde format waarbinnen 
jouw gegevens moeten worden verwerkt. De werkgroep 
Publicaties draagt vervolgens met plezier zorg voor de 
eindpresentatie én publicatie! redactie@pelgrimswegen.nl
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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 bui-
tenland;
- 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 informatie 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 
mogelijkheid diverse artikelen zoals speld, wimpel of 
badge te bestellen. Ook kun je daar alle informatie 
vinden met betrekking tot het lidmaatschap.

met vleugels aan 
zijn voeten  
van de werkgroep Routes

Onlangs hebben weer diverse bijzondere aanvullingen 
op routebeschrijvingen naar Rome het licht gezien. 
Met veel plezier noemen we hier het boek ‘Con le ali 
ai piedi’ [Met vleugels aan zijn voeten]. Angela Maria 
Seracchioli beschrijft de tocht in de voetsporen van 
de heilige Franciscus en de devotie van de Aartsengel 
Michaël. Een reis door onbekende valleien, steden en 
landschappen van Lazio tot aan de rotsen van Monte 
Sant’Angelo; zij heeft de 500 km lange route in 25 
etappes beschreven. Met veel aandacht voor historie 
en praktische gegevens. Het is verschenen bij Terre di 
Mezzo (isbn 9788861891654, € 28.50). Deze nieuwe 
uitgave voor pelgrims (te voet of met fiets) sluit aan bij 
de gids ‘Di qui passò Francesco’, een routebeschrij-
ving van La Verna tot Rieti, van dezelfde 
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auteur. (isbn 9788861890978, € 28.50). Het laatste 
boek is vertaald in het Duits, met een andere etappe-
indeling onder de titel ‘Der Franziskusweg, auf den 
Spuren des Franz von Assisi’ (isbn 9783702228255, 
Tyrolia, € 22.90). De twee gidsen samen vormen 
een reis van La Verna, waar de heilige van Assisi de 
stigmata kreeg, naar de Heilige Berg van de Aartsengel 
Michaël, een van de eerste plaatsen van christelijke 
pelgrimage. Meer informatie op www.diquipassofran-
cesco.it. We tekenen hier bij aan dat wie de gids van 
Kees Roodenburg volgt, ook La Verna en Reiti bereikt; 
die gids kan dus ook gebruikt worden voor de aanloop 
naar deze route.
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Elke stap, elke tree
Die ik nader tot mijn doel

Neem ik meer wijsheid, 
ervaring mee. Agenda 2011/2012

• 12 november 2011: 
 Ontmoetingsdag en Alge-

mene Ledenvergadering, 
Houten

• 25 februari 2012: 
 Fiets- en Wandelbeurs, 

Amsterdam

• Informatiedagen 
 Huis van Sint Jacob, 

Utrecht: zie website!

• Digitale Nieuwsbrief: 
 16 december 2011, 
 3 februari en 
 13 april 2012

• 16 maart 2012:  
 Omnes 04

Pelgrimswegen naar Rome

Frederik van Eedenlaan 24

2182 Vk Hillegom

info@pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl


