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2Feestje vieren!   
door Ben Teunissen, eindredactie

Op 27 oktober 2007 is de Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome opgericht. Al vrij snel daarna kwam onze website 
pelgrimswegen.nl in de lucht, waaraan nog bijna dagelijks 
wordt gewerkt mede dankzij de waardevolle informatie 
van onze leden natuurlijk! Pas in 2010 was de Vereniging 
in staat een Nieuwsbrief en het magazine Omnes te gaan 
opstarten. Want vergroten en verdiepen van de belang-
stelling voor pelgrims- en bezinningstochten, te voet of 
op de fiets naar Rome, blijft volgens de statuten ons doel. 
Reden voor de redactie van dit magazine Omnes om het 
vijfde nummer iets dikker en vooral feestelijker te maken.  
En daar heeft de lezer zelf wellicht behoorlijk aan mee 
gewerkt. Want op onze oproep om beeldmateriaal aan te 
leveren gaven opvallend veel leden gehoor. Daardoor zijn 
we ook in staat op vier pagina’s door middel van die foto’s 
een beeld te schetsen van wat er allemaal door ons heen 
gaat. Maar ook is het beeldarchief nu flink extra gevuld en 
kunnen we als redactie in de komende Nieuwsbrieven la-
ten zien, waarmee veel van onze leden druk zijn geweest. 
Huub van Ass maakte bijvoorbeeld een foto van zijn 
rugzak, die naast een aantrekkelijk gewicht ook uitstraalt 
waar deze achter op zijn rug naar toe trekt. Onze ogen 
vielen ook op de foto van Peggy van de Wiele die ons een 
foto van haar gezelschap stuurde. We zijn natuurlijk erg 
nieuwsgierig naar het verslag van deze bijzondere tocht 
en naar ‘hun’ foto op het Sint Pietersplein, ook al hebben 
zij dat dit jaar nog niet samen gehaald. Ook zochten we 
een drietal ervaren pelgrimerende leden thuis op en we 
doen daar onder de kop ‘Het licht op…’ met veel plezier 
verslag van. Carmine Tores loopt stap voor stap met zijn 
‘bagage’ terug naar zijn vaderland, Guus Wesselink en 
Riet van Laake genieten van het vooruitzicht vier maan-

den lang onbezorgd vrij te zijn. En Immy Kuipers fietst 
2400 kilometer om daarmee gehandicapte jongeren te 
kunnen ondersteunen. Drie verhalen met geheel verschil-
lende uitgangspunten voor de tocht naar Rome. Wellicht 
herkent onze lezer zich in een van die verhalen?  Vanuit 
verschillende gezichtspunten belichten Leo Baeten en 
Pieter Quelle hun ervaringen met de Rome-tocht promo-
tor Bertus Aafjes. Bij onze zoektocht naar een uitbreiding 
van ons redactieteam troffen we in ieder geval een colum-
nist, die (b)lijkt te gruwen van ‘echte pelgrims’. Drukke 
werkzaamheden verhinderen helaas zijn toetreden tot 
het redactieteam, dus we blijven zoeken naar (kritische) 
leden die bijdragen aan hun ‘club’blad willen leveren. In 
welke vorm dan ook! Verder nemen we de al vertrouwde 
bijdragen van onze correspondent op, die we deze keer 
op de Povlakte troffen. En een wat meer beschouwend 
artikel met onze leden Aart en Alice Woutersen laat ons 
kennis maken met pelgrims die vanuit een oergevoel, een 
verlangen, een heimwee hebben gekozen op pelgrims-
tocht naar Rome te gaan. Om te ontdekken dat pelgrims-
weg en levensweg lijken samen te vloeien om daar dan 
nog dagelijks aan terug te denken. We wensen onze 
lezers een ‘feestelijk’ leesmoment en hopen velen terug te 
zien op onze ontmoetingsdag op zaterdag 10 november 
in Houten. Op pagina 26 is daarover meer informatie te 
vinden.

redactie@pelgrimswegen.nl
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time Flies When 
You’re Having Fun    
   door Gert Wich, voorzitter Pelgrimswegen naar Rome 

Nu 5 jaar na dato komt de grens van de 1000 leden 
in zicht. Dat is op zichzelf bezien al een mijlpaal, 
aangezien wij in de laatste Algemene Ledenvergade-
ring van 2011 het 500e lid mochten verwelkomen. In 
wandeltermen: een lekker tempo.

En wij kunnen terug kijken op een paar mooie hoog-
tepunten. In willekeurige volgorde stip ik hier graag 
enkele aan:
• een website die klinkt als een klok. Mocht je nu 

nog vragen hebben, dan zal het niet over de feiten 
kunnen gaan, maar veel meer over de sfeer en de 
subjectieve keuzes.

• Een mooi handboek voor elk nieuw lid, dat op de 
salontafel werkelijk niet misstaat: Op Pelgrimstocht 
naar Rome

vervolg op pag. 3 
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In 2006 liep ik naar Rome. Het staat mij 
allemaal nog heel levendig bij: de Voorberei-
ding, de trainingstochten, de Duizend Vragen. 
En dan de tocht zelf: drie maanden avontuur, 
de  - altijd onverwachte  - ontmoetingen, de 
nieuwe inzichten, het Grote Afzien en het 
Grote Genieten, de ontelbare plaatjes.

In “mijn tijd” was er betrekkelijk weinig ken-
nis beschikbaar over fiets- en voetreizen naar 
Rome, zoals wij die bedoelen. Op Internet, 
een heel belangrijke bron, kon je toen en-
kele vreemdtalige verslagen lezen, maar een 
compleet beeld trof ik nergens aan. Voor het 
Italiaanse deel van de voetreis was er de As-
sociation Internationale Via Francigena (AIVF). 
En in Nederland was er de vertegenwoordiger 
van deze AIVF in de persoon van Klaas van der 
Poel. Klaas is een van de founding fathers van 
de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome (PnR).

Zoals zo velen de behoefte voelen om na hun tocht 
iets aan het papier toe te vertrouwen, of een website 
te maken van hun belevenissen, zo voelde ik de 
behoefte om voor de Nederlanders en de Belgen een 
centraal punt de maken voor informatie uitwisseling 
over tochten naar Rome. Een Piazza, waar mensen 
hun ervaringen kunnen delen met hen die binnenkort 
de reis van hun leven gaan maken. Dat bleek een 
prima formule te zijn. Op 27 oktober 2007 is de Ver-
eniging Pelgrimswegen naar Rome formeel opgericht. 
Met de geestverwanten van toen, die nog altijd bui-
tengewoon geestdriftig zijn over “hun” Rome,  werd 
een begin met de club gemaakt: 25 leden! En we zijn 
maar eens begonnen.
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Met de klok mee: Dennis en Elly van berge 
Henegouwen stuurde hun ‘meest sprekende’ 
foto naar de redactie; op 1 augustus dit jaar 
arriveerden Wim Helmonds en mirjam van 
der Zanden bij het graf van Petrus; op 17 mei 
2010 volbrachten Ria en marian bos hun tocht 
vanuit Heerde; ook tom en Loes Hommel 
poseren in september 2011 voor hun einddoel; 
myriam moerenhout heeft het samen met Ria 
toch echt gehaald!; Roel van Dijk gebruikt 
zijn lange arm voor deze ‘blije’ foto na 70 
dagen lopen in september 2008; Wil koumans 
werkt met zijn bijdrage graag mee aan dit 
feestelijke nummer; tea en Jans Doorn lieten 
zich in 2009 om 8.00 uur fotograferen na een 
tocht vanaf het toen nog donkere Saxa Rubra; 
José Hartings en Chris Rozier liepen met hun 
Wheely de Reitsmaroute vanaf Ravenna en 
arriveerden er eind mei van dit jaar; en Henk 
Nijland vond als pelgrim het per fiets bekijken 
van de stad Rome een prachtige ervaring.
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• Alweer enkele jaren brengt de Ver-
eniging de Omnes uit; de papieren 
versie van een nieuwsbrief, met 
elke keer weer mooie verhalen en 
prachtige sfeerbeelden.

• Een eigen PnR paspoort/stempel-
kaart

• Onze jaarlijkse Ontmoetingsdag 
in november is altijd een groot 
succesnummer gebleken: elke jaar 
groeiden de bezoekersaantallen 
met tientallen procenten.

• Bezoek aan het Vaticaan door Bert 
Roebert om de weg te bereiden 
voor ‘onze” pelgrims: bij aan-
komst in Rome kan men voor 
een testimonium terecht bij het 
Vaticaan zelf, de Opera Romana 
en de Kerk van de Friezen.

Van begin af aan konden wij het 
goed vinden met onze zustervereni-
ging Het Nederlands Genootschap 
van Sint Jacob. Wij zijn regelmatig in 
het Jacobshuis in Utrecht te vinden, 
zowel voor informatiebijeenkomsten 
als voor vergaderingen.
Samenwerking tussen de beide 
 verenigingen biedt veel kansen om 
de toenemende behoefte op het 
 gebied van pelgrimeren op een 
goede manier te faciliteren. 
Het Genootschap is vele malen 
groter, maar bij het volgende lustrum 
van PnR…

Het is mij altijd opge-
vallen dat ik een stuk 
lekkerder wandelde, 
zeker als het terrein wat 
uitdagender werd, wan-
neer ik werd vergezeld 
door geestverwanten. 
Ik neem aan dat dit ook 
voor de fietser wel zo zal 
werken. 

En die geestverwanten trof ik aan in 
mijn medebestuurders en vrijwilli-
gers van onze vereniging. Zij zijn het 
die de winkel van PnR laten draaien, 
die deze Omnes tot stand laten 
komen, die de website maken en 
onderhouden, die voor de infodagen 
in Utrecht zorgen en die voor de 
financiën zorgen.
Ik ben heel blij met deze toegewijde 
ervaringsdeskundigen en ben hun 
ook veel dank verschuldigd.

In deze lustrum editie van de Omnes 
vindt u allerlei beelden in de vorm 
van verhalen en foto’s, die hopelijk 
inspireren. Voelt u zich uitgedaagd? 
Heel goed, want de Vereniging: dat 
zijn wij allemaal. Doet u mee?

Na 85 dagen wandelen door West 
Europa kwam ik dan eindelijk in 
Rome aan. In de schaduw van de 
Vaticaanse Obelisk, midden op het 
Sint Pietersplein, beleefde ik mijn tri-
omf. Mijn voetreis was voorbij. Maar 
de Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome kreeg daar, in mijn hoofd, 
gestalte. 
Een leuk kluppie, zeggen ze in 
Utrecht. U allen gefeliciteerd met 
ons eerste Lustrum. Er is nog genoeg 
aan uitdagingen, er zijn heel veel 
vragen om advies en informatie. 

