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2Pelgrimeren als kunstvorm? 
door 

Ben Teunissen, eindredactie
Met de al weer vijftien jaar oude paperback ‘The Art of 
Pilgrimage’ presenteert de auteur Phil Cousineau ons 
een gids waarin we kunnen lezen hoe we van reizen iets 
heiligs kunnen maken. De kunst van het pelgrimeren 
heeft in de Nederlandse taal een soms dubbelzinnige 
betekenis: van rare streek tot verkregen vaardigheid in 
het een of ander. Voor kunstenaars geldt natuurlijk het 
vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch 
genot op te wekken. En Van Dale noemt ook vaardigheid 
of handigheid, wanneer je de betekenis van kunst op 
zoekt. Wanneer de vereniging Pelgrimswegen naar Rome 
een najaarsbijeenkomst als thema ‘De kunst van het 
pelgrimeren’ meegeeft, dan krabben velen zich wellicht 
achter hun oren. Toch is het een gouden greep! 
Pelgrimeren is een levenshouding, het is een voortdurend 
op zoek zijn naar de zin van het leven, de diepere lagen 
leren zien in alles wat er in deze wereld te vinden is. 
Zowel een kunstenaar als een pelgrim zijn op zoek naar 
het geheim en niet naar een verklaring. Dat zoeken, het 
schouwen hebben ze beiden gemeen en hoewel zij met 
beide voeten in de wereld staan, tillen zij zich door het 
gaan van de pelgrimsweg even op om met een afstand 
de wereld en vooral de verborgen boodschap in haar 
te kunnen ontdekken. De redactie heeft geprobeerd de 
lezer in dit magazine mee te nemen in die zoektocht. We 
gaan met de Augustijn Joop Smit op weg. We dagen de 
lezer uit in het artikel met de prikkelende titel ‘Pelgrime-
ren geen kunst aan’ en geven natuurlijk alle informatie 
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over het programma zelf van onze najaarsbijeenkomst 
op zaterdag 9 november in Houten. In dit nummer is er 
gelukkig ook plaats voor een grote variatie aan artikelen: 
van een verslag van meer dan honderd jaar oud tot een 
uitvoerig interview met gidsenmakers. Ook laten we de le-
zer kennismaken met ons nieuwe redactielid Luc Gregoir 
in zijn column. Met het antwoord op zijn vraag ‘Waarom 
pelgrimeren?’ leren we hem in ieder geval beter kennen.
Pelgrimeren vraagt om alles achter je te laten. Pelgrimeren 
leert, dat je het schone, het goede en het ware gaat zien in 
de gewone dagelijkse realiteit. Juist daarom publiceren we 
in deze Omnes weer de Bespiegelingen en geeft een van 
onze redactieleden zijn visie op de schoonheid die hij op 
zijn pelgrimstocht heeft ervaren. We maakten dit magazine 
met veel plezier en hopen dat de lezer de verborgen bood-
schap in deze Omnes ook zal kunnen vinden. 



Jeruzalem, Rome, Santiago. 
Op weg met een pelgrim.
Mijmeren over je levenspad 
met broeder Augustijn Joop Smit. 

door Peter van Hasselt

kapelaan benoemd en 
deed ik een pastoraat-
cursus in Culemborg. 
Daar werd al heel 
snel voor mij duidelijk 
dat het werken in een 
parochie niets voor 
mij was. Ik heb toen 
besloten om exegese te 
gaan studeren aan de 
Katholieke Universiteit 
in Nijmegen. Deze 
studie heb ik in 1967 
afgerond met het cum 
laude afleggen van het doctoraal examen in de theo-
logie met als hoofdvak de exegese van het Nieuwe 
Testament. Mijn doctoraalscriptie werd begeleid door 
prof.dr.B.van Iersel en droeg de titel: ‘Lucas 8, 1-21. 
De parabel van de zaaier in de versie van Lucas’.

Hoe kijk je terug op de keuzes die je toen gemaakt 
hebt?
Ik ben daar content over. Het sloot goed aan bij 
mijn interesses en talenten. Ik ben daar ook redelijk 
in doorgegroeid. Het sloot ook goed aan bij mijn 

motivatie om Augustijn 
te worden: binnen de 
setting van een klooster-
leven kon ik intellectueel 
iets voor gelovige mensen 
betekenen.
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Op mijn zoektocht naar de Augustijnse spiritualiteit 
ben ik onderweg naar Utrecht. In het klooster - de 
pastorie op de Oude Gracht - dichtbij de Augusti-
nuskerk, heb ik een ontmoeting met Joop Smit. Hij 
ontvangt mij op zijn kamer. Als voorbereiding op dit 
gesprek heb ik opnieuw zijn boek ‘Jeruzalem, Rome, 
Santiago, Op weg met een pelgrim’ gelezen. De 
inhoud van het boek geeft vanwege Joops mijmerin-
gen over zijn eigen levenspad goede aanknopings-
punten om nader in te gaan op mijn zoektocht naar 
de Augustijnse spiritualiteit.

Waarom ben je Augustijn geworden, Joop?
Aan het eind van mijn middelbare schooltijd vroeg 
een kapelaan van onze parochie of ik geen priester 
wilde worden. Daar ben ik toen over gaan naden-
ken. Ik wist wel dat ik geen broeder wilde worden, 
maar priester…? Na mijn gymnasiumopleiding aan 
het Triniteitscollege in Haarlem trad ik in 1957 in bij 
de Augustijnen. Mijn keuze om in te treden bij de 
Augustijnen is met name bepaald door het gegeven, 
dat ik intellectueel, c.q. via onderwijs iets voor men-
sen wilde betekenen. Na de priesterwijding vroeg ik 
de gelegenheid om na te gaan of dat priesterschap 
iets voor mij was. Zo ben ik 1964 in Amsterdam als 

‘Een pelgrim is alleen, maar niet eenzaam. Hij voelt zich opgenomen in een grote 
stoet voorgangers die de weg eerder is gegaan dan hij, onderdeel van een grote 
beweging van mensen onderweg, lotgenoten in het vaak ondoorzichtige, eindige 
menselijke bestaan. Een pelgrim vertraagt zijn tempo, neemt de dingen onderweg 
zoals ze komen en beleeft het leven stap voor stap voor stap.’

Uit ‘Jeruzalem, Rome, Santiago. Op weg met een pelgrim’, p. 132
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In het boek Jeruzalem, Rome, Santiago. Op weg met 
een pelgrim schrijf je, dat je geen hoge wetenschap 
wilt bedrijven, maar activiteiten wilt ondernemen 
waar mensen wat aan hebben. Wat wil je daarmee 
zeggen?
Ik heb me gedurende mijn werkzame leven als exe-
geet meer predikant en lesgever gevoeld dan weten-
schapper pur sang. Wetenschap heeft bij mij altijd in 
dienst gestaan van geloofsverheldering of verdieping, 
een Bijbeluitleg die mensen kon bevrijden of inspire-
ren. Dat blijkt ook uit mijn publicaties: ik wil daarin 
de inspiratie uit de Bijbelverhalen levend maken 
voor de mensen van nu. De orde was voor mij een 
goede voedingsbodem om mijn idealen te verwerke-
lijken. Het gaf mij een bezielend kader, waarin wat ik 
ambieerde kon uitvoeren. Dat gemeenschapsgevoel 
heeft voor mij ook heel duidelijk te maken met de 

augustijnse spiritualiteit. Ik denk dat we nu meer ge-
meenschap zijn dan dat we ooit zijn geweest. We zijn 
nu een kleine gemeenschap, we zijn meer op elkaar 
aangewezen en hebben meer contact met elkaar. Om-
dat we geen verplichte werkzaamheden meer hebben, 
hebben we ook meer tijd en aandacht voor elkaar.

In deze interviews zoek ik naar de 
augustijnse spiritualiteit, c.q. identi-
teit. Waaraan kan ik die volgens jou 
herkennen, Joop?
Identiteit krijg je door je van anderen 
te onderscheiden. Bijvoorbeeld de 
orde van de franciscanen vind ik 
heel sympathiek, maar die nadruk 
op de armoede die is mij echt 
vreemd. Hoewel ik hierbij direct wil 
stellen, dat ik de figuur van Francis-
cus wel ben gaan waarderen tijdens 
mijn voettocht door Umbrië. De 
orde van de dominicanen vind ik 
een intellectueel gezelschap waar 
wetenschappelijke studie een zwaar 
accent heeft. Dat hoeft voor mij ook 
niet. Dat brengt me op de augus-
tijnse identiteit. Dat is van de ene 
kant saamhorigheid, aan de andere 
kant is het niet opdringerig. Je kunt 
toch individueel blijven wie je bent. 
Dat vind ik ook het goede geweest 
van onze opleiding. Het was een 
heel humaan klimaat. Je werd als 
individu behandeld en je kon je in-
dividueel verder ontwikkelen. Er was 
en is altijd saamhorigheid, waarin 
ook ruimte is voor pluriformiteit. Dat 

‘Als ik terugkijk op mijn levenstocht blijken vooral drie thema’s mij te 
hebben beziggehouden. Allereerst de vraag wie ik ben en langs welke 
weg en door welke invloeden ik geworden ben die ik ben. Dit voerde 
me terug naar het ouderlijk huis en het milieu waarin ik ben grootge-
bracht, ook naar de opleiding in het klooster van de augustijnen. De slot-
som van deze overwegingen is dat ik vrede heb met de manier waarop 
het gelopen is of, waarschijnlijk beter, hoe ik het heb laten lopen. ‘Tevre-
den’ vind ik niet het goede woord, dat klinkt veel te zelfgenoegzaam en 
voldaan. Ik aanvaard heel die geschiedenis zonder wrok of spijt of grote 
teleurstelling als mijn geschiedenis en zodoende mezelf zoals ik gewor-
den ben, met mijn sterke en zwakke kanten. Ik heb daar vrede mee.
Een tweede thema waar ik herhaaldelijk mee bezig bent geweest is de 
vraag wie ik als gelovige ben en hoe mijn verhouding tot de kerk is. Er 
is momenteel een restauratiebeweging gaande, die in veel opzichten 
teruggrijpt naar het rijke roomse leven en doet alsof er ondertussen 
niets is gebeurd. Ik heb daar grote moeite mee. Daardoor dreig ik een 
randgelovige te worden. In de Bijbel vind ik heel verschillende manieren 
van geloven en, met name in het Nieuwe Testament, zeer uiteenlopende 
beelden van Jezus. Ik hoop dat er in de kerk ruimte blijft voor een pluri-
forme geloofsbeleving en dat de klok niet volledig wordt teruggedraaid.
Ten slotte ben ik ook intensief op zoek geweest naar God. Ik kan niet 
zeggen dat ik hem gezien of gevonden heb. In de roepingsverhalen die 
ik ben nagegaan wordt steeds alleen Gods stem gehoord. Door die ver-
halen heb ik weer de echo’s van die Stem vernomen. Deze hebben mij 
duidelijk gemaakt dat ik geroepen ben om exegeet te zijn. Ik moet de 
verhalen zo doorvertellen en ze zo toegankelijk en aansprekelijk maken 
dat ook anderen de echo’s van de Stem horen en ontdekken waartoe ze 
geroepen zijn en welke weg zij moeten gaan’. 

Uit ‘Jeruzalem, Rome, Santiago - Op weg met een pelgrim’ p. 47-48
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is voor mij heel augustijns. Anders gezegd: ieder krijgt 
wat hij nodig heeft. Maar met zo’n spiritualiteit alleen 
redt je het niet. Je hebt daarnaast ook activiteiten no-
dig om die spiritualiteit gestalte te geven: in onderwijs, 
parochie, sociaal werk, missie enzovoort. Een scala 
van activiteiten die worden en werden gedragen door 
die kloostergemeenschap. Zonder die activiteiten kun 
je die spiritualiteit nauwelijks beschrijven.

Na je pensionering ben je voettochten gaan lopen 
naar Jeruzalem, Rome en Santiago. Wat boeit je in 
die pelgrimages?
Voor mij is zo’n pelgrimage meer dan het lopen 
van een grande randonnée. Ik houd van wande-
len. Daarbij gaat het mij niet om de prestatie of de 
sportieve kant. De voettocht naar Jeruzalem was voor 
mij niet zozeer een pelgrimage, maar aan het eind 
van mijn carrière als exegeet wilde ik terug naar de 
plek waar ik ooit (1968-1969) gestudeerd had. Ook 
om te verwerken dat ik nu met pensioen was, want 
dat zinde mij helemaal niet. Mij overviel het feit dat 
ik op een gegeven moment de oudste docent op de 
Katholieke Theologische Universiteit was en ze mij 
vroegen of ik niet een jaar eerder met pensioen wilde 
gaan. Ik wilde dat eigenlijk niet. Ik had met plezier 
nog wel vijf jaar verder willen werken. Tenslotte ben 
ik toch op mijn vijfenzestigste afgezwaaid. Om die 
overgang te verwerken besloot ik op pad te gaan naar 
Jeruzalem. Ik vond mijzelf geen ‘pelgrim naar het 
Heilig Land’, maar ik wilde meer in de voetsporen 
van Paulus lopen. Ik ben in mijn leven eindeloos met 
Paulus bezig geweest en wilde hem nu volgen via zijn 
reizen. Pas tijdens mijn voettocht naar Rome ben ik 
pelgrim geworden. Je wordt je bewust van de stoet 
pelgrims die daar door de eeuwen heen gelopen heeft. 
Herinneringen daar aan kom je bijna dagelijks tegen. 
Je voelt je onderdeel worden van die stoet mensen 
op zoektocht naar de zin van hun leven. Je komt op 

plaatsen waar je anders 
nooit zou komen, 
mooie middeleeuwse 
stadjes met mooie 
kerken. Je wordt verrast 
door de kunstwerken 
die je aantreft. Je gaat 
de poort van zo’n stadje 
in, waant je even in 
de Middeleeuwen, 
en loopt er via een andere poort weer uit. Je voelt 
je verbonden met een stoet van eeuwen. Wat zo’n 
pelgrimage ook teweeg brengt is dat eigenlijk al vrij 
snel een soort denkontwikkeling op gang komt, want 
je hebt genoeg tijd om na te denken. Je denkt dan na 
binnen het kader van zo’n pelgrimage, een duidelijk 
religieus kader.

In het boek van Joop Smit Jeruzalem, Rome, Santiago. Op 

weg met een pelgrim zijn impressies van de drie klassieke 

pelgrimstochten in één boek samengebracht. Onderweg 

heeft Joop Smit steeds een dagboek bijgehouden. Aan de 

hand van zijn aantekeningen neemt hij de lezer mee op drie 

verschillend gekleurde tochten. Je krijgt een indruk hoe het 

is om elke dag in een andere omgeving op pad te gaan en 

wat er tijdens het wandelen in het hoofd van de pelgrim 

omgaat. Via zijn persoonlijke belevenissen komt Joop Smit 

geregeld uit bij meer algemene thema’s rond geloof en 

spiritualiteit. Door al lezend met hem mee te wandelen deel 

je in de boeiende ervaring van de pelgrimage. Het is een 

prachtig document over wat een wandelaar, een pelgrim, 

een theoloog tijdens zijn tochten bezighoudt: vreugde, 

verdriet, verleden, heden en toekomst.

Het boek Jeruzalem, Rome, Santiago. Op weg met een 

pelgrim is verschenen in 2009 bij uitgeverij Meinema, 174 

pagina´s, ISBN 9789021142289. Vanaf 2012 is het ook als 

E-book verkrijgbaar, ISBN 9789021144146. 

Dit artikel is een bewerking van het interview dat Peter van Hasselt op 24 mei 2012 had met Joop Smit in 
het klooster op de Oude Gracht, dichtbij de Augustinuskerk. Joop Smit is bestuurslid van de Nederlandse 
Provincie OSA en bestuurslid van het Augustijns Instituut Eindhoven. was tot 2004 docent aan de Katholieke 
Theologische Universiteit te Utrecht. In 1987 promoveerde hij op het proefschrift Opbouw en gedachtengang 
van de Brief aan de Galaten.In 2000 publiceerde hij About the Idol offerings. Rhetoric, Social Context and 
Theology of Paul’s Discourse in First Corinthians 8:1-11;1. In tal van publicaties maakte hij de bijbel voor een 
breed publiek toegankelijk. Zo werkte hij mee aan de NBV Studiebijbel en publiceerde hij Het verhaal van 
Matteüs, Het verhaal van Lucas. 
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door Arnold Spijker
Ik houd nog een slag om de arm, wanneer ik onze 
hoofdredacteur Ben schrijf dat ik wellicht meedoe 
aan een pelgrimswandeltocht op de feestdag van St. 
Benedictus. “Als het niet met de bakken uit de hemel 
komt wil ik wel meedoen”.

Op donderdag 11 juli, de feestdag van Sint Benedictus, 
is er een pelgrimstocht van 23 km van de Abdij Sint 
Benedictusberg, Mamelis (Lemiers/Vaals - Nederlands 
Limburg) naar de Abdij van Kornelimünster. (Duitsland)

Iedereen verwacht de zon vanmorgen.
Ik vertrek om 07.54 uur met de bus naar station 
Maastricht. Ik moet proberen voor 9.30 uur bij de Abdij 
Mamelis te zijn. Daar is eerst een mis.
Vooraan in de bus zit een meisje met Indische 
gelaatstrekken. Ze draagt een blauw bloesje met korte 
mouwen. Ze heeft haar haar in een knotje, bij elkaar 
gehouden door een beenkleurige klem.
Ze verwacht echt de zomer vandaag. Echter het is best 
nog fris en het is behoorlijk bewolkt. Voorlopig nog 
geen spatje zon te zien.

De overstap in Maastricht op lijn 50 richting Mamelis 
is perfect. 
Ik ben op tijd bij Sint Benedictusberg, en loop de 
oprijlaan omhoog. 
Denderend luiden de klokken van de abdij als een 
soort welkom. De klokken overstemmen alles, bijna 
zelfs je eigen denken.

Een beetje pelgrim kan toch 
wel tegen wat hemels geweld?

Bij de ingang krijg ik een briefje over het verder verloop 
van de dag. Ik kan de man amper verstaan. De klokken 
blijven luiden.

In de abdij zet ik mijn telefoon op standby.
Om me heen hoor ik, veel later nog, op verschillende 
telefoons sms-jes binnenkomen. Is dat nu pelgrimeren, 
vraag ik me af. We zitten binnen op sobere groengrijze 
banken.

De voorzitter, althans dat denk ik, van de Stichting 
Pelgrimswegen en Voetpaden, vertelt dat als we een 
hostie willen hebben, dat we die zelf eerst op een 
schaaltje moeten leggen.

De monnik die voorgaat draagt helemaal witte kleding. 
Hij heeft het over kennis en inzicht. Over voorspoed en 
rechtvaardigheid. 
Hij vertelt ook over Benedictus. Deze heilige was een 
strenge leermeester. Benedictus wil dat monniken, 
monniken blijven. En hij is tegen uiterlijk vertoon. Dit 
is in deze kapel ook goed te merken. De kapel is sober 
ingericht. Een rust en eenvoud uitstralend. Achter het 
prachtige ontwerp zit een monnik-architect. 
Benedictus wil zorg hebben voor mensen die het 
niet allemaal zelf kunnen. Hij zegt dat we elkaar niet 
voortdurend moeten corrigeren.

Voor het altaar staan twee bloemstukken en zes 
brandende kaarsen. In het midden staat een kruis. 
Sommige monniken zijn helemaal in het zwart 
gekleed. De betekenis hiervan ontgaat me. Evenals 
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waarom sommigen een habijt dragen dat afgezet is. Ik 
zie een soort tak in die afzetting. Als Amsterdammer 
die protestant opgevoed is weet ik weinig van al die 
gebruiken.

De monniken zijn heel kwistig met de wierook. De 
grijze damp blijft in de ruimte hangen.
Het feest blijkt een ‘lange sessie’. Pas bijna twee uur 
later zijn de monniken klaar. De pelgrims wachten in 
de ingang nog op een korte zegen, die we van de Abt 
Lenglet krijgen.
Buiten is er verwarring. Er is een auto van de steile 
helling naar beneden gekomen. Deze is tegen een 
paar andere auto’s gebotst. We lopen opnieuw wat 
vertraging op.
Wanneer we vertrekken gaat het in zeer hoog tempo 
richting Holset. Kennelijk moeten we verloren tijd 
in halen. Ik zelf mis hierdoor wel een gevoel van 
waardigheid. Een gevoel van sacraliteit. Pelgrimeren 
betekent voor mij ook rust en je tijd nemen.

In Holset gaan we naar de kleine, intieme en 
romantisch kerk, waar de H. Genoveva wordt 
aangeroepen tegen oogziekten. Duizenden pelgrims, 
vooral uit de regio Aken, bezoeken het kerkje jaarlijks, 
sommigen te voet. Er hebben, naar men zegt, op 
voorspraak van Genoveva wonderbaarlijke genezingen 
plaatsgevonden. 
In de kerk vertelt Riet over de eerste regel van 
Benedictus ‘stabilitas’. Het niet weglopen voor dat 
waaraan je jezelf hebt verbonden en wat hier en nu een 
appél op je doet. 
We zingen samen wat liederen.
Een aantal mensen kan het hoge tempo niet bijhouden 
en moeten afhaken en blijven in Holset.

Hierna gaan we richting het drielandenpunt.
Onderweg zie ik de bloeiende moerasspirea.
Ik vind zo’n begeleide pelgrimstocht, de horde volgen, 
toch wel heel anders als in je eigen ritme gaan.
Op het drielandenpunt is er een korte pauze. Het is nog 

steeds bewolkt. Eigenlijk wel lekker. Ik schat het een 
graad of 20. Perfect weer, zeker bij zo’n tempo. Zoiets 
moet je je toch niet bij 30 graden voorstellen. Pfff……

Na een korte pauze is het tijd om door te gaan. 
Onderweg stoppen we bij het Bonhoefferkreuz waar 
Riet kort in gaat op de tweede regel van Benedictus 
‘converso morum’, als het dagelijks zoeken naar kleine 
verbeteringen van je houding, werk- en levensstijl, in 
plaats van het onhaalbare ‘alles moet anders’. 
Het meest valt mij de uitspraak op: “Wees waar je 
bent.” Vaak zijn we in gedachten in het verleden of al 
weer bij straks.
Nadat we een militair terrein passeren komen we in 
de buurt van de abdij van Kornelimünster. De Abt 
Friedhelm Tissen, heet ons welkom. De pelgrims mogen 
vele, anders ontoegankelijke, delen van de abdij 
bezoeken.
Er volgt nog een korte toelichting op de derde 
regel van Benedictus: ‘obedientia’, als ge-hoor-
zaamheid: het gehoor geven aan. De kunst van het 
aandachtig luisteren en van harte respons geven; 
verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en anderen; 
oefenen in de kunst van het beginnen en ophouden.

De bus van Kornelimünster vertrekt eenmaal per 
uur richting Aachen-Schanz. We hoeven niet lang te 
wachten. Op advies van een van de medepelgrims 
rijden we tot aan de grens. Hier nemen we lijn 50 
richting Maastricht. De meeste pelgrims stappen bij 
Mamelis uit.
Ik rij door naar Maastricht. Hier moet ik meer dan een 
half uur wachten op mijn aansluiting naar België. 
Al laat kom ik weer thuis. 

Het is de hele dag bewolkt gebleven. Echter het weer is 
buiten meestal beter als binnen, zoals Han een vriend 
van me zegt. Meestal niks om je zorgen over te maken. 
En per slot:
Een beetje pelgrim kan toch wel tegen wat hemels 
geweld?
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Schoonheid en wijsheid langs de Via Francigena
 door Arnoud Boerwinkel 

‘Hoera, de Via Francigena!’. Ondanks mijn zware rugzak kan ik een klein 
vreugdesprongetje niet weerstaan.

Na een zware tocht door 
de zinderende hitte van 
de Italiaanse riviera kom 
ik op de grens van Ligurië 
en Toscane aan in de stad 
Sarzana. En daar stuit ik op 
de eerste kennismaking met 
de markering van de ‘VF’. 
De Via Francigena is toch 
de route waar het bij deze 
tocht allemaal om draait. 
Tot dat moment had ik mijn 
eigen pad gelopen, over de 
GR5 van Nederland tot in de 
Franse Alpen, de GTA door 
de Italiaanse Alpen, de Alta 
Via en de Via della Costa 
door Ligurië en de laatste 
dagen was ik zelfs helemaal 
verstoken van enige officiële route of markering. En 
opeens sta ik oog in oog met een handgeschreven 
rood-wit-rood geschilderd bordje, een schematisch 
tekeningetje erop van een pelgrim in monnikspij, met 
bedelstaf en knapzak en de magische letters VF. Het 
pijltje wijst naar links. Dat is de route naar Rome. 
Vanaf nu ben ik een echte pelgrim. Geen lange 
afstandswandelaar meer, maar een pelgrim. Ik hoef 
alleen maar deze tekens te volgen en ik zal vanzelf 
aankomen in De Stad. Het openluchtmuseum van 
1.285 vierkante kilometer waar je aan geen tien 
mensenlevens genoeg hebt om de vele honderden 
kerken, pleinen, parken, paleizen en musea 
te kunnen bezoeken. Nee, te kunnen ervaren, 
voelen en beleven. De stad waar elke stoeptegel 
geschiedenis ademt, waar elke straat zindert en bruist 
van leven en vitaliteit, waar elke gevel eeuwen van 
traditie en cultuur weerspiegelt. Nog een paar weken 

had ik te gaan en dan zou ik me kunnen laven aan 
de weldadige overvloed van schoonheid van deze 
magische metropool. En de weg erheen zou me 
vanaf nu door het prachtige Toscaanse land voeren 
dat ook al zeeën van schoonheid voor mij in petto 
had….

Die schoonheid ligt niet altijd 
voor het oprapen. Of toch wel? 

In het noordwestelijke puntje van Toscane voert 
de VF soms erg prozaïsch langs saaie dorpjes en 
treurige stadjes. Het landschap heeft nog niet de 
schilderachtige en fotogenieke grandeur waarmee het 
over de hele wereld beroemd is. Hier loop je soms 
kilometers over B-weggetjes die ook als sluiproute 
voor het locale verkeer dienstdoen. Ook de bouwstijl 
van de huizen is nog niet een schim van wat deze 
befaamde regio later voor mij in petto heeft. Totdat 
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Schoonheid en wijsheid langs de Via Francigena
 door Arnoud Boerwinkel 

ik opeens op het asfalt een tekst zie staan die een 
anonieme jongen op het wegdek heeft geschreven 
voor het slaapkamerraam van zijn grote liefde. En 
dan blijkt dat je voor een beetje geluk en een portie 
poëzie en romantiek niet ver hoeft te zoeken. Die ligt 
gewoon op straat.

Ik zou de zonnestraal willen zijn
Die elke ochtend weer jou mag wekken
En je in staat stelt adem te halen en te leven 
Ik dank je dat je bestaat!