Kortom: op naar de  
volgende vijf jaren Pel-
grimswegen naar Rome.

Time Flies 
When You’re 
Having Fun

vervolg van pag. 1
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“Veertig jaar geleden riep ik al dat 
ik ooit naar Rome zou lopen”
door Astrid van Pelt

Carmine Tores (62) kwam op zijn 
21e vanuit Italië naar Nederland. 
Nu gaat hij bijna met pensioen. 
Als eerbetoon aan zijn vader-
land, wil hij met het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd 
 teruglopen naar zijn roots. 

“De wens om ooit terug te lopen naar mijn vader-
land, heb ik al lang gehad. Waarschijnlijk al vanaf 
het moment dat ik voor het eerst voet op Neder-
landse bodem zette. Dat was in 1971, ik maakte 
toen samen met een aantal vrienden een autotrip 
door Europa. We hadden geen idee waar we naar-
toe gingen, mijn vrienden wilde gewoon lol hebben 
en iets meer van Europa zien. De reden dat ik 
meeging had een andere achtergrond: na een hard 
en armoedig leven in Italië, was ik op zoek naar een 
plek waar ik een nieuw leven kon opbouwen.”
Voordat Carmine met zijn vrienden per auto door 
Europa trok, was hij nog nooit buiten de grenzen 
van Italië geweest. Zijn jeugd werd gekenmerkt 
door extreme armoede en zijn ouders hadden 
moeite om hem en zijn broer dagelijks eten te 
geven. Op zijn vijfde belandt bij daarom in een 
internaat in Napels, waar hij tot zijn vijftiende bleef. 
“Ik werd opgevoed door strenge nonnen. ’s Och-

Carmine Tores loopt terug naar zijn geboorteland
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tends moesten we om vijf uur opstaan en er was 
weinig ruimte voor spontaniteit. Toch heeft deze 
Spartaanse opvoeding mij goed gedaan, het heeft 
mij discipline en daadkracht bijgebracht: toen ik 
op mijn vijftiende klaar was op het internaat, heb 
ik door heel Italië gezworven, ik heb wild geleefd, 
maar ik ben nooit in aanraking geweest met drugs 
en ik heb nooit gestolen.”

Zingeving
Als Carmine op zijn 21e uit militaire dienst komt, 
vraagt hij zich af wat hij met zijn leven wil doen. 
Hij heeft geen onderkomen, en aankloppen bij 
zijn ouders is geen optie: 
“Ik zag dat ik hen alleen 
maar geld kostte en tot last 
was.” 
Hij reist met zijn vrienden 
mee door Europa. Als ze 
via Duitsland de Neder-
landse grens overgaan, 
hebben ze aanvankelijk 
geen idee in welk land ze 
zijn. “We dachten dat we 
in Zweden waren, totdat 
we platte weilanden, 
molens en koeien za-
gen”. De Italianen rijden 
door naar Rotterdam, en 
Carmine besluit niet mee 
terug te gaan naar Italië: 
Rotterdam wordt de plek 
waar zijn nieuwe leven 
begint. Hij vindt een 
baan, trouwt, en krijgt een 
dochter. Op zijn zestigste 
verjaardag brengt hij zijn 
autobiografie uit, ‘Napels, 
de stad van mijn eenzame 
jeugd’.“In eerste instantie wilde ik mijn levensver-
haal documenteren voor mijn dochter Tiziana, maar 
ik heb veel meer exemplaren verkocht. Ondanks dat 
ik geen schrijver ben, heb ik veel complimenten ge-
kregen over mijn openhartige stijl, mensen vonden 
dat het net leek alsof ik naast hen zat wanneer ze 
het boek lazen.”

Carmine weet zich door het leven 
te slaan met minimale middelen. 
Hij is weinig veeleisend, maar 
in zaken die hem nauw aan het 
hart staan, bijt hij zich vast als een 
pitbull. “Ik kan me niet herinneren dat ik 
ooit iets gezegd heb dat ik niet ben nagekomen.” 
Zijn huidige missie: een voettocht naar zijn geboor-
testad Rome. 

Lopen als symbool 
“Lopen is voor mij niet slechts een manier om 
je zonder vervoersmiddel te verplaatsen, lopen 

staat symbool voor mijn 
vroege leven: ik heb altijd 
moeten lopen, ik had 
nooit geld voor de bus. 
Nu ik geld heb, loop ik 
nog steeds. Je kunt het 
verleden niet uitwissen, je 
kunt je er slechts mee ver-
zoenen. Ik heb een leven 
lang geleefd met felle pijn 
van binnen, maar mijn 
jonge jaren in Italië heb-
ben mij gevormd in de 
waarderende en emotio-
nele man die ik nu ben. 
Nu ik aan de vooravond 
van mijn pensioen sta, wil 
ik in stijl terugkeren naar 
mijn roots. Het bereiken 
van het eindpunt, Rome, 
is niet het voornaamste 
doel van deze trip, maar 
de reis zelf: stapje voor 
stapje zal ik mijn geboor-
teplek naderen en op weg 
daar naartoe hoop ik mijn 

leven, de bagage die ik de afgelopen decennia jaar 
heb meegesleept rustig te kunnen overdenken.”

Jarenlange droom
“Ik zou deze pelgrimstocht allang gemaakt heb-
ben als mijn vrouw niet ernstig ziek was. Ze heeft 





Heb je interesse om Carmine nader te leren 
kennen en wellicht met hem naar Rome te 
lopen? mail hem dan: carmineserot@hotmail.
com. Of bel 0180521380.
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sinds kort COPD en ze voelt zich 
erg zwak. Het feit dat ik ondanks 
de ziekte van mijn lieve vrouw 
toch een maand of vier weg wil 
gaan, om naar Rome te lopen, 

zegt niets over de liefde voor haar, 
maar alles over de vurige wens om 

dit ten uitvoer te brengen.”

“De voettocht naar Rome zal Carmines eerste grote 
internationale tocht worden, hij heeft al een aantal 
langere tochten in Nederland gemaakt. “Lopen is 
voor mij opgaan in de omgeving. Al na een paar 
dagen vergeet je dat je onderdeel bent van de sa-
menleving. Je leven staat volledig in het teken van 
overleven en van het verleggen van je grenzen. Je 
moet soms door fysieke ontberingen heen: ik weeg 
slechts 60 kilo en als ik voor langere tijd op stap ga, 
dan heb ik minstens 15 kilo aan bepakking bij me. 
De eerste dagen loop ik volledig kromgetrokken, 
maar ook dat went.”

maatje
“Dat ik naar Rome ga lopen, staat vast. Of ik dat 
in mijn eentje zal gaan doen, of niet, weet ik nog 
niet. Via de site pelgrimswegen heb ik een oproep 
geplaatst voor een wandelmaatje. Iemand die net 
als ik een diepe wens heeft vier maanden lang 
onderweg te zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar een 
leeftijdsgenoot, in ieder geval naar iemand met de 
nodige levenservaring, we moeten wel voor vier 
maanden aan verhalen bij ons hebben. Iemand 

met ijzeren doorzettingsvermogen en discipline, 
en een wandelaar die bereid is ook te kamperen en 
niet slechts van hostel naar hostel wil lopen. En… 
een wandelaar die, in tegenstelling tot mij, goed 
is in kaarten lezen. Want ondanks dat er meerdere 
wegen zijn die naar Rome leiden, is het fijn als we 
recht op ons doel af gaan.”

Pied à Terre 
feliciteert de Vereniging

met haar eerste lustrum

Geografische
 Boekhandel 
Pied à Terre 

Overtoom 135-137 
Amsterdam 

020 627 4455 
www.piedaterre.nl
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‘Fietsen maakt je soms 
wereldvreemd’   
door Astrid van Pelt

2400 kilometer fietsen om nog 
verder weg gehandicapte jonge-
ren te ondersteunen. Immy Kui-
pers (26) maakte vorig jaar met 
haar schoonmoeder Hanny (56) 
een sponsortocht op de fiets naar 
Rome 

Immy Kuipers over haar pelgrimage op de fiets 

Een kwarteeuw
‘Vorig jaar ben ik 25 geworden. In Twente, waar 
ik woon, is dat een hele happening. Er worden 
spandoeken voor je opgehangen en iedereen ziet 
het bereiken van een kwarteeuw als een mijlpaal. 
Om deze bijzondere leeftijd extra te benadrukken, 
besloot ik dan ook maar een bijzondere daad te 
gaan verrichten: een pelgrimage op de fiets naar 
Rome. Een reiscompagnon had ik snel gevonden: 
mijn schoonmoeder Hanny. Vanaf het moment dat 
wij elkaar voor het eerst zagen, klikte het tussen 
ons. Zij had vijf jaar eerder, op haar vijftigste al een 
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fietstocht naar Santiago gemaakt. We 
hadden afgesproken dat we ooit 
samen een grote tocht zouden 
gaan fietsen. En dat gebeurde dus 
op mijn 25e, toen we in de zomer 

op de fiets stapten naar Rome. 
We zijn op een woensdag vertrokken. 

Die maandag en dinsdag ervoor had ik 
nog gewerkt, waardoor ik lichtelijk gestrest op de 
fiets stapte. Maar fietsen heeft altijd zo’n rustgeven-
de uitwerking op me, dus na een paar uurtjes was ik 
de stress voor een groot deel alweer kwijt.’ 

Autistisch op de fiets
‘Gedurende de tocht gingen we steeds meer autis-
tische trekjes vertonen. Autisten kunnen erg slecht 
tegen prikkels, en tijdens onze tocht door verlaten 
landschappen, waarin alles in perfecte harmonie is, 
vervreemdden wij langzaam van prikkels om ons 
heen. Het was aanvankelijk dan ook enigszins gek-
makend toen wij na alle dagen in de natuur ineens 
midden in de hectische metropool Rome stonden. 
Ook moest ik weer wennen om zoveel mensen om 
me heen te hebben. In Rome vroeg een man ons: 
‘Jullie zijn vast op weg naar het Sint Pietersplein, 

zal ik jullie de weg wijzen?’ Aardig bedoeld natuur-
lijk, maar we hadden net 2400 kilometer op eigen 
houtje gevonden, dus het voelde een beetje raar dat 
wij voor de laatste 200 meter hulp van buiten nodig 
zouden hebben.’