Ik probeer me een voorstelling te maken van het 
schaarse maanlicht waaronder de jongen zijn tekst 
op het asfalt heeft gekalkt, denkend aan de eerste 
zonnestralen die de volgende morgen wel in dat 
slaapkamerraam mogen binnenvallen en zijn geliefde 
mogen wekken. En hij (nog) niet…? 
Rond het begin van onze jaartelling schreef de 
Romeinse dichter Ovidius 
zijn beroemde werk 
“Metamorfoses”. Daarin 
vertelt hij onder meer het 
verhaal van Pyramus en 
zijn buurmeisje Thisbe. Het 
stel is smoorverliefd, maar 
de ouders verbieden elk 
contact. Na een wanhopige 
vlucht loopt het uiteindelijk 
voor beiden slecht af. 
Het beroemde verhaal 
legde de basis voor het 
Romeo-en-Julia-thema, 
dat eerst door Shakespeare 
en later door vele andere 
schrijvers in diverse 
varianten werd bewerkt.
Aan dit verhaal en zijn 
schrijver moet ik denken 
als ik deze tekst zie staan. 
Het is alsof de geest van de 

grote Ovidius nog aanwezig is in het DNA van de 
moderne Italiaan. Want waar in Nederland vind je 
zulke wonderschone graffitti op het asfalt?
Een halve dag later passeer ik een spandoek. Ook 
dit is in de nachtelijke uren door een smoorverliefde 
knaap, genaamd Simo bevestigd aan het tuinhek 
tegenover het heiligdom van zijn schone slaapster. 
Zijn droom lijkt sneller in vervulling te zullen gaan.
     
Goede morgen, mijn liefste
Vandaag ga ik met je trouwen.
Want bij jou 
heb ik een nieuwe betekenis ontdekt
Van het woord GELUK :
Ik hou van je!!

Deze teksten zullen de tand des tijds niet lang 
doorstaan. Het spandoek zal bij de eerste 
najaarsregenbui worden losgerukt van de spijlen 

van het hek en misschien 
nog een paar weken 
vreugdeloos blijven 
fladderen en wapperen in 
een bij voorbaat verloren 
strijd tegen de elementen. 
En of de liefde langer 
stand zal houden dan haar 
poëtische verwoording 
moet ook maar worden 
afgewacht. 
Anders lijkt het met de 
regels die met gotische 
letters gegraveerd staan 
op de gevel van een 
oud landhuis langs de 
pelgrimsroute. 
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Neem de tijd om te spelen. 
Het is het geheim van de eeuwige jeugd.
Neem de tijd om na te denken. 
Je zult jezelf vinden.
Neem de tijd om te dromen. 
De sterren zullen je voertuig zijn.
Neem de tijd om te lezen. 
Het is de basis voor wijsheid.
Neem de tijd voor vriendschap. 
Het is de weg naar geluk.
Neem de tijd om lief te hebben en geliefd te 
worden. Het is het voorrecht van de Heer.
Neem de tijd voor hulp aan anderen. 
De dag is te kort om egoïstisch te zijn.
Neem de tijd om te lachen. 
Het is als muziek voor de ziel.
Neem de tijd, mijn vriend. 
Het leven is kort.

Saverio Pollari MMX

Je zou denken dat het een middeleeuwse tekst betreft 
die bij toeval was ontdekt achter de gepleisterde 
muur van dit huis en onlangs dankzij een kostbare 
restauratie voor de eeuwigheid kon worden 
veiliggesteld. Maar de datum onderaan de tekst helpt 
me uit de droom: MMX. Het geschrevene is pas twee 
jaar oud! Ook deze moderne dichter Pollari, over wie 
ik op internet geen informatie heb kunnen vinden, 
staat op de schouders van zijn illustere voorgangers 
en levert mij – samen met de twee verliefde jongens 
– een moment van verwondering.

Op een onverhard pad over de heuvels tussen Lucca 
en San Gimignano komt een man met een muilezel 
mij tegemoet. De ezel draagt een flinke last op 
zijn rug. De man draagt een lichte rugzak, loopt 
op sandalen en heeft noch zijn kale hoofd noch 
zijn ogen beschermd tegen de brandende zon. We 
begroeten elkaar. Hij blijkt een Franse journalist die 
op de terugweg is van zijn pelgrimstocht naar Rome. 
En dat is wel een heel bijzondere.
‘In april ben ik vertrokken vanuit Orléans met 
vrouw en drie kinderen in een huifkar, getrokken 
door onze ezel, Octave. Mijn jongste was toen 
drie maanden oud, de andere drie en zes jaar. We 

sliepen in de huifkar en soms in een pension of een 
jeugdherberg. Dat gaf soms wel problemen met het 
stallen van Octave, maar meestal vonden we daar 
wel een oplossing voor. Eind Juli zijn we op het Sint 
Pietersplein aangekomen. Daar, maar ook onderweg 
hadden we veel bekijks. Toen hebben we de huifkar 
op een vrachtwagen gehesen en die is met mijn 
vrouw en kinderen teruggereden naar Orléans. En 
nu loop ik samen met mijn goede vriend terug naar 
huis.’
Het verhaal kwam niet helemaal als een verrassing 
voor mij. Ik had al van verschillende kanten gehoord 
over dit bijzondere gezelschap dat met paard en 

wagen naar Rome trok. Maar over zijn terugtocht had 
ik nog geen berichten opgevangen. 
‘Als ik thuiskom ga ik een boek schrijven over onze 
ervaringen,’ vertelt hij tot slot.
‘Dan wens ik je nog een heel goede reis en succes 
met je boek!’ 
‘Dankjewel en jij hetzelfde.’
Dat ik over mijn reis ook een boek zou gaan 
schrijven kon hij niet weten. Want ik wist het zelf 
nog niet.
Dat boek verschijnt komend najaar onder de titel 
“De Weg van Verwondering”.
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Pelgrimeren geen kunst aan?
Pelgrimeren is voor iedereen weer anders. 
Wat is je doel? Een bedevaart? Een bezinning?
Is iets pas een pelgrimsreis als het naar Santiago of 
Rome gaat? Is kunst nog wel kunst als je het moet 
uitleggen?

Dymph en ik denken aan een pelgrimsreis naar 
Santiago. Bij pelgrimeren hoort voorbereiding. Dan 
lezen we over de enorme hoeveelheid mensen die hier 
lopen. De jacht op een overnachting, nee daar doen 
we niet aan mee. We kiezen onze eigen weg vanuit 
huis via Trier en Bingen. Vervolgens naar Bonn en weer 
terug naar huis. We bezoeken onder meer het graf van 
Apostel Mattheus en Hildegard von Bingen. De vereni-
ging van Pelgrimswegen naar Rome leren we pas later 
op een beurs kennen.

Kilometers?

Op het eerste deel van onze 
tocht via de Eifelsteig komen we 
een naamgenoot van Dymph 
tegen. Deze heeft samen met 
Orle vele wandelpaden gelopen; 
Santiago, Rome, Israël, de grote 
route paden noem maar op. Orle 
zegt: ”Kilometers zeggen 
me niets. Het is maar hoe 
lang je erover mag doen.” 
Orle zegt met klem dat 
we moeten genieten van 
de reis op zichzelf. “Ga 
geen kilometers tellen”, 
zegt hij, “maar tijd.”
Volgend jaar wil hij samen 
met zijn partner Dymph (72 
jaar) met rugzak naar Boeda-
pest lopen. 

Naar Rome is 2000 km of meer. Hoe lang wil je daar-
over doen? Voorbereiding zie ik als een belangrijk punt. 
Misschien hoort dat wel bij de kunst van pelgrimeren. 
Je tijd nemen, ook in de voorbereiding.

Het paradijs

Pelgrimeren is ook het onverwachte, het avontuurlijke. 
Wij komen in een paradijs. Hoe ziet zo’n paradijs eruit? 
Velen hebben daar niet het flauwste benul van. Ik denk 
dat je voor jezelf moet formuleren hoe jouw paradijs 
eruit ziet. De kunst daarna is dat paradijs te bereiken. Ja, 
dat is ook een kunst dus. Wat laat je van jouw paradijs 
afbrengen? Er is altijd wel wat. Vandaag komt het niet zo 
uit, morgen heb je niet zo’n zin.

Pelgrimeren is aangewezen zijn op jezelf en eventueel 
op degene waarmee je samen loopt. Vergis je niet, sa-
men lopen is ook een kunst. Op onze tocht lees ik: “Ich 
ben dann mal weg” van Hape Kerkeling. Hij beschrijft 
dat er heel wat relaties ‘sneuvelen’ op de tocht. Logisch, 
je zit bovenop elkaar een hele tijd lang. Je weet vooraf 

niet wat je tegenkomt. Allerlei onver-
wachte situaties. Je moet wel eens van 
het pad afwijken. Dat moesten wij ook 
en troffen zo een paradijs.

Bij dit paradijs komen we in een 
bostuin met sprookjeselementen. Met 
beekjes, brugjes en watervallen. We 
gaan bij een vijver zitten en kijken 
naar het huis. Het huis is van stukjes 
natuursteen met blauwe luiken. Op 
de bloembakken zitten dikke, ronde 
kabouterfiguren. Het enige wat we 
horen is het wiegen van de bladeren 

en het fluisteren van het water. Het lijkt net of we de 
watergeesten horen praten. Samen genieten we in het 
zonnetje van een heerlijk glaasje witte wijn. In alle 
hoeken en gaatjes staat wel wat. Egeltjes op de tafels, 
wollige schaapjes en mooie bloemstukjes. 

Een tocht kan veel verrassends brengen.
Pelgrimeren is jezelf en je plannen serieus nemen is. 
Kiezen om er tijd voor te nemen. De kunst is om je 
daaraan te houden. Wellicht al een hele kunst op zich?

Arnold
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De kunst 
van pelgrimeren 

Uitnodiging jaarlijkse ledendag zaterdag 9 november Houten
 door Werkgroep ledendag 

Op 9 november van dit jaar is onze 
jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag weer 
gepland. En net als vorig jaar met ons 
lustrum, treffen we elkaar in College de 
Heemlanden, de Slinger 48, 3995 DE in 
Houten, vlak achter het NS station. Voor-
afgaande aan de dag vindt de algemene 
ledenvergadering plaats van 09.30 – 10.45 
uur. Vanaf 11 uur gaat de ontmoetingsdag 
van start. De definitieve uitnodiging krijgt 
u nog toegestuurd. Ook op de website 
www.pelgrimswegen.nl, kunt u meer 
informatie vinden.

Voor wie?

Uiteraard is deze dag voor alle leden bestemd, maar juist ook 
voor niet-leden biedt de dag veel interessante onderdelen. We 
hebben uit de evaluatie van vorig jaar gemerkt dat een heel 
groot deel van de aanwezigen graag informatie wil hebben ten 
behoeve van hun voorgenomen tocht naar Rome.
Deze dag poogt daar voor een groot deel in te voorzien.
Maar uiteraard vergeten we hen die reeds naar Rome 
liepen of fietsten niet. Met hen vragen we ons af hoe je dat 
pelgrimsgevoel vast kunt houden wanneer je weer thuis bent. 
Zou je er niet een mooi verhaal over kunnen schrijven of een 
boeiende presentatie kunnen verzorgen?
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  Alles woelt hier om   
  verandering…
Wat is anders dan anders?
*  Ten eerste de prijs: leden betalen slechts € 5 voor 

de hele dag inclusief uitgebreide warme lunch; 
niet leden betalen € 10

*  Zoals hierboven gezegd, breiden we de lunch uit 
met enkele warme gerechten.

*  Er komt een café Via Via waar ervaren lopers en 
fietsers je over specifieke routes alle informatie 
zullen geven.

Geef je op voor deze dag, geniet van het contact 
met mede pelgrims en steek je licht op voordat je je 
eigen tocht gaat beginnen!
Bij het digitale aanmeldingsformulier op de website 
geef je je keus voor de verschillende workshops 
aan.

Van de werkgroep ledendag wordt gevormd door 
Patricia Cuelenaere, Everdiene Geerling, Cor 
Kuyvenhoven en Hans van der Kooij

Wat is er te doen?
In drie verschillende rondes kun je kiezen uit een 

groot aantal workshops. We zetten ze even op 
een rij:

• er is informatie voor hen die voor het eerst naar 
Rome willen lopen

• ook voor fietsers hebben we zo’n workshop
• je kunt met het bestuur in discussie: welke kant 

moeten we uit?
• Kompas, kaart, GPS, welke afweging maak je 

en waarom? Deskundigen leggen je de voor- en 
nadelen uit.

• De teruggekeerde pelgrim en wat nu? Je liep of 
fietste naar Rome, bent weer thuis gekomen en 
wat nu? De eerste aandacht verflauwt, de verha-
len zijn verteld en toch zit je vaak nog vol. Hoe 
ga je daarmee om?

• Soms ga je alleen op pad en laat een geliefde, 
een gezin achter. Hoe beleeft het thuisfront jouw 
tocht? Hoe zorg je ervoor dat beide “tochten” 
straks weer in elkaar passen?

• Pelgrimeren in het digitale tijdperk (ook leuk voor 
digibeten!) – welke mogelijkheden bieden de 
moderne digitale media voor de pelgrim?

• Schrijf een blog! Je doet inspiratie op en krijgt 
veel bruikbare tips over hoe je het beste een 
leesbaar en interessant blog kunt bijhouden.

• In een kunstworkshop gaan we aan de slag om 
onze ervaringen of verwachtingen te verbeelden.

• Informatie over de Via Francigena del Sud, van 
Rome naar Bari.

• De Sultans Trail, informatie van de maker en 
drijvende kracht achter dit pad van Istanbul naar 
Wenen.

• Ga je liever zelf wandelen? Dat kan, we hebben 
een mooie wandeling door Houten uitgezet, weg 
van de huizen, de natuur in.

• Lijkt het je wat om als vrijwilliger mee te werken 
in een pelgrimsherberg langs de Via Francigena? 
In deze workshops tips en bespreken van de 
mogelijkheden.

• Maar natuurlijk kun je ook naar ons route café 
Via Via, waar je in een één op één gesprek alle 
informatie kunt krijgen over juist die ene speciale 
route.

• Of loop eens rustig rond over onze Piazza Pel-
legrini, een heus marktplein met allerhande 
informatie: Van Pied à Terre tot Sultans Trail; van 
pelgrimsstokken tot lopen naar Jeruzalem; van de 
Reitsma fietsroute tot de Franciscaanse voetreis – 
ze staan er allemaal! 

We eindigen de dag met een plenaire lezing door 
drs. Tieleke Huijbers, kunsthistorica en lid van Pel-
grimswegen naar Rome. Zij zal een aantal prachtige 
kunstwerken langs de Via Francigena laten zien en 
daar interessante wetenswaardigheden over vertel-
len.

Wanneer we om 16.00 uur afronden is er alle gele-
genheid om onder het genot van een hapje en een 
drankje nog even na te praten in ons café Pellegrini
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door Jos Lansink
Na 5 jaar verlof sparen, een jaar van voorbereiding, 
waaronder een voettocht van 7 dagen door het 
Teutoburgerwald, was het dan zover; Rome – Almelo  
te voet.

Samen met mijn vrouw bezichtigde ik Rome. Dit 
was toevallig tijdens de inauguratiedagen van Paus 
Franciscus. Op 19 maart, “Jozefdag”, vertrok deze 
Jozef te voet en zijn vrouw Josepha door de lucht, 
terug naar Almelo. Een rugzak met kleding, tent,  
kookgerei, slaapspullen enz., totaal 16 kilogram 
en een Garmin handpalmnavigator werden mijn 
belangrijkste bezittingen. Mijn route had ik gedurende 
het laatste jaar zelf uitgestippeld. Dat deed ik op de 
PC met behulp van het programma “Afstandmeten.
nl” en “Base Camp”, een softwareprogramma van 
Garmin. In mijn Garmin Oregon 450T had ik evenals 
in Basecamp  de OpenFietsmap.nl  geïnstalleerd. De 
route bestond grofweg uit drie onderdelen: eerst Rome, 
Siena, Florence, Bologna, Verona, Merano, Reschenpas, 
Füsssen; dan Füssen,Würzburg om af te sluiten met 
Würzburg, Almelo.

Tijdens het eerste deel liep ik grote delen van de Via 
Francigena, de Via Deï Degli en de Via Claudia Augusta. 
Gezien het matige onderhoud aan deze pelgrimsroutes,  
was het erg handig om mijn eigen route in de Garmin 
te hebben. Het tweede deel was nauwkeurig uitgezet 
door onze Duitse wandelvrienden in de vorm van de 
“Romantisch Strasse Fernwanderweg”. 

Het derde deel had ik volledig zelf uitgedokterd.
Tijdens het maken van deze routes heb ik reeds veel 
plezier beleefd aan wat komen ging. De totale tocht 
was gepland op 2000 km, uiteindelijk heb ik er 2050 
gelopen. Ik hield mijn geplande route niet nauwkeurig 
aan, maar wist daarmee altijd wel dat ik in de goede 
richting liep. Het grootste deel ging over wandel- 
en fietspaden, doch vooral rond steden en dorpen 
ontkwam ik niet aan grotere straten.

In goed 
gezelschap

In Italië overnachtte ik, 
tot Florence, vooral in 
kloosters. De pelgrimspas 
was daarbij onontbeerlijk. 
Verder sliep ik in de tent, 
op campings en af toe in 
het wild. Dit laatste vond 
ik een mooie ervaring, als een spannend jongensboek.
Het weer tijdens mijn reis zat niet mee, veel nattigheid 
en kou. Voor mijn gevoel liep ik veel door de drek. Dat 
had invloed op mijn reis. Mensen zijn minder buiten, 
voor een noodzakelijk praatje, picknicken wordt 
minder aangenaam in de kou en nattigheid en ik sliep 
meer in hotels, pensions en jeugdherbergen dan de 
bedoeling was.
Italië was geweldig, minder georganiseerd, meer 
verassingen.  Het gaf meer uitdagingen; verdwenen of 
overwoekerde paden, meerdere routes met dezelfde 
aanduiding, of een compleet omgehakt bos over de 
route. Toen ik Zuid Tirol, Oostenrijk en Duitsland 
binnenliep, was het voor mijn gevoel geregeld. De 
paden waren nog net niet aangeharkt.
Doordat ik van Rome naar huis liep, kwam ik alleen 
pelgrims tegen, ik trof niemand die dezelfde kant op 
liep. Ik ontmoette twee Nederlanders die naar Rome 
liepen vanaf huis en in Duitsland wat concurrenten 
op de verschillende Jacobswegen richting Santiago 
de Compostela. Ondanks een blessure aan het 
scheenbeen door overbelasting, na de derde week en 
wat voorbijgaande pijntjes, her en der in de ledematen, 
heb ik goed gelopen en daar erg van genoten. Ik vond 
mezelf goed gezelschap. Echter de laatste weken had 
ik het met het alleen-zijn wel gehad met name tijdens 
de langer wordende avonden. De oppervlakkige 
gesprekken die ik met voorbijgangers voerde, begonnen 
me te vervelen en ik kreeg de stal in de neus.
Via het Almelo - Nordhorn kanaal ben ik Nederland 
binnengelopen, de laatste 10 km samen met 
mijn vrouw José. Op mijn verzoek waren er geen 
ontvangstcomité ‘s gevormd. Ik wilde graag in alle rust 
thuiskomen.
En dat was een genot.
Ik realiseer me dat mijn relaas wat bondig is, het geeft 
een indruk van mijn tocht. Ik ben graag bereid om, 
voor hen die daarvoor belangstelling  hebben, meer 
gedetailleerde informatie te geven. Via de vereniging 
ben ik te bereiken.
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Pelgrimeren. Waarom begin je eraan? 

Waarom? Een vraag die we van 
kindsbeen af stellen bij alles wat we 
ondernemen. Stellen we ze zelf niet, 
dan komen er anderen wel mee, maar 

ontkomen doen we er niet aan. Wat me opvalt is dat 
vraag en antwoord weleens na de feiten komen.
Er zijn er die een concrete reden hebben om 
richting Rome te gaan. Het 
verwerken van een leven dat 
stopt geleefd te worden, de 
intentie een nieuwe richting 
in te slaan, het geloof in- of 
de hoop op een goddelijke 
tussenkomst of iets in die zin.  
Maar zelf bevind ik me in de 
groter wordende groep reizi-
gers die zich op pad begeven 
omdat ze gedreven worden 
door …? Ja door wat? Toen ik 
in 2003 Antwerpen – Umbrië 
fietste had ik het woord pelgrim 
nog niet in mijn woordboek 
staan, teveel etiketten-plakkerij 
om me ermee te kunnen vereenzelvigen. Wel was 
er mijn schoonbroer die me was voorgegaan en een 
oude droom bij me deed opflakkeren. Het onder-
liggend motief had ik uit een roman van Felix Tim-
mermans over Pieter Breugel. Hierin beschrijft hij 
de euforie die Pieter overkomt op het moment hij 
de Alpen oversteekt en terecht komt in een nieuwe 
wereld met zijn kleuren en zijn bijzonder licht. Een 
bad waar je in ondergedompeld wordt. Dit kon ik 
associëren met de ervaring die ik als kleine jongen 
had wanneer we met de nachttrein s ’morgens Italië 
binnen reden. Ik vermoedde dat de langzame reis 

Column door Luc Gregoir

per fiets van noord naar zuid dit gevoel nog kon 
versterken. En hiermee had ik mijn eigen verhaal 
om op weg te gaan. Bedrogen kwam ik niet uit! 
Een simpel verhaal is voor mij de beste garantie op 
succes. Ik geloof niet dat je een ander mens wordt 
van dit soort ondernemingen. Wel heb ik het ge-
voel dat onderweg het stof van je wordt weggebla-

zen en wat sluimerend in je 
aanwezig is kan groeien. Met 
deze tocht was de goesting 
niet over en dacht ik te voet 
gaat nog trager en dus inten-
ser. Ook vond ik het jammer 
niet naar Rome te zijn door-
gegaan. Waarom? De magie 
van deze stad die ik niet kan 
benoemen maar waar zoveel 
samenkomt. Genoeg om een 
voettocht Antwerpen – Rome 
te plannen. Omwille van de 

sneeuw in de bergen die tot mei 
blijft liggen, de zomer hitte in 
Italië en een echtgenote die me 

liever zag thuiskomen dan wegtrekken werd het 
Rome – Antwerpen, een tocht in ruimte, tijd en 
emoties. Een ‘coming-home’ paste ook mooi bij 
mijn pensioen dat een aanvang nam. Maar was dit 
het ware antwoord op de vraag waarom ik erop uit 
trok? Ik weet het niet.  Misschien zit de ware reden 
verscholen in een verslag van mijn moeder, hoe ze 
als 20 jarig meisje samen met haar vader per fiets 
naar Parijs trekt. Zijn het de genen die me op weg 
zetten? Eén zaak is me duidelijk: iedere tocht is 
weer de aanzet voor een volgende.

Iedere tocht is weer de 
aanzet voor een volgende.
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Bespiegelingen 

Maar de echte voorpret begon voor mij met de 
wandeling door Nederland. In oktober 2011 ging het 
Nederlandse traject van mijn wandeling al van start. 
Ik plande elke maand een weekend waarin ik een stuk 
van het Pelgrimspad van Amsterdam via Den Bosch 
naar Maastricht zou lopen. Dat deed ik om beurten 
met mijn vrouw, met vrienden, zussen of collega’s. En 
zo liep ik tijdens het hete Pinksterweekend van mei 
2012 de laatste kilometers tot aan de Belgische grens, 
de aansluiting met de GR5. Vandaar vertrok ik begon 
juni. Dat Nederlandse traject was eigenlijk “pret” en 
“voorpret” ineen!’

Everdiene ‘Waar ik ook veel plezier aan be-
leefde was het dagboekje dat ik vooraf liet circuleren 
bij familie, vrienden en collega’s. Op elke dag tussen 
mei en september 2010 schreef iemand een inspire-
rende of grappige tekst, een overdenking, gedichtje of 
tekening om me tijdens het wandelen te bemoedigen. 
Ik las die teksten ook pas tijdens de wandeling op de 
betreffende dag, zodat die persoon die dag ‘meeliep’. 
Maar ik had ook ontzettend veel lol in het enthousi-
asme waarmee het boekje in de maanden voor vertrek 
van hand tot hand ging. 

Arnoud ‘Ik wilde niet de Francigena 
door de Po-vlakte lopen, maar een alterna-
tieve route door de Alpen en Ligurië. Uren 
besteedde ik dan ook aan het verzamelen 
van wandelgidsjes en het uitzoeken van 
een eigen marsroute. En de gesprekken met 
diverse ervaren wandelaars. Bij hen thuis, 
door de telefoon of op de bijeenkomsten 
van onze Vereniging. Dat vond ik een 
geweldig spannende periode.’

‘gesprekken met 
diverse ervaren wande-
laars vond ik geweldig’

Vele pelgrims gingen ons voor op de weg 
naar Rome. En voor bijna iedereen was 
het een geweldige ervaring. Dat is de 
pret. Maar hoe zit het met de “voorpret” 
en de “napret”? Op welke manier bereid 
je je voor op zo’n enorme onderneming? 
En welk plezier beleef je daaraan? Of 
beleef je vooral achteraf de grote vol-
doening? En waaruit bestaat die? In dit 
tweede ‘spiegelinterview’ ondervragen 
Everdiene Geerling en Arnoud Boerwin-
kel elkaar over zowel de periode vooraf-
gaand aan hun reis als over die daarna.

De voorpret 

Everdiene ‘Het idee voor de wandeling kwam 
bij mij vrij laat, krap een half jaar voor vertrek. Ik had 
al vaker  wandeltochten in m’n eentje gelopen, maar 
nog nooit drie maanden achter elkaar. Begin 2010 gaf  
mijn leidinggevende definitief toestemming om vier 
maanden verlof te nemen. Dat was mogelijk  door 
wat extra uren te werken en, omdat ik enorm veel 
overuren had gemaakt. En toen begon de voorpret. Ik 
las veel over de Via Francigena van Canterbury naar 
Rome en besloot die in zijn geheel te lopen. Ik las 
boeken van andere Rome-pelgrims en begon spullen 
te verzamelen voor de reis. Het zoeken van de lichtste 
materialen, het tot de grammetjes afwegen van alles 
wat ik echt wel, misschien wel, of toch maar niet ging 
meenemen. Spannend en leuk vond ik dat.’

Arnoud ‘Bij mij begon de voorpret al vijf jaar 
voor vertrek. In 2007 begon ik ‘geld-voor-tijd’ te 
sparen via een levensloopregeling van mijn werk. 
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Bespiegelingen 

Napret

Everdiene ‘Ik had een paar weken nodig om 
weer te “landen” voordat ik me weer op het werk 
kon storten. Maar het kostte me de eerste tijd moeite 
me op het werk te concentreren. Iedereen praatte 
hard en veel. Wat een lawaai kunnen mensen ma-
ken, realiseerde ik me toen. In de maanden direct na 
mijn terugkeer heb ik mijn boek “Via via” geschre-
ven, op basis van de dagelijkse verhalen die ik tij-
dens de wandeling op mijn weblog bijhield. Daarin 
staan ook een groot aantal foto’s die ik onderweg 
maakte. Het bezig zijn met dat boek bezorgde me 
een hoop “napret”. Daarnaast heb ik ook een aantal 
kleine fotoalbums voor mezelf samengesteld, waar-
door ik de reis kon herbeleven.’