Laat de ander zijn gang gaan
‘Ondanks dat ik van tevoren wist dat het met mijn 
schoonmoeder goed klikt, hadden we nog nooit eer-
der zo lang op elkaars lip gezeten. Best spannend 
dus. Het geheim van een goede relatie onderweg 
is juist niet krampachtig een goede relatie te gaan 
forceren. Geef de ander de ruimte dingen op zijn 
of haar eigen manier te doen en probeer elkaar niet 
continu te helpen. Als de ander een dagje wat stiller 
is: accepteer dit dan, en probeer er niets achter te 
zoeken. Grote kans dat het de volgende dag weer 
over is. Kortom: laat de ander zijn wie hij of zij is. 
Dit recept hebben mijn schoonmoeder en ik ook 
toegepast op onze fietstocht, en het heeft positief 
uitgepakt.’ 

Een moment van bezinning
‘Ondanks dat wij niet heel streng in de leer zijn, 
zag ik deze tocht wel als een spirituele daad. Je 
bent voor een groot deel teruggeworpen op je 
eigen gedachten, terwijl je fietst op een route met 
historische relevantie. We zijn veel kerken op onze 
route ingelopen, waar we ook vaak kaarsjes hebben 
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gebrand. Even een moment van bezinning. Het was 
ons doel om aan het eind van de reis ons pelgrims-
paspoort vol met stempels te hebben van de kerken 
die we bezocht hadden, maar helaas konden lang 
niet alle kerken op de weg naar Rome aan die wens 
tegemoet komen. Nou ja, dat heeft geen stempel 
gedrukt op onze reis hoor!’

Fietsen voor gehandicapten
‘We hadden op deze reis namelijk een veel belang-
rijker doel, namelijk sponsorgeld inzamelen voor de 
stichting Noi si Voi. Deze Nederlandse stichting zet 
zich in voor gehandicapte jongeren in Roemenië, 
bijvoorbeeld door een zorgboerderij op te zetten. 
Mijn vriend en ik zijn in de zomer van 2010 in Roe-
menie geweest en hebben bliksembeveiliging op de 
zorgboerderij aangebracht. De stichting is afhan-
kelijk van donaties, dus met onze tocht hebben wij 
geld ingezameld voor de stichting. Vrienden, familie 
en zakenrelaties hebben ons gesteund en uiteinde-
lijk hebben we € 3700 opgehaald. Hiermee heeft 
de zorgboerderij een noodaggregaat kunnen kopen, 
want in het afgelegen deel van Roemenie waar de 
zorgboerderij ligt, valt de stroom nog al eens uit. 
Het is fijn een concrete bijdrage te kunnen leveren 
waar je persoonlijk ook bij betrokken bent.’ 

Less is more
‘Maar deze reis heeft ook mentaal tot veranderingen 
geleid: het heeft me doen inzien dat je als mens 
heel veel kan met heel weinig. Ik vind Nederland 
doorgeslagen als consumptiemaatschappij, het lijkt 
wel alsof het hele leven daar om draait. Wij heb-

ben meer dan vier weken in een 
tentje gebivakkeerd, het is een 
primitieve manier van leven, maar 
we voelden ons vrij en volledig 
ontspannen. We zijn regelma-
tig door dorpjes gefietst waar de 
mensen straatarm zijn, maar waar ze 
desondanks heel gelukkig zijn. Rijkdom zit niet per 
se in materie. 
Het is jammer dat je snel nadat je weer thuis bent, 
alles toch weer min of meer gaat zoals het altijd 
ging. Binnen enkele dagen word je weer opgeslokt 
door je werk. Voor mij was het onmogelijk de rust 
van zo’n pelgrimage vast te houden.’ 

Support van het thuisfront
‘Zowel voor, tijdens, als na onze reis, hebben we 
van alle kanten lofuitingen gekregen. Erg aardig, en 
het geeft je weliswaar een boost, maar veel mensen 
vergeten dat de mensen thuis misschien nog wel 
een grotere prestatie hebben moeten leveren. Het 
is nooit leuk om een tijd bij je partner weg te zijn, 
maar als je druk bezig bent met een fietstocht, dan 
kan je die gedachten nog wel een beetje van je af 
zetten. Veel moeilijker is het wanneer je zelf thuis 
achterblijft, en je geliefde is ver weg in het buiten-
land. Onze geliefden hebben ons beiden continu 
van afstand gesteund, en zij zijn onze helden. 
Zonder het thuisfront hadden we zo’n tocht nooit 
kunnen maken.’ 



Het licht op...

‘Vier maanden lang onbezorgd vrij 
zijn, wat een vooruitzicht’ 
door Astrid van Pelt

Na je pensioen in een 
gat vallen? Dat zal niet 
gebeuren voor Riet van 
Laake (66) en Guus 
Wesselink (64). Direct 
na Guus’ pensioen, dat 
volgend jaar zomer 
gepland staat, beginnen 
zij met hun pelgrims-
tocht. Niet Rome is de 
eindbestemming van 
hun voettocht, maar 
Pietrelcina, een dorpje 
in de Apennijnen, zo’n 
driehonderd kilome-
ter ten zuiden van de 
hoofdstad. 

Een klein wonder
Guus: ‘Onze eindbestemming heeft 
historische relevantie, maar ook 
een speciale betekenis voor ons 

Guus en Riet blikken vooruit op hun pelgrimage 
naar de Apennijnen 
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persoonlijk. Het is de geboorteplaats van Padre Pio, 
een Italiaanse monnik die volgens de legende veel 
wonderen heeft verricht. Ondanks dat Padre Pio niet 
meer is, heeft zijn ronddwalende geest voor ons ook 
een klein wonder tussen aanhalingstekens verricht: 
toen wij zo’n tien jaar geleden in Italië op vakantie 
waren, kreeg mijn vrouw een brandwond op haar 
been, door een agressief campinggasje. Haar been 
is toen verbonden. Zo’n tien dagen later bezochten 
we een kerk op het schiereiland Gargano, de streek 
waar Padre Pio gestorven is. Toen mijn vrouw buiten 
op de trappen van de kerk zat, kwam er een man 
naar haar toe met de boodschap dat er iets serieus 
mis was met haar been en dat ze onmiddellijk naar 
het ziekenhuis moest. Opmerkelijk, omdat hij door 
de dikke lagen verband niet kon zien hoe het met 
haar been gesteld was. Had Padre Pio hem mis-
schien die kennis gegeven? Wat bleek? Toen wij 
bij ons lokale dorpsziekenhuisje kwamen, had mij 
vrouw inderdaad een forse ontsteking in haar been 
die onmiddellijk behandeld moest worden. Gargano 
en Padre Pio kregen hierdoor voor ons een bijzon-
dere betekenis.’

Op zoek naar authenticiteit
‘We zitten al anderhalf jaar op Italiaanse les in 
onze woonplaats Den Bosch. Toen wij onze lerares 
vertelden over onze pelgrimage plannen, reageerde 
ze enthousiast. Minder opgetogen was ze over ons 
idee om in Gargano te eindigen. Volgens haar was 
dat een groot Lourdes circus, dat je maar beter kon 
vermijden. In plaats daarvan wees ze ons op Pietrel-
cina, de geboorteplaats van de monnik. We hebben 
inmiddels een bezoek aan die plaats gebracht en we 
zijn het erover eens: dit authentieke dorpje is een 
waardige plaats om als eindbestemming te hebben.’

Je gedachten de vrije loop laten
Riet heeft vorig jaar haar praktijk voor psychosociale 
hulpverlening overgedragen aan een opvolgster en 
Guus gaat komende zomer met pensioen. Hij is op 
dit moment nog directeur en oprichter van twee pu-
bliek-private stichtingen tegen criminaliteit: Aanpak 
Voertuigcriminaliteit en Meld Misdaad Anoniem. 
Riet: ‘Na de pensionering willen we alle drukte van 
ons afschudden, de vergetelheid opzoeken. Het lek-
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kere van lopen is dat je je gedach-
ten de vrije loop kunt laten, dat je 
volledig kan zijn, dat je ongege-
neerd stiltes kunt laten vallen, en 
dan plotseling met elkaar in elkaar 
in een interessante discussie verzeild 
kunt raken. Wandelen lijkt wel effect te 
hebben op je denkprocessen.’ 

Plannen om te kunnen 
 onthaasten
Guus: ‘Om je vier maanden onbezorgd vrij te kun-
nen voelen, is er ironisch genoeg een vrij strakke 
en nauwgezette voorbereidingsperiode nodig. We 
hebben zelfs al een exacte vertrekdatum vastge-
legd: 18 juni 2013. Ter voorbereiding hebben we 
veel gesprekken gevoerd met de Club van Rome 
wandelaars. We hebben de route min of meer 
vastgelegd, kwalitatief goede wandelkleren gekocht, 
en we hebben erg veel boeken gelezen van mensen 
die een soortgelijk avontuur beleefd hebben. Het 
viel ons op dat we in elk boek wat misten: in het 
ene boek ontbrak het sociale aspect, terwijl het 
andere boek weer nauwelijks aandacht schonk aan 
het culturele erfgoed tijdens de pelgrimage. Ik heb 
toen het plan opgevat om naar aanleiding van onze 
reis zelf een soort literair wandelwerk te schrijven, 
waarin al deze aspecten beschreven zijn. Ook dit 
avontuur zie ik met plezier tegemoet en daardoor 
zal onze reis nog even voortleven als we inmiddels 
weer in Nederland zijn.’ 

Sturen vanaf de achterbank
Riet: Over het einde van de reis gesproken: uit 
de ervaringsverhalen van andere pelgrims heb ik 
begrepen dat veel mensen het bereiken van de 
eindbestemming aan de ene kant ervaren als een 
euforisch gevoel, maar aan de andere kant als een 
deceptie: van de ene op de andere minuut is je 
avontuur tot een einde gekomen. Om deze decep-
tie enigszins te doseren, willen we niet het eerste 
het beste vliegtuig terug naar Nederland pakken. 
In plaats daarvan kopen we in Italië een oud Fiatje 
500. Daarvan slopen we de chauffeursstoel eruit, 
zodat Guus op de achterbank kan zitten en zo de 
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auto kan besturen. Met zijn lengte past 
hij namelijk niet op een gewone 

manier in zo’n klein autootje. 
Vervolgens willen we er een paar 
weken voor uittrekken om naar 
Nederland te rijden, zodat we de 

cultuurshock, en de terugkeer naar 
het dagelijks leven wat geleidelijker kun-

nen laten verlopen.’
  

twee vingers in de neus
Ondanks dat Guus en Riet fervente wandelaars 
zijn, en een serie Vierdaagse medailles in hun bezit 
hebben, zal dit hun eerste grote tocht worden, die 
minimaal vier maanden in beslag zal nemen. Veel 
zorgen over de fysieke inspanning die van hen het 

gaat vergen, hebben ze niet. 
Riet: ‘We zijn weliswaar een dagje ouder, maar we 
hebben zo’n fantastische conditie, dus als we nu 
wel eens een lange afstand lopen, is dat– zoals we 
dat in Brabant noemen – met twee vingers in de 
neus. Natuurlijk moeten we er wel wat voor doen 
om fit te blijven. We wandelen regelmatig in het 
weekend en in juni van dit jaar zijn we speciaal 
naar Oostenrijk gegaan om daar ook te trainen op 
hogere afstanden. Maar met onze voorbereiding 
maak ik me weinig zorgen over de grote tocht zelf.’ 
Guus: ‘Tsja, en tijdens onze pelgrimage trainen we 
op de eerste dag gewoon voor de tweede, op de 
tweede voor de derde, en zo kunnen we het tot het 
eind volhouden.’
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Echte pelgrims  
Af en toe kwamen we ze wel eens 
tegen. Echte pelgrims. Reeds van verre 
te herkennen aan hun houten stok 
en het Tau-teken. En eigenlijk wisten 

we nooit hoe snel we weg moesten  komen. Echte 
pelgrims. Om van te gruwen!

De vraag is: waarom? Waarom, Vreuls, maak jij 
je uit de voeten zodra een echte, goedwillende 
pelgrim je pad kruist? Ik herinner me nog, in Gub-
bio, een man die ons out of the blue aansprak en 
ongevraagd vertelde waar we goedkoop 
konden overnachten – hij sliep er zelf. 
We maakten meteen rechtsomkeert.

Het antwoord is velerlei. Ten eerste 
geloof ik niet in God, en al helemaal 
niet in zijn plaatsvervanger op aarde, 
de paus, en zijn gevolg. Ik viel van mijn 
geloof toen Simonis, u weet wel, die van ‘wir haben 
es nicht gewußt’, in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw beweerde dat het primaat van de schepping 
bij de man ligt – kijk maar naar het zaadcelletje, 
zo actief, tegen de eicel die maar een beetje ligt te 
niksen. Ja heus, dat is wat hij beweerde en dat vond 
ik zo pervers, ik die mijn seksuele opvoeding in 
katholieken huize slechts met moeite te boven was 
gekomen, dat ik dacht: hoe durf je? Je volgelingen 
maar ploeteren om zich te bevrijden en jij maar 
gewoon doorgaan met het debiteren van zulke 
groteske banaliteiten – nee, dit instituut leert niks, 
wegwezen!

Waarom dan toch het Franciscuspad gelopen? 
Omdat wandelen in Italië me wel wat leek, nota 

Column door Paul Vreuls

bene van de ene kunststad, Florence, naar de 
andere, Assisië. Dat we daarmee in de voetsporen 
traden van Sint Franciscus, was voor mij, na lezing 
van Nolthenius’ Een man uit het dal van Spoleto, 
eerder een reden het niet te doen dan wel. Die 
Franciscus namelijk was zo’n ongelooflijke dram-
mer dat ik na lezing van zijn levensverhaal een 
enorme hekel aan de man had gekregen. Wat een 
intolerante, dogmatische dwingeland! Een Itali-
aanse macho die, niet in de wieg gelegd voor de 
ridderstand, begreep dat, wilde hij in zijn tijd naam 

maken, het wellicht over de boeg van 
heilig, heiliger, heiligst kon gooien. 
Deugdzaamheid als topsport, bah!

Ik deel kortom heel weinig met de 
rechtgeaarde pelgrim die zich, in de 
volle omvang van zijn godsbesef, op 
weg begeeft naar het dependance van 

de hemel, zijnde de eeuwige stad, zijnde Rome. 
Zeker niet als hij zich daarbij in de parafernalia 
van de pelgrim steekt – houten stok en Tau-teken, 
clichés zijn het die zeggen: kijk mij eens, pelgrim! 
Tot slot geloof ik ook helemaal niets van al die 
praatjes dat je jezelf onderweg tegenkomt. Als dat 
dan pas gebeurt, vraag ik me af, wat doe je dan 
thuis? Ik kom mezelf de godganse dag tegen en 
ben blij als ik er eens uit mag, lekker wandelen in 
Italië bijvoorbeeld. Diepere inzichten doe ik alleen 
op achter mijn bureau, al werkend, al schrijvend. 
En zeker niet onderweg.

En overigens, het Franciscuspad van Kees Rooden-
burg is prachtig. Hulde zij de man!

Ik geloof helemaal 
niets van al die 
praatjes dat je 

jezelf onderweg 
tegenkomt
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Met de klok mee: na alle rust en stilte arriveert 
Everdiene Geerling op 11 augustus 2010 in 
het lawaai en heel veel toeristen; bram de 
Vos ontvangt op 19 augustus 2012 samen met 
Wim boekestijn en zijn broer Robin de oor-
konde in de Friezenkerk; Dirk Lagerwij proost 
samen met Cees Janse op hun aankomst; Hans 
en Henny van der kooi laten zich wegwijs 
maken door een lid van de Zwitserse garde; 
kees en Jacqueline tak werden vooral getrof-
fen door het contrast tussen arm en rijk in de 
buurt van de rijkdom van het Vaticaan; Fien en 
Huub van Ass laten zich na hun aankomst in 
2011 fotograferen bij een andere indrukwek-
kende plek in Rome, het Colosseum; Henny 
Smits verzorgt zijn bewijzen voor het uiteinde-
lijk verkrijgen van het Testimonium; in oktober 
2011 hebben Frieda Ligthart en Johannes 
Elzinga in de Friezenkerk uiteindelijk hun doel 
bereikt en Han Hillige liet zijn oog vallen op 
dit bijzondere straatnaambord.

AANGEkOmEN in Rome   in beeld
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Ik wilde de medemens 
een nieuw gevoel van 
schoonheid bijbrengen 

door Pieter Quelle

In 1966 bezocht ik een literaire beurs in 
de RAI te Amsterdam. Ik had tien gulden 
op zak en wilde het besteden aan een 
dichtbundel van Bertus Aafjes Een voetreis 
naar Rome, omdat de titel me intrigeerde. 
In een van de kraampjes ston-
den Bertus Aafjes en Ed Hoor-
nik gebroederlijk naast elkaar. 
Ik stapte op Aafjes af, pakte de 
dichtbundel Een voetreis naar 
Rome van de stapel en zei om 
het gesprek te starten: ‘Dat 
was een flinke voetreis, mijn-
heer Aafjes,’ of iets dergelijks. 
Hij antwoordde ongeïnteres-
seerd met ‘ja’, en daar bleef 
het bij. Het door mij gewenste 
gesprek kwam niet op gang. 
Verbouwereerd legde ik de 
bundel terug op de stapel en 
wendde me tot zijn buurman 
Ed Hoornik, kocht een bun-
del van hem en kreeg een persoonlijke 
opdracht mee. 

Nu heb ik natuurlijk spijt dat ik toen niet wat 
meer heb aangedrongen. Het zou wat zijn om een 
exemplaar van Een voetreis naar Rome te hebben 
met daarin de opdracht: ‘Voor Pieter Quelle, in de 
verwachting dat je ook ooit naar Rome gaat lopen, 
Bertus Aafjes.’ Het had gekund maar de werkelijk-
heid is anders. Ik heb het toen dus niet gekocht en 

ook niet gelezen. Toch was de titel van dit gedicht 
de basis van mijn sluimerende verlangen ooit naar 
Rome te lopen. Bertus Aafjes ontstak dat verlangen 
en tegen de tijd van mijn vroegpensioen werd het 
heftig actief.

Toen ik in 2006 dan eindelijk op weg 
ging, heb ik Aafjes onderweg naar 
Rome nog ontmoet. Dat ging zo. Ik 
loop van Meyel naar Ell, even onder 
Weert, waar ik het Pelgrimspad wil 
oppikken. Maar bij Hollander loop ik 
verkeerd en kom in Heythuysen. Daar 
besluit ik door te lopen naar Thorn. 
In het eerste dorp waar ik langskom, 
Baexem, ga ik een kop koffie drinken 
in een plaatselijk dorpscafé. Ik ben de 
enige klant. Het duurt even voor de 
koffie klaar is. Er komen drie mensen 
binnen. Zij zien mijn rugzak en vragen 
mij: `Waar ga je naar toe? Waarom 
doe je dat?’ En nog meer van dat soort 

vragen. Ik antwoord dat ik op weg ben naar Rome en 
vertel over Bertus Aafjes. Dan roept een oude vrouw 
achterin het café: `Bertus Aafjes, die heb ik gekend. 
Hij is hier ook geweest. Hij heeft zelfs iets in het 
gastenboek geschreven.` Het gastenboek wordt erbij 
gehaald en ja, hoor, daar staat het:
Voor wie het nog niet wist, hier drinkt men het best 
Trappist. Bertus Aafjes, 31-01-1973.





Bertus Aafjes (1914 – 1993), de 
dichter van het geluk, was in de 
jaren vijftig en zestig van de vo-
rige eeuw een beroemd dichter. 
Adriaan Roland Holst, Martinus 
Nijhoff, Ed Hoornik en Vasalis 
behoorden tot de intimi en 
bewonderden zijn poëtisch 
vermogen. Zijn roem vestigde 
hij met Een voetreis naar Rome, 
een poëtisch verslag van zijn 
kleine Odyssee, zijn (voet)
reis naar Rome. Oorspronke-
lijk wilde hij priester worden 
maar het aardse trok teveel aan 
hem en hij verliet op 22 jarige 
leeftijd de priesteropleiding en 
besloot naar Rome te gaan. 
Op 31 maart 1936 vertrok 
hij van de Borneostraat 32 
in Amsterdam-Oost met een 
ransel, gevuld met voorname-
lijk boeken en een mandoline, op de fiets, richting 
Rome. Na een week was zijn geld op. Uitgegeven 
aan drank en vrouwen. Ondanks het feit dat hij nu 

platzak verder reisde, verliep 
de reis voorspoedig. Voor 
een maaltijd beloofde hij een 
kaarsje te ontsteken in de St 
Pieter en hij sliep veelal bij 
boeren in het hooi. In Bazel 
zette hij zijn fiets op de trein 
en wandelde via de Brennerpas 
naar Italië. Daarna liftte hij van 
Trento naar Riva en op 12 mei 
1936, zijn 22ste verjaardag, 
kreeg hij een lift van Bologna 
naar Rome. De reis was binnen 
anderhalve maand voorbij. De 
terugreis duurde veel langer, 
bijna negen maanden, die hij 
bekostigde met de verkoop 
van plaatjes van de paus. 
Het gedicht Een voetreis naar 
Rome schreef Aafjes pas acht 
jaar later toen hij, gedurende 
de Hongerwinter van `44-`45, 

ondergedoken zat op een zolderkamer in het Friese 
Terband.  ‘Overdag mocht ik niet buiten komen en 
iedere nacht schreef ik bij het schijnsel van een klein 

mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRImSWEGEN NAAR ROmE

OMNES16



olielampje honderd regels.’ Het kwam in het voorjaar 
van 1946 uit en binnen een jaar was het beroemd. 
In twee jaar werden 30.000 exemplaren verkocht, 
een gigantisch aantal voor een 
dichtbundel. De populariteit had 
minstens twee redenen. Het werd 
door tijdgenoten en medekun-
stenaars als een meesterwerk be-
schouwd dat zich kon meten met 
het gedicht ‘Mei’ van Gorter. Zo 
kreeg het gedicht de prijs voor 
het beste Nederlandse gedicht 
dat in de oorlog was geschreven. 
Tekenend hoe het in die tijd, kort 
na het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, werd ontvangen 
is de volgende passage uit een 
brief van Vasalis: ‘In de zomer 
van 1945 kwam hij (Aafjes) uit 
Friesland terug en las in kleine 
kring het lange gedicht Een voet-
reis naar Rome voor...Hoe kan ik 
de indruk die dit gedicht op ons 
maakte beschrijven. Een kunst-
werk functioneert altijd tegen een 
bepaalde achtergrond. 
Die van ons was het 
wakker worden uit een 
nachtmerrie van geweld, 
verraad, rechteloosheid, 
ongekende wreedheid, 
angst, vervuiling en hon-
ger. We meenden inder-
daad dat er een nieuwe 
tijd was aangebroken. 
Het gedicht was een my-
the van overvloed, licht, 
kleur en klank. Er kwam 
geen geweld, geen 
onvrijheid, geen enkele 
vijand, geen verraad 
of schuld in voor. Leven en geluk was het – tegen 
rampspoed en dood.’ De andere reden voor de po-
pulariteit was dat er een schandaal uitbrak vanwege 
de vermeende erotiek in het gedicht. ‘Propagandist 
van zonde en heiligdom’, kopte De Linie. De dichter 
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beschrijft in het deel dat ‘Het Hotel’ heet dat hij een 
nacht doorbrengt met een dienstmeisje met ogen 
´zwart als morellen´ en daarna moet hij weer verder: 

‘Zwervende leert men afscheid 
nemen, nog het meest van zijn 
eigen hart.’ Maar een nacht 
doorbrengen met een vreemde 
vrouw is een zonde! 

Zelf zag Aafjes zijn gedicht als 
een christelijk gedicht dat het 
spanningsveld in het leven van 
christenen tussen het hemelse 
en aardse onder woorden 
brengt. ‘Van de priester die ik 
wilde worden, van de man die 
een brug moest slaan tussen 
de natuur en de bovenna-
tuur, tussen mens en God, 
behield ik toch de karakte-
ristieke eigenschappen. Die 
van een bemiddelaar. Nu een 
bemiddelaar tussen de mens 
en de natuur. Ik wilde de 
medemens een nieuw gevoel 

van schoonheid bijbren-
gen. Een geluksgevoel.’ 
Tegenwoordig wordt het 
gedicht nauwelijks meer 
gelezen. Te verheven, 
zelfs gezwollen taalge-
bruik, zegt men. Ja dat 
klopt en toch… er zitten 
prachtige passages in, 
zie tekstkader. Wie Een 
voetreis naar Rome wil 
lezen kan eenvoudig via 
www.boekwinkeltjes.
nl een exemplaar uit het 
tweedehands aanbod be-
stellen. Tientallen staan 

er te koop. Voor twee euro heb je al een exemplaar. 
En natuurlijk heb ik later een gesigneerd exemplaar 
weten te bemachtigen. 

Reizen, het is zijn hart losmaken
van het anker der kleine vaart,
om het vlot te laten geraken
op de zeeën der wereldkaart.

Het is zijn hart van het beminde
losrukken, fier en onbevreesd,

om het schoner nog weer te vinden
dan het ooit voordien is geweest.



18Gastvrijheid op de Povlakte 
   door Hans Reitsma

drinken?” Nadat hij een glaasje ice tea voor me heeft 
ingeschonken komt hij met een druiventros en terwijl 
ik daarvan zit te genieten verschijnt nog een tweede 
tros van een andere soort: “Déze zijn ook heel lek-
ker.” Terwijl we gezellig zitten te kletsen is de bui 
allang voorbij.

“Wil je niet bij ons thuis slapen?”

Ik zoek al geruime tijd naar een bruggetje op mijn 
kaart als ik twee mountainbikers in het vizier krijg.
“Ah, jullie weten het vast wel. Ik zoek de brug over 
de Sécchia.”
 “Ha ha. De brug. 
 Die is twintig jaar geleden ingestort.”
“Maar hij staat op mijn kaart!”
 “Ja, dat is nou Italië.”
“Nee, dat is shit! Nou moet ik een heel eind omrijden 
naar de camping in Módena.”
 “Wil je naar dié camping?”
“ Ja, ik weet wat je wilt zeggen. Hij is naast de 
tolpoortjes van de autostrada, bij een industrieterrein 
annex tippelzone. Maar het is toch de enige camping 
hier in de buurt?”
 “Dat klopt. Wil je niet bij ons thuis slapen?”
“Gaarne!”
 “Nou, fiets dan maar met ons mee.”

Arme Povlakte. bijna niemand houdt van hem. Het 
commentaar varieert van “We hebben van de hele 
route genoten, zelfs van de Povlakte.” tot “Hebben 
we daar nou zo’n eind voor gefietst? Het lijkt het 
Flevoland wel!” Voeg daarbij de talrijke muggen 
en de benauwde warmte, die ook ‘s nachts blijft 
hangen en de conclusie ‘toeristisch rampgebied’ lijkt 
onontkoombaar. maar nergens ondervond ik zo veel 
hartverwarmende gastvrijheid als juist hier. Hieron-
der twee voorbeelden.

“Déze druiven zijn ook erg 
lekker!”
Het is broeierig warm. In de verte rommelt de donder. 
De dreigende onweerslucht beweegt zich echter van 
me af, dus ik maak me er niet druk om. Totdat ik op-
eens nattigheid voel. Achterom kijkend zie ik dat een 
tweede bui mij ongemerkt heeft ingehaald. Wat nu te 
doen? Een regenpak is bij 30 graden geen optie, ook 
al is het ademend. Ik fiets in the middle of nowhere, 
dus een café om te schuilen is er niet. Wel staan her 
en der fraaie vrijstaande huizen. Ik bel bij het eerste 
het beste tuinhek aan. “Kom gauw binnen” wenkt de 
heer des huizes mij van onder het afdakje bij de voor-
deur, want de bui barst nu in alle hevigheid los.
“Natuurlijk mag je hier even schuilen. Wil je wat 
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Als je er maar oog voor hebt heeft ook de Povlakte zijn bekoring.



NUmmER 5  ■  OktObER 2012

19

Met de klok mee: In een park langs de Via Appia Antica in Rome lieten 
Rianne Heineke en Dik van Dalen ná hun pelgrimstocht deze foto 
maken om enkele dagen later, op 11 november 2011, in het bijzijn 
van hun dierbaren in Rome in het huwelijksbootje te stappen; een leuke beeldgrap 

wordt door Wim Eikelboom vastgelegd van zijn pelgrimerende 
zoon Willem Sake; mirjam van de Zanden fotografeert, na hun 
aankomst in Rome op 1 augustus 2012, Wim Helmonds bij het 
beeld van Petrus in de Sint Pieter; Don Bruno Vercesi 
voegt de naam van Roel van Dijk toe aan het grote 
pelgrimsboek in het Vaticaan, waarna ze diep in 
de gewelven van de Sint Pieter een indrukwekkend 
bezoek brachten aan de botten van Petrus; Pieter 
kerssemakers met hun viervoeter in augustus 2011 

op weg naar Rome; Hugo Ceulemans stuurde deze foto van een trio 
Vlaamse pelgrims: alle drie afzonderlijk vertrokken, op verschil-
lende data en uit verschillende Vlaamse steden. José mortier uit 
Poperinge, Geert Denys uit Gavere bij Gent en Hugo zelf uit Hove 
bij Antwerpen; Wichert Sinke stuurde deze foto, waarop hij samen 
met medepelgrims Lammert en Cor en zijn fietscompagnon Jos van bruggen geniet 

van een pauze onderweg naar Rome. Jos had longkanker en wilde 
deze wens tijdens zijn leven nog graag realiseren. Eind 
augustus is hij helaas na een ziekbed van vier weken 
overleden; Han en Dori Hillege toasten op de goede 
afloop!

AANGEkOmEN in Rome   in beeld



voortzetting in andere vorm en een intensivering van 
waar ze in haar leven steeds al mee bezig was: met 
poppentheater, met haar schrijven van boeken en ar-
tikelen en houden van lezingen over antroposofische 
onderwerpen: activiteiten die allen samenhangen 
met een onderzoeken van waarden: wat is het, om te 
leven in openheid, vertrouwen, overgave? Het is een 
leerweg, die op zo’n pelgrimstocht voortdurend in de 
dagelijkse situaties voor je neus komt te staan.

Waarom gaan ze lopen naar Rome? Ze liepen en 
kampeerden al meer in hun leven, maar nooit zo’n 
grote lange tocht. Er zijn wel argumenten voor hun 
keuze: Rome als bakermat van onze christelijke 
beschaving en waarden, en liefde voor een leven 
onderweg in de mooie natuur. Maar in wezen is de 
keuze is voor hen niet verstandelijk beredeneerd. Het 
is een behoefte, een oergevoel, een verlangen, een 
heimwee, die hun besluit en keuze hebben bepaald. 
Een op weg willen gaan, in een samenvloeien van 
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Let op de tEkENS     
   door Ruud Bruggeman

Wat later hoor ik van een vriendin, dat zij een reis 
gaat maken met Boreas, het reisbureautje van ene 
Aart en Alice Woutersen. Ik lees, dat in die reizen 
spiritualiteit rond het gekozen reisdoel een rol 
speelt. Hun reizen richten zich op heilige plaatsen, 
kathedralen, kloosters, natuur, muziek, cultuur. 
Onderweg kan er ook aandacht zijn voor zingen 
(Aart zingt graag, ook opera), en voor het vertellen 
van oude mythologische verhalen van het land van 
bestemming (door Alice, die daar boeken over heeft 
geschreven). 
Bovendien lees ik, dat zij in het jaar 2000 samen met 
hun twee honden naar Rome zijn gelopen, en dat die 
reis zoveel indruk op hen gemaakt heeft, dat ze er 
nog dagelijks aan terugdenken.
Alles bij elkaar voor mij meer dan reden genoeg om 
hen te gaan interviewen voor onze Omnes. Ze ont-
vangen mij in hun vriendelijke huis in Doorn, waar 
mijn aandacht direct wordt getrokken door schitte-
rende stukken fossiel en mineraal: verbinding met de 
schoonheid van de aarde.