Arnoud ‘Het was een vreemde ervaring om de 
dag nadat ik was thuisgekomen gewoon weer bij de 
kassa van de supermarkt te staan. Alsof ik niet was 
weggeweest. Eigenlijk had ik niet zoveel moeite 
de knop weer om te zetten. Eenmaal weer aan het 
werk lukte het me vrij makkelijk me weer daarop 
te  concentreren. Maar ‘s avonds zat ik uren aan de 

computer te schuiven en te puzzelen met mijn digi-
tale foto’s om daar vier mooie albums van te maken. 
Dat was pure “napret”.’

Everdiene ‘Ik heb sinds mijn reis voorlichting 
en presentaties gegeven over de ervaringen die ik 
heb opgedaan. Voor de plaatselijke bibliotheek, en 
voor aspirant pelgrims van onze Vereniging. Dat doe 
ik nog regelmatig en dat blijft natuurlijk een prima 
manier om nog steeds te genieten van de napret. 
Want praten over je ervaringen en daarbij anderen, 
ook vrouwen die alleen willen lopen, te inspireren 
om ook zo’n bijzondere tocht te ondernemen, daar 
word ik heel erg blij van.’

Arnoud ‘Voor mij begon de grote napret begin 
dit jaar. Ik werd werkeloos (dat wist ik al voor mijn 
vertrek) en kreeg zo de kans veel tijd te besteden 
aan het schrijven van mijn boek. Ik had wekelijks 
een weblog bijgehouden en dacht die als basis 
voor het boek te kunnen gebruiken. Maar ik volgde 
een schrijfcursus en leerde, dat een boek andere 
eisen stelt dan een weblog. Dus ik heb bijna alle 
teksten opnieuw  geschreven, op basis van mijn 
dagboekaantekeningen. En nu ben ik bezig met de 
afronding van de klus. Het voelt als een project, 
qua omvang en voldoening vergelijkbaar met de 
reis zelf. Naderhand zorgvuldig en soms tot in de 
kleinste details onder woorden brengen wat je hebt 
beleefd, hoe je je op een bepaald moment voelt, 
waarom je dingen doet of niet: dat geeft me enorm 
veel voldoening. In het najaar komt het boek uit.’

‘praten over je ervaringen, 
daar word ik 

heel erg blij van’
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Vraag: wat is poëzie? Antwoord: het is 
veel gemakkelijk om te zeggen wat het 
niet is. We weten allemaal wat licht is 
maar wat is licht eigenlijk? Poëzie is een 
verdichting van de werkelijkheid. Poëzie 
is schilderen en muziek maken met 
woorden.

Velen van ons hebben in het jachtige leven geen 
tijd voor poëzie. We begrijpen het niet, we zijn niet 
gewend onze gevoelens onder woorden te brengen, 
laat staan om de betekenislagen van woorden van 
anderen te doorgronden. Alleen bij begrafenissen 
herkennen we opeens de kracht van poëzie. Dan 
kunnen we niet de juiste woorden vinden voor het 
diepe verdriet en zoeken troost bij 
een gedicht ‘Zevenmaal om de aarde 
te gaan…Zeggen we dan met Ida 
Gerhardt. Rouwadvertenties staan vol 
met gedichten.
Op je pelgrimsreis heb je alle tijd. De 
gedachten gaan van links naar rechts, 
van vroeger naar nu en weer terug en af 
en toe schiet er een poëtische zin door 
het hoofd. In Luxemburg bijvoorbeeld 
had ik dat toen ‘opeens’ de prunus in 
bloei stond en de volgende regels van 
Nijhoff zich opdrongen:

Hoe mooi anders, ach, hoe mooi 
zijn bloesems en bladertooi. - 
Hoe mooi? De hemel weet hoe. 
Maar dat is tot daaraantoe.

Het slot van het indrukwekkende gedicht ‘Het uur u’ 
door Martinus Nijhoff. En met die woorden over die 
pracht, denk je automatisch aan het hele gedicht en al 
die mooie passages die erin staan.
Poëzie kan onze reis verdiepen, meer zin geven 
omdat het de weg opent naar een diepere laag in ons 
bewustzijn. In feite ga je een dialoog aan. Je herkent 
de woorden van een ander alsof je ze zelf had willen 

schrijven of je erkent dat dit de juiste woorden zijn voor 
dat specifieke gevoel.

Met poëzie kan je onderweg op verschillende manieren 
‘bezig’ zijn. Je kan zelf schrijven, je kan luisteren en je 
kan (voor)lezen.

1. Zelf schrijven

De eerste dagen van mijn voettocht naar Rome voelde 
ik heel sterk de noodzaak te verwoorden waarom ik 
nou op reis ging. Waarom ik nou zo nodig die reis 
moest reizen. En dat moest van mijzelf in poëzie. 
De eerste zin had ik snel te pakken: Ik moet mijn reis 
nog reizen. Mogelijk geïnspireerd op het gedicht ‘men 

moet’ van Gerrit Kouwenaar. Men moet 
zijn zomers nog tellen, zijn vonnis nog 
vellen, (…) uit de bundel ‘De tijd staat 
open’. Alleen de titel van deze bundel 
al.
Ik was nog maar aan het begin van 
mijn reis, dat klopt maar ik wilde 
verwoorden dat ik de reis wilde 
gebruiken om bij mijn eigen leven stil 
te staan. Het is te snel gegaan, we doen 
maar, we werken maar en hebben 
nauwelijks tijd voor reflectie. Ik wilde 
herbeleven, herkauwen, beschouwen, 
overdenken. Daarom ook startte ik van 

huis, liep eerst naar de buurt waar ik vroeger woonde, 
liep langs het gebouw waar ik jaren had gewerkt, rustte 
uit in dat ene café , en bezocht 2 dagen later had graf 
van een dierbare veel te vroeg overleden collega.

Ik denk dat ik er een dag of 6 over heb gedaan om 
de juiste woorden te vinden. Het is puzzelen, zinnen 
omdraaien, woorden verplaatsen, schrappen, nieuwe 
woorden zoeken en weer verwerpen. Slijpen heet dat 
in goed Nederlands en bijna ieder dichter ‘bezondigt’ 
zich eraan. Soms eindeloos slijpen.

Op poëzie loop je lichter
 door Pieter Quelle 
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voor een klein publiek. Zoek in het dorp
naar proviand en ik vergeet dat afscheid
niet op welkom rijmt. Liever zou ik blijven.

Andere inspiratiebron: handelingen: 
Hoe zeg je op een andere manier dat je aan het 
wandelen bent?
Hein Stufkens begint zijn gedicht ‘Bij het wandelen’ als 
volgt:

Steeds weer zoeken
mijn voeten de aarde.
Adem verbindt mij
met al wat leeft.

Wat een prachtig begin om te vertellen dat je loopt en 
leeft. 

Of je inspireert je op zinnen:
Wat je achterlaat…
Wat je meeneemt..
Som voor jezelf op wat je hebt ‘meegenomen’ op deze 
reis of ‘achtergelaten’, gedachten en gevoelens, en zet 
ze in een vorm, zoals Herman Verweij in het gedicht 
‘Te groot voor een ansichtkaart’

Of je laat je inspireren op die andere weg: 
En dan is er Robert Frost die zich in dit geweldige 
gedicht ‘the road not taken’ afvraagt wat hij allemaal 
meegemaakt zou hebben als hij toch die andere weg 
had genomen. Wat maken wij mee op onze weg? Wat 
maken we niet mee door de keuzes die we maken? 
En wat betekent de keuze voor onszelf? Het gedicht 
eindigt magistraal. Neem niet de gemakkelijkste weg in 
je leven:

I took the one less traveled by,
And that has made all the difference

2. gedichten beluisteren

Ik had een ipod bij me met muziek én met een flink 
aantal gedichten. Sommige kende ik goed, andere 
wilde ik beter leren kennen. Op eenzame avonden 
luisterde ik naar mijn lievelingsgedichten. De stem van 
de dichter zelf voegt een extra dimensie aan het gedicht 
toe. En het leuke is: lievelingsgedichten wil je altijd 
nog wel een keer horen. Genoten heb ik weer van de 
gedichtencyclus ‘Over en weer’ van Cees Nooteboom 

Dat zoeken naar en uiteindelijk vinden van de juiste 
woorden, geeft een gevoel van euforie, van lichtheid, 
vermoeid zijn bestaat even niet. Je loopt bijna letterlijk 
op veren. Het uiteindelijke resultaat: 

Op reis
Ik moet mijn reis nog reizen
mijn leven weer gaan
mijn moeder nog kussen
taal opnieuw leren verstaan.

Ik moet mijn lief nog ontmoeten
alles begint weer van vooraf aan
onze kinderen nog groeten
wanneer zij komen en gaan.

Ik ben ontregeld in het heden
het verleden is te snel voorbij gegaan
nu ik zwoeg naar het zuiden
kan ik de tijd bijna stil laten staan.

Wie nooit op reis gaat
komt nooit ergens aan
juist om thuis te komen
ben ik op reis gegaan.

De inspiratie voor dit gedicht lag bij mijzelf en bij de 
eerste zin die zich snel opdrong. Er zijn meer manieren 
van inspiratie om onderweg een gedicht te maken. Ik 
geef hier enkele voorbeelden.

Herman Verweij, dorpsdichter van Venlo, Romereiziger 
en van wie ik de titel voor dit artikel ontleen, schreef 
onderweg het gedicht Orio Litta. Orio Litta: de naam 
inspireert tot een gedicht. 

Het maakt veel uit als je welkom bent.
Is het de naam als een gedicht,
de man die mij een slaapplaats biedt, te eten 
geeft?

Daar zal het ook niet toe blijven. Er is meer in dit dorp. 
Hij voelt zich er thuis: 

Ik val in slaap nadat mijn zorgen in een sopje
zijn geweekt en drogen in de wind.
En na het opstaan schets ik Sammie
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en Remco Campert. Die unieke stemmen en die 
prachtige zinnen gaven mij troost en moed. En af en 
toe heb je dat nodig, vooral als je alleen op pad bent. 
Zo leerde ik het gedicht van Riekus Waskowsky ‘en 
als je weggaat’ spontaan uit mijn hoofd want het bleef 
maar regenen, en de hotels in noord Frankrijk waren 
verkocht, gesloten of vol dus was ik te vaak in de regen 
aangewezen op mijn eenpersoonsttentje. 

en als je weggaat...

regen, er dreigt regen,
storm blaast zand
over de wegen,
men moet zijn ogen beschermen.
angstige vogels zwermen
boven het land.
de lucht is zwart.

...zeg langzaam:
Ik hou van regen.
Ik hou van storm.
Ik ben niet bang.

Dat is het dus:’ Ik hou van regen, ik hou van 
storm’ Daarom loop ik nu in al deze treurigheid en 
troosteloosheid hier. 

3 . Gedichten (voor)lezen 

Adri van Oosten uit ’s Heer Hendrikskinderen in 
Zeeland fietste in 2008 samen met zijn vrouw Jannie 
Leijs ‘de reis van zijn leven’. Via Corsica en Sardinië 
gingen zij naar Rome. Het was een bijzondere reis 

schreef Adri in zijn reisboek: ‘De korste weg is een 
omweg’ omdat ze in 2007 40 jaar getrouwd waren en 
deze reis ‘een nieuw bruiloftslied’ zou worden. En dan 
schrift Adri: “De verdieping vonden we door ’s avonds 
een gedicht voor te lezen uit de bundel Het mooiste 
gedicht, de favoriete gedichten van Nederland en 
Vlaanderen want fietsen is in wezen pure poëzie. Adri 
voegde de daad bij het woord.
En op blz. 23 lezen we het volgende: ‘In de 
ondergaande zon drinken we vergenoegd een glas 
wijn. Werd het toch nog gezellig. Niettemin noteer ik 
in mijn dagboek: “Dat was geen kattenpis vandaag.” In 
mijn slaapzak lees ik het gedicht ‘Daglicht’ van Judith 
Herzberg voor: 

nu alles is zoals het is
komt het, hoewel, misschien,
hoewel,tenslotte nog in orde.’

Wat een heerlijke strofe om mee in slaap te vallen.

Of een andere dag: ‘Het is een prachtige avond. Ik sla 
de gedichtenbundel open en geloof het of niet: precies 
bij het gedicht ‘Onder de appelboom’ van Rutger 
Kopland waar ik me om verschillende redenen toe 
aangetrokken voel.
Het gedicht eindigt met:

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.

En dat ontroert me.

En zo hebben gedichten 
precies de functie waar 
ze voor geschreven 
zijn: ontroering te 
bewerkstelligen. Je moet 
er dan wel de rust voor 
hebben en de tijd voor 
nemen. En dat kan op een 
rustige avond na een lange 
dag vol inspanning.
Daarbij komt dat je verslag 
voor anderen ook een stuk 
interessanter wordt.
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Mobiele sores 
door Arnoud Boerwinkel

Het is 9 september 2012 en nog krap tachtig wandelkilometers 
scheiden me van Rome. Ik sta voor een kruispunt met twee VF-bordjes. 
Het ene wijst naar links en het andere naar rechts. Naarmate ik mijn 
eindbestemming nader neemt het aantal wegen dat naar Rome leidt snel toe. 
En daarmee de verwarring voor de zoekende pelgrim. Ook het wandelgidsje van 
Ben Teunissen biedt me vandaag geen houvast in deze onzekere wereld. 

Als ik eindelijk een boer zie van wie ik het 
verlossende antwoord verwacht, stuurt ook hij me – 
in figuurlijke zin – het bos in. De route ontbeert nu 
elke markering en uiteindelijk loop ik uren stuurloos 
over een drukke asfaltweg, waar de paar mensen 
die ik kan aanspreken mij het antwoord schuldig 
moeten blijven op mijn prangende vragen. Vraag 
ik naar de Via Francigena, dan wijzen ze me naar 
de Via Cassia. Maar dat is hier al lang niet meer 
hetzelfde. Als ik uiteindelijk aan een man de weg 
vraag naar Vetralla blijk ik met een flinke boog om 
de stad te zijn heengelopen. Ik neem een moment 
rust om mijn telefoontje te pakken en mijn komst 
aan te kondigen bij de parochie van San Francesco. 
En dan doe ik een pijnlijke ontdekking. Mijn 
mobieltje zit niet in mijn heuptasje! Ik keer het tasje 
drie keer binnenstebuiten, maar het is verdwenen. 
Dat kan twee dingen betekenen: ofwel ik heb het 
achtergelaten op mijn bed in het gastenverblijf van 
het klooster in Viterbo. Ofwel het is bij een van mijn 
vorige stops uit het tasje gevallen en ligt nu ergens in 
de berm langs de route die ik vandaag heb gelopen.

Zo kom ik onaangekondigd aan bij de parochie van 
de Heilige Franciscus van Vetralla. Voor de poort naast 
deze vroeg-Romaanse kerk 
staat een stevig gebouwde 
man met een paardenstaart 
en zijn schouders vol 
tatoeages. 
‘Zoekt u onderdak voor 
de nacht?’, vraagt hij mij 
vriendelijk.

‘Inderdaad. Kan ik die hier vinden?’
‘Loopt u maar met me mee.’ En hij gaat me voor naar 
een donker slaapzaaltje met een paar stapelbedden en 
een douche.
‘Eet u ook de middagmaaltijd samen met ons?’, vraagt 
hij me vervolgens.
‘Nou dat zou wel heel mooi zijn.’ Ik zet mijn 
rugzak naast het bed en volg hem naar de eetzaal. 
Daar tref ik een bont gezelschap van alleenstaande 
moeders en hun kinderen, daklozen, alcohol- en 
drugsverslaafden en andere mensen die voor korte 
of lange tijd een steuntje in de rug nodig hebben. 
Als enige pelgrim bevind ik me in het bruisende hart 
van het opvangcentrum dat door de vrijwilligers 
van de parochie in stand wordt gehouden. De sfeer 
is er bijzonder warm en ongedwongen. Ik krijg een 
plaats toegewezen aan de tafel tegenover Don Luigi, 
de pastoor van de kerk en drijvende kracht van het 
centrum. Er wordt niet gebeden voor de maaltijd en 
de televisie staat prominent te loeien boven onze 
hoofden. Don Luigi laat zijn pasta koud worden om 
staande bij het toestel het televisieverslag van de 
Formule 1 races te volgen. Als ik met veel smaak de 
volwaardige driegangenmaaltijd heb verorberd, maak 
ik hem deelgenoot van mijn zorgen over het verloren 

mobieltje.
‘Maar dan rijd ik toch 
even met u terug 
naar Viterbo om 
dat apparaatje daar 
op te halen’, biedt 
hij direct spontaan 



 
MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

OMNES20

aan. En zo stappen we even later in zijn auto en 
rijden over de kortste weg terug naar Viterbo. Daar 
aangekomen vinden we de poort van het klooster 
hermetisch gesloten. Het aanhoudend drukken 
op de verschillende bellen naast de poort blijft 
onbeantwoord. Ergens boven ons hoofd gaat een 
raam open en steekt een zwaarlijvige man zijn 
slaperige hoofd naar buiten, overduidelijk gestoord 
in zijn middagdutje. Nee, de man met de sleutel van 
het gastenverblijf is er niet. Nee, ik zou niet weten 
wanneer hij terug komt. Een uur staan we met zijn 
tweeën daar te wachten en ik voel me al meer en 
meer in verlegenheid met de situatie. Maar de pastoor 
trekt wat aan zijn pijpje en maakt af en toe een praatje 
met voorbijgangers. Geen moment zie ik hem op 
zijn horloge kijken of signalen vertonen van haast of 
ongeduld. Dan horen we gerommel achter de deur en 
verschijnt een oude monnik in de deuropening. Hij 
ziet er precies zo uit als de pelgrim op de VF-bordjes 
langs mijn weg: een klein oud baasje in een bruin 
habijt tot aan zijn in sandalen gestoken voeten, een 
touw om zijn middel, een krans van haar over zijn 
achterhoofd en een snorloze baard. Nee, helaas, ook 

hij beschikt niet over de sleutel van het slaapzaaltje. 
Maar hij loopt even weg en dan horen we het 
gerammel van een sleutelbos en komt een collega-
monnik met het gereedschap waarmee eindelijk de 
deur kan worden ontsloten en ik weer in het bezit van 
mijn mobieltje kan komen. Direct loop ik naar het bed 
waarop ik de vorige nacht heb doorgebracht. Maar 
het matras is leeg. Noch onder het kussen, noch onder 
het matras of onder het bed: het telefoontje is van de 
aardbodem verdwenen.
‘Dan moet ik het toch onderweg zijn verloren’, 
concludeer ik vertwijfeld. Het schaamrood moet in 
koeienletters van mijn wangen afleesbaar zijn.
‘Nou, dan rijden we toch langs de wandelroute terug 
en vertel jij me waar je gestopt bent voor een pauze’, 
suggereert de pastoor zonder blikken of blozen. Ik 
weet van verlegenheid niet waar ik moet kijken en 
verontschuldig me duizendmaal voor deze verstoring 
van zijn rustige zondagmiddag.

Zo rijden we stapvoets over de prachtige in tufsteen 
uitgehakte weg die ik die dag gelopen ben. Totdat de 
weg versmalt tot een voor auto’s ontoegankelijk pad 
en er slechts één conclusie rest: dit is een kansloze 
onderneming. Ik zal mijn verlies moeten nemen en de 
volgende dag een nieuw toestelletje moeten kopen.
Met lege handen keren we terug in Vetralla waar de 
pastoor nu afscheid van me neemt. Vermoedelijk 
opgelucht, dat hij zich nu eindelijk kan concentreren 
op de voorbereiding van de avondmis. Of om de 
afloop te bekijken van de autoraces.... 
‘Padre, hoe moet ik u bedanken voor uw geweldige 
geduld en opofferingsgezindheid?’ stamel ik, zoekend 
naar een passende tekst.
‘U moet mij niet bedanken. Ik moet u danken. Elke 
pelgrim is een belichaming van Christus. Hij biedt 
ons de kans goed te doen. En dat is een geschenk 
waarvoor ik u dankbaar ben.’

Nog onder de indruk van deze bijzondere woorden 
keer ik terug naar mijn stapelbed. Ik open mijn rugzak 
en rol alvast de slaapzak uit over het matras. Daar 
komt een klein zwart voorwerp met cijfertoetsjes 
tevoorschijn....
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Honderd jaar geleden!

Al weer enkele maanden geleden benaderde Bert 
Roebert, lid van onze vereniging Pelgrimswegen 
naar Rome, de redactie van het magazine Omnes. 
Hij sprak de kleinzoon Theo Klein van pelgrim Jan 
Klein, die op vijfentwintigjarige leeftijd al meer 
dan honderd jaar geleden een pelgrimstocht naar 
Rome maakte. Bijzonder is dat deze pelgrim van 
deze tocht vanaf Amsterdam ook een verslag 
maakte. Een kostelijk verhaal van de Grand Tour, 
zoals jongelui deze vaker in de negentiende eeuw maakte. 

Op ons redactiebureau lagen meer dan elf 
getypte vellen van het oorspronkelijk ge-
schreven manuscript. Opa Jan schrijft in zijn 
verslag niet zozeer wat hem beweegt om 
deze tocht in het heilige jaar 1900 te maken, 
maar geeft bijvoorbeeld zijn enthousiaste re-
acties bij de aankomt op het Sint Pietersplein 
weer op een manier die ook ons nog steeds 
heel bekend voorkomt. In het geschrift lezen 
we getuigenissen van zijn talrijke ontmoetin-
gen, zoals die met vooraanstaande inwo-
ners van Antwerpen en Genève, of van zijn 
audiëntie bij diverse consuls. Ook doet hij 
verslag van zijn arbeid onderweg om samen 
met zijn medereizigers broer Reinier en een 
andere reisgenoot, genaamd Thummel in 
hun levensonderhoud te voorzien. We lezen 
over de barre omstandigheden in de win-
terse Alpen. Maar tot de verbeelding spreekt 
vooral de verrukking die Jan ervaart bij zijn 
aankomst in Rome. Daarbij is hij lyrisch 
over het bijwonen van de bijeenkomsten in 
de Sint Pieter bij de sluiting van het heilig 
jaar door paus Leo XIII, de kerkleider van 
encycliek Rerum Novarum. Enkele delen uit 
dit bijzondere verslag willen we onze lezers 
daarom  niet onthouden. Omwille van de 
leesbaarheid is het oud Nederlands bewerkt.

door Jan Klein, bewerking Ben Teunissen

woensdag 18 april 1900  vertrek vanuit 
Amsterdam na te hebben overnacht bij de 

Gesellenverein. 

woensdag 14 november 1900 vertrokken wij 
om 6.30 uur langs een goede weg, steeds stijgend tot 

een half uur voor Chamonix (nieuwe spoorlijn), hier sloegen 
wij een zijpad in, en bereikte na drie kwartier de bekende 
gletsjer Glacien de Bosson. Dit was een indrukwekkend 
gezicht zo’n kolossale ijsklomp . Na met een gids nog een 
grot in die ijsberg bezocht te hebben, voerde hij ons over 
de berg heen, waar wij weer steeds afdalende in een uur 
Chamonix bereikte, een flink dorp, 1050 m hoog gelegen. 
Van hier ging het dan weg op en af, langs enige kleine 
dorpen naar Argentière. Hier moesten wij over de bergen 
door de Col de Balme, waar wij over een voetpad steeds 
stijgende, meer en meer in de sneeuw kwamen en eindelijk 
door de zware nevel overvallen werden, welke later in een 
sneeuwstorm overging. Op de top gekomen vonden wij een 
verlaten hut zonder deur en vensters. Wij besloten hier te 
overnachten, daar het onmogelijk was verder te gaan. Het 
was toen 5 uur na de middag. Na in een vertrekje de vensters 
zo goed mogelijk met planken en lappen dicht gemaakt 
te hebben, maakten wij van wat afgetrokken planken van 
de hut een vuur aan, waar wij enigszins tegen de koude 
beschermd op 2400 m de nacht doorbrachten.

donderdag 15 november 1900  Van slapen 
was geen sprake. Na 13 uur hier doorgebracht te 

hebben gingen wij om 6 uur  door de sneeuw welke 
ongeveer een meter hoog lag. Na een goed uur bereikte wij 
enige boerenschuren, waar wij voor geld en goede woorden 
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een stevig ontbijt kregen, het weer was toen tamelijk 
goed. Enkel een weinig sneeuw, nu ging het verder 
weer naar de hoogte tot Col de la Forclaz. en weer 
afdalende tot even voor Martigny, waar wij rechtsaf 
gingen naar Sembrancher, en verder over Orsières 
naar Liddes. Hier besloten wij te overnachten en 
vonden een goede gelegenheid, wat ons natuurlijk 
zeer welkom was na zo’n slechte nacht en tamelijk 
zware dag.     

vrijdag 16 november 1900  ‘s Morgens 
om 8.30 uur  weer op mars. Na een uur bereikten 

wij het laatste dorp voor de pas van St. Bernard, Bourg 
St. Pierre, waar wij telegrafeerden naar het klooster, 
dat wij kwamen, de weg was zeer goed. Doch na 
een uur zaten wij al flink in de sneeuw en het laatste 
half uur was de sneeuw al hier en daar zeer hoog met 
sterke wind en dichte nevel. Gelukkig bereikten wij 
om 12.30 uur het klooster, waar wij goed ontvangen 
werden en na eerst ons wat in de keuken verwarmd te 
hebben, een goed middagmaal kregen.

zaterdag 17 november 1900 Intussen 
sneeuwde het buiten flink door en ‘s morgens 

was het onmogelijk om alleen te vertrekken, doch de 
overste vertelde ons, dat wij om 10 uur met een gids 
mee konden gaan, welke de postbode tegemoet ging. 
Alzo vertrokken wij dan om 10 uur tot aan de heupen 
in de sneeuw, na een half uur moesten wij ons aan 
koord laten afzakken, nu dat 
was een niet gemakkelijk 
werkje. Om 11 uur bereikte 
wij de Cantine, waar de post 
ook reeds was. Hier nam de 
gids afscheid van ons, daar 
het ergste gevaar voorbij was 
en wij de voetsporen van de 
postbode verder konden volgen. 
De sneeuw werd nu ook minder, 
en om kwart voor twaalf hadden 
wij St. Remi bereikt, het eerste 
dorp in Italië. Na de douane 
gepasseerd te hebben, zetten wij 
onze weg voort langs de tamelijk 
goede weg en om 4 uur hadden 
wij Aosta bereikt, een zeer oud 
en in het dal gelegen stadje. Na 
nog een wandeling in de stad 
gemaakt te hebben, zochten wij 
ons logement op.

zondag 18 november 1900  Na eerst de 
H. Mis te hebben bijgewoond trokken wij om 9 

uur verder en bereikte door de schone vallei d’Aosta 
om rond 4.30 uur in  Verrès aan te komen, waar wij 
besloten te overnachten.