Aart werkte in zijn leven in het onderwijs en in finan-
cieel gerichte beroepen, maar vond daar op zeker 
ogenblik geen bevrediging meer voor een leven in 
verbinding met wat voor hem de werkelijke waar-
den zijn voor het bestaan hier op aarde. Hij besluit 
rond zijn 55e tot een heroriëntatie. Samen besluiten 
ze tot een wandeltocht vanuit hun huis naar Rome. 
Voor hem een ommekeer in zijn leven: hoe wil ik 
mijn leven verder gaan richten. Voor Alice meer een 

Via mijn vrouw krijg ik een folder in handen over een boekje van ene mij onbekende Aart 
Woutersen: ‘Novalis. Waar gaan we dan heen?’, met teksten van de Duitse dichter Novalis 
(1772 – 1801), en foto’s van de schrijver. De teksten gaan over ons aller (pelgrims)weg 
door het leven; de foto’s vertellen mij wat over de 
liefde van de schrijver voor reizen, de aarde, de 
natuur. Ik koop het boekje; het eerste gekozen citaat 
van Novalis daarin luidt: ‘Waar gaan wij dan heen? 
Altijd naar huis’. Een mooie tekst voor pelgrims.

met hun honden 

onderweg naar 

Rome



pelgrimsweg en levensweg, en zich verdiepen in wat 
er dan op je weg komt. 
Vaste dagelijkse rituelen onderweg, die daarbij een 
kader scheppen en richting geven: zingen van een 
pelgrimslied, lezen uit de bijbel, en het voor hun 
leven richtinggevende gebed van Franciscus:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Waar haat is, laat mij liefde zaaien, 

waar onrecht is, vergiffenis,
waar twijfel is, geloof,

waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht, 

waar droefheid is, vreugde.

O, Goddelijke Meester, 
geef dat ik niet zozeer zal zoeken

getroost te worden, als te troosten,
begrepen te worden, als te begrijpen,
bemind te worden, als te beminnen.

Want door te geven ontvangen wij;
Door te vergeven worden wij vergeven;

Door te sterven aan het zelf 
ontvangen wij het eeuwig leven.

Wat voor bijzonders heeft deze tocht hen gebracht, 
dat zij er na zoveel jaar nog dagelijks aan terugden-
ken? Ze vertellen, dat dit openstaan en vertrouwen in 
hen zijn gegroeid op hun tocht, door telkens weer de 
ervaring dat het ook echt werkt. Vertrouwen op het 
volgen van je intuïtie, vertrouwen op je ingevingen 
over hoe met problemen om te gaan.
-  Bij een luxe villa zien ze een mooi grasveld voor 

hun tent. De bewoners staan buiten afscheid te 
nemen van hun gasten, zien hen staan op hun 
grasveld, maar lopen weer naar binnen. Zij blijven 
daar buiten op het gras staan, zonder iets te zeg-
gen, blijven wachten. Dan komt toch iemand naar 
buiten: “Was machen Sie da?” “Wij zijn geen be-
delaars, we zijn pelgrims, en zoeken alleen maar 
een plekje voor onze tent”. En met verontschuldi-
gingen krijgen ze een mooi plekje aangewezen.

-  Bij wild kamperen in een bos de klassieke situatie: 
de boswachter komt er aan: “U moet hier direct 
weg, het is verboden hier te kamperen!” Uitleg 
van pelgrims te zijn helpt niet: wegwezen! Dat ze 
’s morgens al heel vroeg weer weg zullen zijn ook 

niet: direct wegwezen! Aart volgt een ingeving, 
pakt zijn zakbijbeltje, en gaat hardop Genesis 1 
voorlezen. Boswachter bromt: nou, voor één nacht 
dan!

-  Bij een openluchtfestival op de binnenplaats van 
het kasteel van Brig ziet Aart een man wat roepen 
naar een organisator, en die mag boven bij hem 
komen. Aart denkt: zoiets kan ik ook, en roept ook 
naar de man. Die roept daarop terug naar hem: 
wat wilt U?, en Aart zegt: ik kan een aria zingen op 
dit festival! En dat blijkt precies te zijn waar de or-
ganisatie nog behoefte aan heeft! De binnenplaats 
heeft een prachtige akoestiek en hij geeft er een 
klinkende vertolking van de aria ‘In diesen heiligen 
Halle’ uit Die Zauberflöte van Mozart.

-  Bij het kerk-, klooster- en pelgrimscomplex op La 
Verna, de berg van Franciscus, zijn ze niet  samen 
met hun honden welkom. Alice denkt: wat krijgen 
we nou, hier in het hart van de spiritualiteit van 
Franciscus, met zijn grote liefde voor dieren. Dat 
zal toch niet waar zijn!  Overtuigd dat hun gevoel 
daarover juist is, blijven ze overleggen tot ze 
overal mogen zijn en kijken, en ze er ook nog een 
slaapplaats krijgen, samen met hun honden! De 
voorbeelden zijn talloos.

 Een ontroerende ervaring onderweg is de goedheid 
van mensen, die van zoveel kanten telkens weer 
op hen toekomt.

-  Onderweg stoot Aart zijn hoofd, met een ernstige 
verwonding en veel bloedverlies. Mensen die dat 
zien, geven hem direct zoveel verband, dat hij 
voor weken genoeg heeft.

-  Een arme vrouw, die hen naar binnen nodigt, en 
haar maaltijd met hen deelt.
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je denkt en voelt en wilt. Op een dag stuiten ze 
opeens op een schaapskudde met herdershonden 
erbij, terwijl de herder zelf afwezig is. De herders-
honden moeten de kudde beschermen en maken 
zich op, hun honden aan te vallen. Zich omdraaien 
en weglopen kan niet meer. Ze blijven staan en 
beginnen, met hun gezicht naar de herdershonden, 
centimeter voor centimeter achteruit te schuifelen. 
En hun honden begrijpen zonder woorden precies 
wat er van hen verwacht wordt en doen exact 
hetzelfde. Zo komen ze uiteindelijk uit de gevaren-
zone, en laten de herdershonden hen met rust.

Ook in een trein op de terugreis, waar honden niet in 
mogen, voelen ze precies aan wat ze moeten doen 
om onzichtbaar en onhoorbaar te blijven., verstopt 
achter bagagetassen.

Een durven leven in een 
houding van vertrou-
wen en overgave wordt 
onderweg ook sterker 
door de ervaring, dat je 
zomaar geholpen wordt 
als dat nodig is. Je krijgt 
telkens precies wat je 
nodig hebt. En ook: 
je komt waar je nodig 
bent voor anderen. Hun 
ervaring is: er bestaan 
echt krachten die daarbij 
helpen.

- In de buurt van Dijon heeft Aart last van zijn enkel, 
lopen is pijnlijk. Eén van de honden heeft ook pijn 
aan een voorpoot, loopt moeilijk. Bij water vragen 
bij een huis hoort hij honden blaffen. Ze vragen 
en krijgen water. In een ingeving vraagt hij naar 
het hondengeblaf: ze blijken er daar 35 te heb-
ben! Aart: “verstand dus van honden?” Jazeker. 
En na een praatje hebben ze de volgende morgen 
zomaar een afspraak bij een dierenarts in Dijon, 
die de hond gratis van zijn pijn afhelpt. En via deze 
man krijgt hij voor zichzelf van een internist ook 
weer het juiste advies voor zijn enkel, en zijn ook 
die problemen weer opgelost.

- Na weer een andere keer vragen om water (altijd 
een goede binnenkomer voor verder contact) wor-
den ze binnengevraagd. In het gesprek hoort hij, 
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-  Als ze ergens om een kampeerplekje vragen, 
worden ze ook weer binnengenodigd, en gaat de 
alleenstaande man een waar feestmaal voor hen 
bereiden, compleet met een roos voor Alice. De 
ontmoetingen met zoveel mensen en hun goed-
heid zijn telkens weer ontroerend voor hen. Zo 
delen ze de overtuiging  die Anne Frank ergens 
uitspreekt: ‘ik geloof dat mensen van binnen echt 
goed zijn.’

Waarom doen mensen dat telkens weer voor hen? 
Aart denkt, omdat pelgrims tijd hebben om te luis-
teren naar mensen, en mensen worden er blij van 
als er geluisterd wordt naar hun levensgebeurtenis-
sen. En mensen zijn ook blij, als je ze iets vraagt; 
dan voelen ze zich zinvol, en geven graag. Leven 
in vertrouwen en overgave, zonder strakke doelge-
richtheid en in een openheid en aanvaarding in elke 
situatie kan je zomaar bij 
een ervaring van eenheid 
brengen, bij een ervaring 
van gelukzaligheid: het 
leven is dan enkel maar 
helemaal goed.
- Het is ook een erva-

ring van tijdloosheid, 
buiten de tijd staan: 
iets wat we niet zo 
gemakkelijk kennen in 
ons drukke dagelijkse 
leven. Bij de St. Pieter 
gaat Aart naar binnen, 
en blijft Alice buiten wachten met de honden 
(die kunnen daar echt niet naar binnen!). Ze staat 
er tussen de bedelaars vóór de kerk te wachten. 
Opeens krijgt ze van voorbijgangers geld in haar 
hand gedrukt: ze blijkt voor anderen een van de 
bedelaars te zijn geworden! En misschien is dat 
ook wel goed aangevoeld: bedelaars zijn ook men-
sen die leven buiten de tijd, die leven in een ander 
soort ritme, dat ook aan pelgrims niet vreemd is. 
Alsnog dus toch nog ook bedelaars geworden! De 
levenslessen verdiepen zich op zo’n tocht.

- Een bijzondere ervaring van eenheid onderweg is 
voor hen geweest het ontstaan van een complete 
eenheid met hun honden, waar ze al die maanden 
dag en nacht mee optrokken: je wordt op den 
duur deel van elkaar, weet precies van elkaar wat 



dat de gastvrouw is opgegroeid in Dakar, hoofd-
stad van Senegal. Aart begint over het boek van 
Antoine de Saint-Exupéry ‘Postvlucht naar Dakar’ 
en zijn voor hem dierbaarste boekje ‘De kleine 
prins’, waarover hij ook lezingen geeft. Na zijn 
verhaal over het vertrek van de kleine prins naar 
een andere wereld, zegt de vrouw ontroerd: “dit is 
precies het verhaal dat ik moest horen, na de dood 
van mijn zoon. Hij verongelukte vorig jaar in net 
zo’n klein vliegtuigje als waarin 
Exupéry vloog. Het lijkt wel of je 
bent gestuurd.....!”

Een bekend citaat van Saint-
Exupéry: ‘Het wezenlijke is niet 
zichtbaar voor de ogen. Alleen met 
het hart kan je goed zien’. Ook 
dat er krachten in de wereld zijn 
die ons helpen, is niet te zien met 
onze ogen, of te begrijpen met ons 
verstand, maar wel te ervaren met 
ons hart.

Mensen komen zo maar 
uit het niets te voorschijn 
op je pad, juist als je 
ze nodig hebt. Bij hen 
waren dat vaak oude 
mannetjes langs de weg, 
die hen aanwijzingen of 
goede raad gaven, over 
de weg die ze het beste 
konden nemen, adres-
sen om te overnachten, 
e.d. Ze moesten eerst 
nog leren, dat serieus te 
nemen: ‘wat weten oude 
mannetjes nou?’ Maar toen telkens weer bleek dat ze 
gelijk hadden, gingen ze er naar luisteren. Voor hen 
een oefening in openstaan voor de tekens die er op 
je pad komen, en in het opzij leren zetten van voor-
oordelen: een oefening in aandacht en liefde.
Op een pelgrimstocht zoals ook deze tocht naar 
Rome pak je dergelijke signalen die op je weg ko-
men gemakkelijker op, zeggen ze, omdat je minder 
wordt afgeleid door de veelheid van impulsen in 
ons normale dagelijkse leven. Er komen tekens op je 
weg, en die kun je wel of niet zien en oppakken. Let 

dus goed op de tekens onderweg!
Paulo Coelho schrijft ook over het volgen van de 
tekens op je weg in zijn boek De Alchemist, en over 
het universum, dat je graag helpt als je zelf op reis en 
op zoek gaat naar je bestemming. De hoofdpersoon 
gaat daarin op reis, op zoek naar de bijzondere schat 
waar hij over gedroomd heeft. Uiteindelijk blijkt die 
schat te liggen bij zijn huis, waarvandaan hij op reis 
is gegaan om ernaar te zoeken. Had hij daarom beter 

thuis kunnen blijven? Nee, want 
om daar achter te komen moest hij 
wel op reis gaan en zijn levensles-
sen leren door zijn ervaringen op 
reis. Ook het citaat van Novalis 
aan het begin van dit artikel grijpt 
hiernaar terug: ‘Waar gaan wij dan 
heen? Altijd naar huis.’

Dat alles heeft hun pelgrimsreis 
naar Rome hen gebracht. En 
daarna ook: een nieuwe koers in 
hun leven, met het oprichten van 

hun reisbureautje Boreas, 
waaraan zij als reislei-
ders evenveel vreugde 
beleven als de deelne-
mers aan hun reizen, 
waarin zij door kunnen 
geven wat zij ervaren als 
werkelijke waarden voor 
hun leven.

Ook mij heeft dit inter-
view wat gebracht. Ik 
heb, in de aanleiding 
voor het maken van 

dit interview, ook de tekens gevolgd die op mijn 
weg kwamen en die me naar deze mensen hebben 
gebracht: het boekje over Novalis, het verhaal van 
een vriendin over Boreas, en het lezen over hun pel-
grimstocht naar Rome. Dat heeft mij geleid naar deze 
ontmoeting en dit verhaal. 
Ik leer daarvan zelf ook weer meer, om in mijn leven 
telkens op de tekens te vertrouwen en die te volgen.
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‘Het wezenlijke 

is niet zichtbaar 

voor de ogen. 

Alleen met het hart 

kan je goed zien’



hij op zijn onderduikadres over zijn tocht naar Rome 
“Een voetreis naar Rome”. Het boek is geen reis-
verslag maar een gedicht met herinneringen aan de 
“voettocht”. “Een voetreis naar Rome” werd in 1946 
gepubliceerd en behaalde een voor poëzie onwaar-
schijnlijk hoge verkoop. Dat lag niet zozeer aan het 
gedicht als wel aan de commotie die na de publicatie 
ontstond. In het behoudende katholieke weekblad 
De Linie verscheen een vlammend protest tegen 

mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRImSWEGEN NAAR ROmE

OMNES24

In de voetsporen van bertus Aafjes naar Rome      
   door Leo Baeten 

“Te voet naar Rome! Ja, Bertus Aafjes, 
een voetreis naar Rome”. Als wandelaar 
naar Rome hoorde ik deze opmerking 
dikwijls wanneer ik landgenoten in een 
toevallige ontmoeting over mijn reis en 
reisdoel vertelde. Achter de bekendheid 
van de voettocht van Aafjes gaat een in-
teressant verhaal schuil.

In 1936 maakte de toen tweeëntwintig jarige 
schrijver en dichter Bertus Aafjes (1914–1993) een 
pelgrimage naar Rome nadat hij zijn opleiding tot 
priester had afgebroken. Hij was tot het inzicht ge-
komen niet voor het priesterschap in de wieg te zijn 
gelegd. Na jaren in de beslotenheid van het semi-
narie geleefd te hebben, wilde hij de wereld leren 
kennen. Met honderd gulden op zak ging Aafjes 
per fiets op weg. Al gauw was zijn beurs leeg en in 
Bazel had hij geen geld om zijn fiets de grens over te 
krijgen. Aafjes ging te voet verder en leefde van wat 
mensen hem spontaan toestopten. Deze giften waren 
weliswaar bedoeld om in Rome kaarsen op te steken 
bij de graven van de apostelen Petrus en Paulus, 
maar Aafjes gaf er een meer persoonlijke bestem-
ming aan. Dat wil niet zeggen dat hij in Rome geen 
kaarsen heeft opgestoken. Aafjes was van mening dat 
je gerust kaarsen kon opsteken zonder ze te betalen. 
De tocht van Aafjes eindigde in Bologna, vanwaar 
hij naar Rome liftte met een Nederlands echtpaar op 
huwelijksreis. Op 12 mei 1936 kwam Bertus Aafjes 
in Rome aan. Toen hij Rome weer verliet had hij een 
paar honderd portretjes van de paus bij zich. Uit de 
verkoop daarvan bekostigde hij zijn terugreis via Ita-
lië, Zwitserland en Frankrijk. Na negen maanden was 
hij weer terug in Nederland. Toen hij thuis aanbelde, 
was het eerste wat zijn moeder zei: “Ga maar gauw 
naar de kapper!”.

Vanaf 1940 wijdde Bertus Aafjes zich geheel aan de 
literatuur en tijdens het laatste oorlogsjaar schreef 
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In de voetsporen van bertus Aafjes naar Rome      
   door Leo Baeten 

Aafjes als propagandist 
van zonde en heiden-
dom. In de denkwereld 
van midden vorige eeuw 
was Aafjes zeker erg 
vrijzinnig maar het gaat 
te ver om zijn boek als 
erotisch of pornografisch 
te bestempelen. Toenter-
tijd werd het gedicht van 
de “ontaarde” dichter 
evenwel in de sfeer van 
een schandaal getrok-
ken en nog lang zou er 
een aura om hangen van 
pikante lectuur. Met de 
ogen van nu moeten we 
glimlachen om al die 
drukte van toen. Maar 
het is de vraag of de vele kopers van het boekje ook 
niet teleurgesteld waren bij de ontdekking dat het al-
lemaal best meeviel. Ook is moeilijk te zeggen of het 
gedicht zonder al die stennismakerij ooit zo’n grote 
oplage zou hebben gevonden. De ruime verspreiding 
en grote bekendheid van “Een voetreis naar Rome” 
hebben er wel toe bijgedragen dat tot in onze dagen 
de naam van Bertus Aafjes onlosmakelijk is verbon-
den met wandelen naar Rome.

Welke route Bertus Aafjes volgde is uit zijn gedicht 
niet te achterhalen maar de route is globaal gere-
construeerd door de journalist Herman Post. In 1989 
liep hij in het spoor van Bertus Aafjes naar Rome. 
Na gesprekken met de dichter wist hij ongeveer 
welke route Bertus Aafjes een halve eeuw eerder had 
gevolgd. Herman Post ging bij Aken de Duitse grens 
over. In Duitsland liep hij langs de Rijn en Tauber 
naar het zuiden en kwam via Tirol en de Brennerpas 
in Italië. Hij vervolgde zijn weg door de Dolomieten 
en langs het Gardameer naar Verona en Bologna. 

Omdat Bertus Aafjes 
van Bologna naar Rome 
was gelift moest Herman 
post het verder zelf maar 
uitzoeken. Assisi, de ge-
boorteplaats van Francis-
cus, werd zijn volgende 
doel. Herman Post wilde 
Rome over de Via Appia 
binnenkomen. Spijtig 
voor hem komt deze 
oude Romeinse heerweg 
uit het zuiden. Herman 
Post moest zich dus vele 
extra kilometers getroos-
ten en met een wijde 
boog om Rome heenlo-
pen om de eeuwige stad 
binnen te gaan. 

Als Nederlanders een mooie route naar Rome zoeken 
dan is het volgen van de voetsporen van Bertus Aafjes 
een goede optie. De route is geen saaie weg. De weg 
loopt door drie landen en twee taalgebieden, twee 
bergruggen (Alpen en Apennijnen) en ontelbare heu-
vels, dalen en rivieren. Het landschap heeft steeds 
weer andere karakteristieken: de heuvels van de Eifel 
en Odenwald, de dalen van de Rijn en de Tauber en 
dan natuurlijk de Alpen en de heuvels van Toscane 
en Umbrië. Sommige stukken zijn weids en verlaten, 
zoals de Po-vlakte; andere druk en bewoond. Mij 
is de wandeltocht naar Rome in de voetsporen van 
Bertus Aafjes uitstekend bevallen.
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Lustrum ontmoetingsdag 
Pelgrimswegen naar Rome
10 november 2012
College de Heemlanden, 
de Slinger 48, 3995 DE, Houten
tijd: 11.00 – 17.00 uur
Leden en belangstellenden van harte welkom!

Ons eerste lustrum  
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering hebben we deze keer 
vroeg ingepland. Van 10 tot 11 uur ’s morgens houden 
we onze ledenvergadering in een aparte ruimte in de 
school, dus niet in de centrale hal. Daarmee hebben 
anderen die niet persé de officiële vergadering (met het 
goedkeuren van de jaarstukken) willen bijwonen volop 
gelegenheid om over de uitgebreide Piazza (informa-
tiemarkt) te lopen. En daar komt nòg een voordeel bij: 

we hebben dan op de dag voldoende tijd om aan de 
verschillende programma onderdelen aandacht te be-
steden. Uit de evaluatie van vorig jaar kwam als één van 
de aanbevelingen van de aanwezigen dat we de dag 
niet tè vol moesten proppen. Daar hebben we gehoor 
aangegeven.