zaterdag 8 december 1900  Vandaag 
moesten wij, daar het een feestdag was, eerst 

naar de kerk. Dat was een mooie kerk, geheel van wit 
marmer, afgezet met bruin marmer en verguld. Na de 
Mis gingen wij om 8.30 uur op pad, nu namen wij 
afscheid van de zee, het ging immer door de bergen 
met  veel marmersteen, en daar er in de bergen niets 
te koop was, moesten wij onze provisie meenemen. 
Het was nog zwaarder dan de vorige dag. Eerst 
klimmen tot ongeveer 500 m hoogte en dan varieerde 
het geregeld tussen 400 en 600 m hoogte. Voor de 
middag hadden wij hier en daar mooi uitzicht op de 
zee, ‘s avonds om 8 uur zagen wij La Spezia liggen, 
wat een prachtig panorama was met de duizenden 
lichten, welke zich in de grote haven spiegelde. Na 
nog een klein uur afdalen, waren wij in de stad en 
zaten om 9 uur in ons logement, waar het souper zich 
goed deed smaken en het slapen ons ook niet kwaad 
deed. Deze dag legden we 58 kilometer af.

zondag 9 december 1900  Na eerst 
de haven te hebben bezocht, de grootste 

marinehaven van Italië, gingen 
wij de H. Mis bijwonen, en na 
de Mis de stad wat bezocht, een 
druk stadje met 45000 inwoners. 
Na het diner om half twee een 
wandeling naar Zasarie [Sarzana] 
17 km, waar wij om 5 uur waren 
en besloten hier te blijven. In 
het hotel maakten wij kennis 
met de eigenaar van een grote 
inrichting voor marmerbewerking 
te Carrara, welke ons zijn kaartje 
gaf en uitnodigde de volgende 
dag hem met een bezoek te 
vereren. Nu dat sloegen wij 
niet af en na nog een glas wijn 
gedronken te hebben namen wij 
afscheid tot de volgende dag.

maandag 10 
december 1900 We 

trokken om 8 uur op, en langs 
een eenzame weg bereikten 
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wij om 11 uur Carrara, waar wij spoedig de ateliers 
van Signore Giovanni Beretta hadden gevonden. Hij 
leidde ons door de verschillende ateliers rond en wij 
bezichtigden vol bewondering de schone werken. Na 
vriendelijk afscheid te hebben genomen, bezichtigden 
wij nog de wereldbekende marmergroeven, wat hier 
een kolossale industrie is. Om 3.30 uur verlieten wij 
Carrara en trokken verder door het oude stadje Massa 
naar Pietro Santo (Pietrasanta) waar wij om 8 uur 
aankwamen en een logies opzochten.

zaterdag 22 december 1900 Vrijdagavond 
om 11 uur gingen wij per spoor naar Rome, waar 

wij  ‘s morgens om 8 uur aankwamen. Eerst ging het 
naar de St. Pietro, wat ongeveer 2 uur in beslag nam 
en gingen eerst in de koepel, daar die juist nog tot 11 
uur te bezichtigen was. Om dit alles te beschrijven 
is onmogelijk. Na het eten gingen wij biechten en 
bezochten we de vier hoofdkerken. Intussen was het 
avond geworden en gingen we zeer vermoeid naar 
ons hotel en te bed. Om alles aan te tekenen wat 
wij hier gezien hebben is teveel, daarom verder een 
korte beschrijving van ons verblijf in Rome van 24 
december 1900 tot 8 januari 1901.

maandag 24 december 1900 De meest 
indrukwekkende en langst in herinnering 

blijvende dag was de 24ste december, de sluitingsdag 
van het Heilig Jaar. Wij hadden door tussenkomst 
van een Hollandse Pater een toegangsbewijs tot 
de St. Pieterskerk bekomen, waardoor wij in staat 
waren tot bijwoning van de plechtigheid in de kerk. 
Om 7.30 uur stonden wij al voor de ingang van de 
kerk te wachten, welke om 8.30 uur 
werd geopend. Na ons van een goede 
plaats verzekerd te hebben en na 
ruim twee uur wachten verscheen 
Z.H. de Paus in de kerk, en verrichtte 
de ceremonieën tot sluiting van de 
Heilige Deur. Nadat Z.H. voor de 
hoofdingang de zegen had gegeven 
aan de duizenden die op de 
St.Pietersplaats stonden, trok Z.H. in 
groot ornaat door de Kerk. Het was 
een indrukwekkend schouwspel. 
Z.H. gedragen op de zetel omgeven 
door de hofhouding en gevolgd 
en voorafgegaan door honderden 
kardinalen, bisschoppen en andere 
priesters en geëscorteerd door de 
lijfgarde in schitterende uniformen. 
De weg welke Z.H. volgde was 

afgezet door de pauselijke troepen met geweer 
en bajonet. Het gejubel van de menigte ongeveer 
60.000 personen was onbeschrijflijk. Zijne Heiligheid 
vertoefde ongeveer een half uur in de kerk, steeds het 
volk zegenende.

zondag 6 januari 1901 Op het feest van 
Driekoningen hadden wij nogmaals het geluk 

Zijne Heiligheid te zien, welke vandaag een audiëntie 
verleende. We aanschouwden meteen de nieuwe 
elektrische verlichting van de Kerk. Om 5 uur kwam 
Z.H. in de kerk, waar een lof was. Zijne heiligheid 
zong met tamelijk krachtige stem en een heerlijk 
koor van zangers begeleide het lof. De Domkerk zelf 
was een zeer interessant, niet alleen de grootste der 
wereld, doch ook een der schoonste der wereld. Haar 
kolossale bouw ziet men pas goed als men dikwijls in 
de kerk is geweest, wij verzuimde dan ook bijna geen 
dag om er een bezoek te brengen en telkens vonden 
wij weer wat bijzonders, de oppervlakte der kerk is 
15160 m2, de lengte is 211,5 meter, de hoogte van 
het schip is 46 meter, […] De hoogte der koepel is 
132,5 meter, ook de voorplaats der kerk is reusachtig, 
ze is ingesloten door 284 zuilen en 88 peilers, de 
breedte der galerij is 20 meter, de plaats is 340 meter 
lang en 240 meter breed. Boven op die galerij staan 
162 statuten van heiligen. In het midden der plaats 
een grote obelisk en twee grote fonteinen van 14 
meter hoog.

dinsdag 8 januari 1901  We verlieten 
Rome ofschoon wij nog gaarne wilde blijven en 

gingen per trein naar Milaan, ...



Hans Reitsma is een goede bekende voor 
fietsers naar de Eeuwige Stad, met zijn Reitsma’s Route 
naar Rome. Vele duizenden zijn al met zijn boekje op 
hun fietsstuur op weg gegaan. Hoe is hij ertoe gekomen 
om deze route te ‘maken’?
Hij vertelt: ‘In 1985 en 1986 zag ik hoe de 
Elfstedentocht gereden werd, en kreeg toen – zelf geen 
schaatser zijnde – ook zin om iets bijzonders sportiefs 
te gaan doen. Dat werd toen: fietsen naar Venetië! Dat 
heb ik toen zo leuk gevonden, dat ik dacht: dat is ook 
aardig voor anderen, en ben daar toen een boekje van 
gaan maken. Ouderen die daarmee gingen fietsen 
vonden mijn route veel te steil in de bergen. Daarna 
heb ik die route aangepast met Duitse fietskaarten die 
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De naam van het tijdschrift van onze vereniging is afgeleid van 
het feit, dat alle wegen naar Rome leiden. Een eeuwenoude 
wijsheid als een even oude koe, maar wie van plan is naar 
Rome te gaan lopen of fietsen – en dat was ooit, of is nog 
steeds, de situatie van al onze leden en toekomstige leden – 
heeft daar niet zoveel aan. Wie naar Rome wil gaan, moet uit 
die veelheid van wegen een keuze maken. 

Wat is de weg 
naar Rome?
 door Ruud Bruggeman 

Maar welke? Hoe maak je die keuze, als je geen 
enkele van die ontelbare mogelijkheden kent? Dan 
ga je op zoek naar iemand die uit die veelheid een 
aantrekkelijke keuze heeft gemaakt, en die voor jou 
ook nog op papier heeft gezet.

En onze vereniging is in het uitzonderlijk gelukkige 
bezit van twee eigen leden, die zo’n beschrijving 
voor ons hebben gemaakt en uitgegeven: één, die een 
fietsroute heeft gemaakt die al jarenlang duizenden 
fietsers naar Rome heeft gebracht, en één, die in de 
afgelopen jaren een wandelroute heeft gemaakt, 
inmiddels ook compleet na voltooiing van het derde en 
laatste deeltje in deze maand oktober.

Ik ken veel wandelgidsen en ik weet, dat het a hell 
of a  job is om een goede wandel- of fietsgids te 
maken: eentje die aantrekkelijk is, een mooie en goed 
begaanbare route geeft, met routebeschrijvingen die 
te volgen en juist zijn, en met gegevens zoals over 
bezienswaardigheden en overnachtingsadressen die 
nog kloppen ook. Dus was ik erg benieuwd wat deze 
twee mensen bezielde om zo’n groot en moeilijk 
werk op zich te nemen, en wat het inhoudt om een 
kloppende en aantrekkelijke gids te maken. En om iets 
op je te nemen waar je de rest van je leven aan vast 
zit, want de gidsen moeten wel voortdurend up to date 
worden gehouden! 
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de rustigste en gemakkelijkste fietswegen 
aangaven. En toen een paar meisjes mij 
berichtten, dat ze vanuit Venetië zelf waren 
doorgefietst naar Florence, heb ik de route 
daarnaartoe doorgetrokken. En idem, toen 
gebruikers ook bleken door te fietsen naar 
Rome, heb ik ook dat laatste stuk in mijn route 
opgenomen.’
Het kiezen en beschrijven van de te volgen 
routes is een groot werk, dat je telkens weer 
voor verrassingen plaatst. Zo was hij in Italië 
ergens met een stuk route bezig, en zag toen 
aan de overkant van een rivier mensen fietsen 
over een fietspaadje dat hem veel leuker leek. 
Daarom keerde hij die dag 30 km terug naar 
het pension van waaruit hij vertrokken was (hilariteit 
daar: ‘zó schiet je niet op!’), om de andere dag de 
route aan de andere kant van de rivier in kaart te gaan 
brengen.
Het ontwerp van de boekjes is aangepast aan het 
fietsdoel: het eerste deel met informatie over wat er 
onderweg te zien valt is gescheiden van het tweede 
deel met de eigenlijke routebeschrijving, zodat die 
laatste – opengelegd – direct te volgen is in de plastic 
kaartentas op het stuur. De gebruiker ziet zo onder het 
fietsen steeds aangegeven, hoe de route verloopt, met 
per (paar) honderd meter nauwkeurige aanwijzingen. 
De route is zowel heen als terug beschreven; hij 
merkte, dat er ook mensen zijn die in Rome willen 
beginnen te fietsen naar Nederland, met als redenen 
bijvoorbeeld: niet fietsen tegen de zon in maar met 
de zon in de rug, of: als je in het voorjaar gaat, fiets 
je de hele route in het (vroegere Italiaanse en latere 
Nederlandse) voorjaar.
In het voorste deel van de boekjes heeft hij uitgebreide 
informatie opgenomen over de geschiedenis van de 
streek waar je doorheen fietst en over wat er in steden 
en onderweg in het land aan bijzonders te zien valt. 
Naast eigen bezoeken ontleent hij ook veel informatie 
aan toeristenfolders die hij onderweg verzamelt, en ook 
wel aan Wikipedia.
Zelf vond ik in de beschrijvingen zo sympathiek, dat hij 
ook aandacht besteedt aan wat leuk is voor kinderen 
om te gaan bekijken of spelen. Die aanvulling maakte 
hij, nadat een moeder die met kinderen fietste hem 
schreef dat ze dat had gemist.
Bij elke etappe is een nauwkeurig en helder kaartje van 

dat stukje route opgenomen. Een hele klus om zulke 
kaartjes zelf te maken? Hij bevestigt, dat in elk kaartje 
zeker vijf uur werk zit. Voor het kleurenschema liet hij 
zich inspireren door de oude King-atlas, (bij oudere 
lezers wellicht niet onbekend), omdat hij de daar 
gebruikte kleuren het mooiste vond!
De gebruikers van zijn route blijken over het algemeen 
bijzonder blij te zijn met de routeboekjes. Voor veel, 
vaak oudere, mensen is het een grote gebeurtenis in 
hun leven om de tocht naar Rome te gaan ondernemen, 
en ze zijn dan altijd erg dankbaar, als het hun is 
gelukt aan de hand van alle goede beschrijvingen, 
informatie en uitgebreide kloppende lijsten met 
overnachtingsadressen. 
Ze sturen hem vaak reacties als ‘een onvergetelijke 
reis gehad’, ‘geweldige tocht door gedetailleerd 
routeboekje’, ‘achtergrondinformatie leuk, en goede 
onderkomens gemakkelijk te vinden’, ‘we hebben 
geen fout in de boekjes kunnen ontdekken!’; een heel 
treffende vond ik ook: ‘we zijn je onderweg als een 
vriend gaan beschouwen’.
En ook de eigenaars van pensions en campings op 
zijn route zijn er blij mee, ze krijgen daardoor veel 
overnachtingen van Nederlandse en Vlaamse fietsers. 
Zelf heb ik dit jaar zijn fietsroute door Duitsland lopend 
afgelegd (ook ingehaald door veel Reitsmafietsers!), en 
de eigenaar van de camping in Tübingen schatte dat er 
elk jaar tussen de 1000 en 2000 van die fietsers bij hem 
overnachten.
Mijn conclusie: het maken van de fietsroute was een 
heel groot, maar heel dankbaar werk!