Programma

De ontmoetingsdag zelf begint stipt om 11.00 uur en 
staat in het teken van het thema “op verhaal komen”.
Een thema waar we allemaal wel iets mee hebben, 
lijkt ons. Niet alleen heeft elke pelgrim naar Rome zijn 
of haar eigen verhaal, ook onderweg heb je van alles 
meegemaakt, heb je vele verhalen van medepelgrims 
gehoord en ben je door veel van die verhalen geraakt. 

Programma
Vanaf 09.30 uur: deuren school open, inrichten piazza 

door deelnemers, binnenkomst leden 
tbv de ledenvergadering; voor iedereen 
(lid of niet) koffie met feestgebak

10.00 – 10.50 uur: ledenvergadering in aparte ruimte
11.00 – 11.15 uur: opening ontmoetingsdag door voorzit-

ter in centrale aula
11.15 – 12.00 uur:  Loek Bosch ofm, lezing “op verhaal 

komen”
12.00 – 12.15 uur: muziek door “El Orféon Jacobeo” het 

koor van het genootschap van St. Jakob
12.15 – 13.30 uur:  lunch, Piazza, informele ontmoetingen
13.30 – 13.45 uur:  plenaire uitleg middagprogramma
13.45 – 15.30 uur:  middagprogramma; deelnemers kiezen 

één activiteit uit: 
 1. Verhalencafé
 2. Lezing “Fietsen met God” door Monic 

Slingerland
 3. Wandeling door onbekende en van 

fraai natuurschoon voorziene paden 
rondom Houten  

 4. Workshop kunst
 5. Doorpraten met Loek Bosch
 6. Rondlopen over onze informatiemarkt, 

de Piazza
15.30 – 15.45 uur: muziek door “El Orféon Jacobeo”
15.45 – 16.00 uur: afsluiting; aanbieden lustrumgeschenk 

aan aanwezigen
16.00 – 17.00 uur:  café Pellegrini

vervolg op pag. 28 
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Met de klok mee: Elly legt de angstige blik van Dennis 
ten berge vlak voor hun overtocht over de Po vast; Cor 
en Evelien kuijvenhoven leggen deze bijzondere plek 

vast die later zal prijken op 
hun boek over de pelgrims-
tocht; Frans meulmeester liet 
zich in juni 2012 op de(ze) 
gevoelige plaat(s) vastleggen; 
Han Hillige laat zijn oog op 
deze bijzondere (straatnaam)
borden vallen; Henk Nijland 
vond een van de zeldzame 
gele brievenbussen van het 
Vaticaan; Jan van der tuin 

ontvangt trots zijn Oorkonde uit handen van kees 
van Duin, diaken van de Kerk der Friezen; en max van meeuwen 
stuurde ons een complete collage met indrukken van zijn fietsreis 
van 7 mei tot 6 juni 2012!

AANGEkOmEN in Rome   in beeld
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Veel mensen die de tocht naar Rome fietsten of liepen 
vertellen dat ze even tijd voor zichzelf wilden heb-
ben, een time out nodig hadden; deze tocht wilden 
gebruiken om (weer) op verhaal te komen. En hoe is 
trouwens jouw verhaal verder gegaan, nadat je was 
teruggekeerd?
Loek Bosch ofm (Franciscaan), zelf pelgrim naar Assisi, 
Rome en Santiago, zal rondom dit thema een boeiende 
lezing houden. Zelf werkte hij jarenlang in het klooster 
van San Damiano waar hij vele kontakten had met 
pelgrims die de Franciscaanse Voetreis liepen. Momen-
teel werkt Loek in het minderbroederklooster in Megen 
(gekscherend wel “het Assisi aan de Maas” genoemd).

toelichting middagprogramma:

■ 1. Verhalencafé
In de centrale aula zitten kleine groepjes van hetzij 
lopers (of zij die van plan zijn om te lopen) dan wel 
fietsers bij elkaar. We vertellen elkaar verhalen. Het 
luisteren naar en vertellen van verhalen verbindt 
mensen met elkaar. Iedereen staat immers open voor 
verhalen, van zichzelf, van anderen. Door verhalen 
kunnen we geïnspireerd raken en wanneer we elkaar 
de ruimte geven om te vertellen en te luisteren, leren 
we misschien ook nog wel van elkaar. Daadwerkelijk 
“op verhaal komen”  en elkaar ontmoeten zoals het 
bedoeld is, dàt is wat we voor ogen hebben.

■ 2. Lezing “Fietsen met God” door Monic Slingerland
Drie Nederlandse vrouwen, gereformeerd, rooms-
katholiek en anglicaans, stappen op een zondag in 
augustus in Canterbury op de fiets en rijden in vijf 
weken naar Rome. 
Alle drie zijn ze overtuigd van hun koers, dus stof 
genoeg, onderweg. Agnes Amelink, Alja Tollefsen en 
Monic Slingerland schreven het gelijknamige boek. 
Monic Slingerland, werkzaam bij Trouw vertelt er op 
onze ontmoetingsdag uiterst boeiend over.

■ 3. Wandeling door onbekende en van fraai natuur-
schoon voorziene paden rondom Houten  
Ongeveer 30 mensen kunnen met deze wandeling 
mee. Tijdens de wandeling wordt niet alleen stil gestaan 
bij dat wat we al lopend passeren, maar kunnen we 

ook met elkaar van gedachten wisselen over de vragen 
zoals ze in het Verhalencafé aan de orde komen. 

■ 4. Workshop kunst
Ieder van de 25 deelnemers maakt onder professionele 
leiding een eigen kunstwerk waarin de verwachtingen, 
dan wel de herinneringen en ervaringen van de tocht 
naar Rome centraal staan. Verschillende elkaar snel op-
volgende opdrachten en oefeningen leiden uiteindelijk 
tot jouw eigen kunstwerk.

■ 5. Doorpraten met Loek Bosch
Bedoeld voor zo’n 20 mensen die willen doorpraten 
over dat wat hij ’s morgens vertelde in de lezing. Vragen 
staat vrij. Een gegarandeerd boeiend gesprek met diep-
gang.
 
■ 6. Rondlopen over de Piazza
We hebben dit jaar extra veel personen en organisaties 
uitgenodigd. Er is zeker iets van je gading bij! 

Graag tot ziens
Cor kuyvenhoven

Mede namens de andere leden van 

de voorbereidende werkgroep:

marinka van beek

Patricia Cuelenaere

Everdiene Geerling

Erbij zijn? Dat kan, 
ga naar www.pelgrimswegen.nl 
en meld je digitaal aan!

vervolg van pag. 26
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Afbeeldingen
 
 Voorpagina tekening Ben Teunissen
  foto Max van Meeuwen

 1 en 3 foto’s Gert Wich

 4, 5 en 6 Carmine Tores 

 7, 8 en 9 Guus Wesselink 
  en Riet van Laake

 10, 11 en 12 Immy Kuipers

 13 Paul Vreuls

 15, 16 en 17 Pieter Quelle

 18 Hans Reitsma

 20 t/m 23 Aart en Alice Woutersen

 24 en 25 Leo Baeten

 26 en 28 Cor Kuijvenhoven

 Achterzijde foto: Mieke Moerenhout
  aforisme: Anna Vali (met dank
   aan Herman Verweij).

De redactie heeft er naar gestreefd gebruik te 
maken van foto’s en illustraties van onze leden. 
Dank aan Judith en Riens Weijenberg voor hun 
assistentie bij de verzending van deze Omnes! 

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 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.

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

Ledenadministratie 
Henk Vink, Van der Hulststraat 10, 
2032 NG Haarlem 
ledenadministratie@pelgrimswegen.nl

Werkgroepen
Evenementen o.l.v. Cor Kuijvenhoven, 
Publicaties o.l.v. Ben Teunissen, 
Routes en website o.l.v. Pieter Quelle, 

Redactie Omnes
Fokko Bos (medewerker boeken), 
Ruud Bruggeman, Cees Moens, 
Hans Reitsma, Leo Baeten en 
Ben Teunissen (eindredactie)

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

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

Colofon

La Via Francigena del Sud   
van de werkgroep Routes

Rome bereikt en dan…? Naar huis natuurlijk en weer 
wennen aan het gewone leven. En langzaam maar zeker 
begint het dan weer te knagen. Een nieuwe reis, een 
nieuwe bestemming. Maar wat dan? Logisch vervolg is 
doorlopen, met bestemming Jeruzalem. Eerst naar de hak 
van Italië. Rome uit over de via Appia Antica en verder 
naar het zuiden. Het zijn heel oude pelgrimroutes in die 
richting, maar zoals elders ook het geval is, zijn de oude 
pelgrimroutes autoroutes geworden en is het geen pretje 
om dagen achter elkaar naast een autoweg te lopen.
Vorig jaar is daar verandering ingekomen met het 
verschijnen van de gids ‘La via Francigena del Sud’ door 
Monica d’Atti en Franco Cinti, die hun sporen al verdiend 
hebben met het beschrijven van de Via Francigena in 
Italië en met het uitbrengen van bruikbare kaarten van 
deze route.
Nu beschrijven ze 800 km van Rome over Benevento en 
Troia naar Bari, Brindisi tot Santa Maria di Leuca, het Ita-
liaanse Finisterre. Met een alternatief uitstapje naar Monte 

Sant’Angelo, een van de oudste pelgrimsbestemmingen 
van Europa. Zoveel mogelijk worden lokale wandel-
routes gevolgd en dat maakt deze route tot een nieuwe 
standaard. Helaas is de gids in het Italiaans maar... twee 
leden van Pelgrimswegen naar Rome Piet Heidema en 
Rita Denkers hebben de gids vertaald en ze stellen de 
vertaling ter beschikking aan de andere leden van de 
vereniging. Tevens gaat Rita Denkers alle wijzigingen 
en toevoegingen bijhouden. Wie interesse heeft voor de 
vertaling kan een mail sturen naar webmaster@pelgrims-
wegen.nl!
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Pelgrimswegen naar Rome

mezekouw 5 

3823 bt Amersfoort

info@pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl

De enige manier
om te komen

waar je wilt zijn,
is te zijn

waar je bent.

Agenda 2012/2013

• Informatiedagen 
 Lezingen: 
 ‘Mijn voettocht van 

Canterbury naar Rome’, 
Everdiene Geerling, 
donderdag 29 november, 
Weesp; 

 
 ‘Mijn Franciscaanse 

voetreis’, Pieter Quelle, 
woensdag 19 december, 
Huizen; 

 
 ‘Fietsen naar Israël’, 
 Marcel Hubers, 
 woensdag 6 maart 2013, 

Grave. 
 
 Meer informatie 
 bij agenda op 
 pelgrimswegen.nl!

• Digitale Nieuwsbrief: 
medio december 2012 

 en april 2013

• magazine Omnes 06: 
datum nog onbekend

 