Wat is de weg 
naar Rome?
 door Ruud Bruggeman 
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Ben Teunissen is in 2008 vanaf zijn huis 
naar Rome gaan lopen, en er was toen nog bijzonder 
weinig materiaal over een te volgen route. Hij liep er 
met een paar kladjes papier. Dat moet mooier en leuker 
kunnen, dacht hij: zó, dat mensen worden verleid 
om op weg te gaan langs deze prachtige route. Het 
beschikbare materiaal was zo ontoereikend, dat hij 
besloot om zelf wat beters te gaan maken.
En zo startte hij daarmee in 2009, te beginnen met het 
3e deeltje over het laatste stuk, de 356 km van San 
Miniato Basso naar Rome. Voor hem het allermooiste 
stuk van de hele route. Als tekenleraar was hij altijd 
al erg geïnteresseerd in kunst, en wat dat betreft is het 
daar voor hem in Italië een hoorn des overvloeds; met 
zijn leerlingen had hij ook al veel reizen die kant op 
gemaakt.
 Met een clubje van vier mensen is hij in 2010 dat stuk 
gaan opnieuw gaan lopen, want één keer lopen is nooit 
genoeg voor het maken van een goede gids. 
Daarna moest alles bij elkaar worden gebracht in een 
boekje, en dat is weer een ander soort opgave. Hij heeft 
in zijn leven meer boekjes gemaakt en vormgegeven, 
en heeft het ook bij deze wandelgids weer zelf gedaan. 
Zijn creatieve kant als tekenleraar laat zich niet 
loochenen, en hij heeft van dit, en ook de latere twee 
deeltjes, kunstzinnige juweeltjes gemaakt, waar het 

plezier in het ontwerpen vanaf spat; alle kaartjes zijn 
handgeschilderde artistieke impressies. In september 
2011 kon de eerste gids gedrukt worden.
Op vergelijkbare manier is het 2e deeltje over de 
daarvóór liggende etappe tot stand gekomen, over de 
590 km van de Grote St. Bernard-pas tot San Miniato 
Basso, dat in september 2012 is verschenen. Voor deze 
twee deeltjes was er al een uitgekristalliseerde route, 
de Via Francigena; sinds 1996 was men die oude route 
opnieuw gaan uitzetten.
Voor het eerste deeltje van zijn route, over de eerste 
930 km van Maastricht tot de Bernardpas, was dat in 
elk geval tot aan Reims niet het geval. Eerst heeft hij 
vier van zijn vrienden gevraagd om zijn voorgestelde 
route te gaan verkennen, en in juni jl. heeft hij met 
hun aantekeningen dit stuk, samen met zijn vrouw, 
nagelopen om de route verder uit te werken. 
Het leven van een markeerder gaat niet over rozen! 
Het was dit jaar een buitengewoon nat voorjaar, en 
hij is in mei op andere stukken van zijn route met 36 
uur lang aanhoudende stortregens van zijn camping 
weggespoeld, net als delen van zijn wandelroute.
Ben vertelt: ‘Door de overvloedige regenval van het 
afgelopen voorjaar stond ik niet vreemd te kijken dat 
hele stukken van het geplande pad tussen Brienne-
le-Château en Châteauvillain niet te belopen waren. 

Natuurlijk eerst blijf je de eerder gelopen en 
meest logische route trouw. Maar wanneer 
daar hele stukken gestruind moet worden om 
de ondergelopen paden te kunnen ontwijken, 
vraag ook ik me af, of je dit een pelgrim met 
fikse rugzak wel aan wilt doen. Dus een 
behoorlijk stuk teruggelopen, nieuwe droge 
sokken aangedaan en vervolgens met kaarten 
op zoek naar verantwoorde alternatieven. Mijn 
keuze voor asfalt of pad moet ik dan loslaten 
en gelukkig waren er in deze streek voldoende 
kleine wegen die ook naar het zuiden leiden. 
Dat betekent dan aan het eind van de dag 
wel veel werk, dat later thuis weer gevolgen 
heeft voor de routebeschrijvingen en kaarten. 
Maar wanneer je aan het einde van die dag 
liefdevol wordt ontvangen bij de zusters van 
de Fraternité Saint Bernard in Clairvaux, dan 
vergeet je al dat ongerief weer snel’. 
En zo kon ook dat 1e deeltje nu met een 
waterproof route worden afgerond, en is het 



Gidsjes tenslotte met ook weer aangenaam uitgebreide 
gegevens over overnachtingsplaatsen, op de website 
steeds actueel gehouden.
Prikkelende gidsjes, en een vreugde om mee op weg te 
gaan!
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in oktober 2013 in druk verschenen, waarmee de hele 
route vanaf Maastricht tot Rome compleet in beeld en 
schrift is gebracht.

Zijn drie boekjes geven per dagetappe geen 
minutieuze weergave van elk stukje weg en elke 
richtingverandering, maar een beschrijvend verhaal van 
de te lopen route, met een globaal kaartje. Hij loopt zelf 
altijd met ook nog een kaart van de te volgen route bij 
zich, en gaat ervan uit dat zijn lezers dat ook doen, of 
de route volgen op de bijbehorende GPS, beschikbaar 
via de ondersteunende website.
Met zijn gidsjes bedoelt hij in de eerste plaats de 
lezers te verleiden om op weg te gaan en hun eigen 
creativiteit te prikkelen tot het willen gaan ervaren 
van al het mooie en bijzondere dat ze op deze route 
kunnen aantreffen. Hij draagt daarvoor uitgebreide 
inspiratie aan met beschrijvingen van de meest 
uiteenlopende bijzonderheden langs de weg en in 
dorpen en steden. Hij heeft zelf aan de route veel 
plezier beleefd, en geeft dat met even veel plezier weer 
door aan de lezer, ook met prikkelende zijpaadjes. 
Behalve over de vele bijzondere kunstwerken en andere 
bezienswaardigheden schrijft hij met even 
graag over Parmezaanse kaas en salamiworsten, 
wijnen die al door Pontius Pilatus werden 
gedronken, over de duivel die hielp bij het 
bouwen van een brug, over hoe onweersbuien 
ontstaan en wat je dan moet doen, opera’s 
van Puccini, het wonder van Bolsena, etc., het 
geheel ook nog gelardeerd met wat filosofische 
spreuken om onderweg eens over na te denken 
op saaie stukken. Door zijn oog voor allerlei 
wonderlijke details onderweg prikkelt hij de 
lezers om zelf aan hun eigen weg ook zoveel 
plezier te beleven. 
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Gidsjes:

Hans Reitsma: 
Reitsma’s Route naar Rome
Deel 1: Amsterdam – Bregenz
Deel 2: Bregenz – Florence
Deel 3: Florence - Rome
www.reitsmaroutes.nl

Ben Teunissen:
De Weg van de Franken
Deel 1: Maastricht – Bernard-pas
Deel 2: Bernard-pas – San Miniato Basso
Deel 3: San Miniato Basso – Rome
www.dewegvandefranken.nl
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alle eetpartijen: we krijgen van vele dagen 
de complete menu’s voorgeschoteld.
Aan het eind van zijn enthousiaste beschrij-
ving komt Beekes terug op zijn gekozen 

ondertitel: leren dat het altijd 
goed komt. Na vele kilome-
ters om- of teruglopen, na 
dichte deuren van overnach-
tingsadressen, na scheve hak-
ken en doorgeprikte blaren 
blijken er altijd weer engelen 
op hun Via Roma te verkeren. 
Engelen zijn volgens hem 
personen die precies op het 
juiste moment verschijnen en 

hun de richting wijst, vaak zonder dat ze daarom vra-
gen en dikwijls enkel met slechts een handgebaar. Het 
verdwalen blijkt daarnaast onderdeel van hun gehele 
ervaring. In het boek benoemt hij daarbij ‘het aangaan 
van een avontuur, de onzekere afloop, de ontmoetin-
gen, de pijn, het doorzetten, de onrust voor wat er nog 
komen gaat, de hulp van anderen.’ 

Leuk om als lezer te mogen ervaren dat Albert tijdens 
deze reis heeft geleerd wat religie en de kerk voor hem 
betekenen en dat hij nu weet, dat hij helemaal niet wil 
voorkomen dat anderen kunnen verdwalen. Geluk-
kig schreef hij wel het boek Dwalen op de Via Roma, 
waarmee zijn ervaringen vooral toekomstige pelgrims 
een dienst kunnen bewijzen.

door Ben Teunissen
boekbespreking

Een jaar geleden trokken Ineke en Albert 
Beekes over zo veel mogelijk onverharde 
paden, over een middeleeuwse handels-
route en in de voetsporen van de Romei-
nen vanuit hun woonplaats 
Amersfoort naar Rome. Zoals 
op hun blog albertineke.
wordpress.com in woord en 
beeld is weergegeven, voel-
den zij zich steeds meer pel-
grim worden. Eenmaal weer 
thuis raakt Albert enthousiast 
bij het idee om up-to-date 
beschrijvingen te gaan maken 
van bepaalde stukken van de 
route, zodat ‘anderen die kunnen lopen zonder steeds, 
of in ieder geval minder dan wij, te verdwalen.’ 

Uiteindelijk kiest hij er gelukkig voor om zijn beleve-
nissen ook vast te leggen in het boek Dwalen op de Via 
Roma. Afgewisseld door cursiefjes waarin persoonlijke 
beschouwingen de reisbeschrijving afwisselen, maakt 
hij daarmee een prettig leesbaar boek. De gekozen 
route gaat door Duitsland over de E8, de Romantische 
Strasse, de Via Claudia Augusta en de Via degli Dei. Het 
laatste kwart van hun reis leggen ze af langs Assisi met 
behulp van de gids Een Franciscaanse Voetreis. 

Inleidende hoofdstukken bieden zicht in de persoonlij-
ke beweegredenen en de voorbereidingen die hij zich 
getroost voor het maken van deze tocht. Albert vraagt 
zich ook af of ze als toerist of pelgrim op pad zullen 
gaan. Het boek geeft een aardig beeld van de hoogte- 
en dieptepunten van hun pelgrimstocht. Onderwerpen 
als bepakking, zorgen over afdalingen en douches bij 
de overnachtingen worden afgewisseld met mislukte 
poste restante en bijvoorbeeld drinken en proviand. 
Vaak - misschien iets te - passeren zaken als blaren 
prikken, schoenen en gevoelige hakken. Ook blijkt dat 
deze ‘luxe’ pelgrims veel plezier hebben beleefd aan 

Dwalen op de Via Roma 
Leren dat het altijd goed komt
Albert Beekes
€14.50
ISBN 978-90-820515-0-6
Te bestellen via 
www.albert-beekes.nl

Bijna 3000 kilometer dwalen 
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Afbeeldingen
 
Voorpagina
 tekening Ben Teunissen
 foto Cor Kuijvenhoven

Pag 6, 13 en 14  
Arnoud Boerwinkel
Pag 11 en 15 Arnold Spijker
 Achterzijde
 foto: Arnold Spijker

 gedicht: Geoffrey Chaucer 
(1343-1400)

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

Vereniging Pelgrimswegen naar Rome wil de belangstelling 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 verge-

lijkbare 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 wande-
laars 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.

Werkgroepen
Evenementen o.l.v. Cor Kuijvenhoven, Publicaties o.l.v. Ben Teu-
nissen, Routes o.l.v. Pieter Quelle, Website o.l.v. Pieter Quelle

Redactie Omnes
Leo Baeten, Arnoud Boerwinkel , Fokko Bos (medewerker 
boeken), Ruud Bruggeman, Luc Gregoir, Cees Moens, Arnold 
Spijker 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
Het klopt
Zoekend naar de juiste cadans
Adem in - twee, drie. 
Adem uit - vier, vijf, zes 

Alles zo intens
De zon op mijn huid, 
glanzend van het zweet
Een lichte bries, 
die aangenaam verkoelt
Een menselijk gebaar, 
dat opeens ontroert

Een vogel vliegt met me op
Bermbloemen talkrijk in kleur
In gedachten dankbaar

Voor de steun 
van de mensen om me heen
Voor mijn moed en vertrouwen
Voor mijn gezondheid

Mijn hart slaat er lustig op los
Het klopt
Alles klopt

Op zaterdag 20 juli stonden twee 
vriendinnen uit Oudenbosch van 
Odette van Son haar op te wachten 
op het Sint Pieterplein. Het was 
een bijzondere ervaring voor haar. 
Aansluitend op zondag vond de uitreiking op de van de 
Oorkonde in de Friezenkerk plaats. Vlak voor aankomst 
in Rome, schreef zij bovenstaand gedicht, waarvan en-
kele regels de achterzijde sieren. 

Dit is van de vorige keer

moet er nu ook iets in?



MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

OMNES

Pelgrimswegen naar Rome

Mezekouw 5 

3823 BT Amersfoort
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www.pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl

Volgt nog tekst ?

Agenda 2013/14

• Regiobijeenkomst Zuid 
West

 Medio februari 2014

• Fiets- en Wandelbeurs, 
Mechelen(B) 

 Zaterdag 18 en 
 zondag 19 januari 2014

• Fiets- en Wandelbeurs, 
Amsterdam 

 Zaterdag 1 en 
 zondag 2 maart 2014

• Meer actuele informatie
 bij agenda op 
 pelgrimswegen.nl

• Digitale Nieuwsbrief 21 
en 22

 13 december 2013 en 1 
februari 2014

• Magazine Omnes08
 maart 2014

Dit is een foto van mijn 

vakantie in de buurt van de 

Matherhorn op de 

terugweg van Italie.

Of hebben jullie een ander 

voorstel?


