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2Jong en oud 
op de 
pelgrimsweg
door 

Ben Teunissen, eindredactie

‘Rond half tien ’s avonds ging aarzelend de deur van 
de refugio verder open. Een jong stel, hoogstens begin 
twintig, verscheen aan het bureau om te vragen of ze 
konden overnachten. Hij droeg een rugzak en zij een 
soort weekendtas. Beiden waren excentriek gekleed, niet 
direct een uitrusting die past bij trekkers of pelgrims.’ Zo 
begint een hoofdstuk in het boek Spiritueel pelgrimeren 
van Inge van der Zanden. Zij beschrijft een van de vele 
bijzondere ontmoetingen die ze tijdens het herbergieren 
op een van de vele pelgrimsroutes had meegemaakt. 
Jonge mensen op de pelgrimswegen lijken soms een 
uitzondering, maar toch zijn ze er in groten getale. 
Natuurlijk beleven zij hun tocht op een geheel andere 
wijze dan de grotere groep vijftigers en zestigers. Maar 
het tot bloei komen tijdens het wandelen, lijkt voor jong 
en oud toch soms een probleem. Daarom belichten we 
in dit nummer enkele bijzondere ontmoetingen, waarbij 
Celine Roesthuis en Sabrina van den Berg de leeftijds-
curve aardig in evenwicht brengen met de artikelen ‘Een 
eind weg wandelen’ en ‘Hoogtepunten en dieptepunten’. 

van de redactie redactie@pelgrimswegen.nl

Is uw emailadres gewijzigd? Geef dit s.v.p. door aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl
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We doen er ook nog een snufje ‘pelgrimstechniek’ bij over 
het bloggen en ook hebben we Leo Baeten zijn kennis en 
ervaringen met ons laten delen. In de Nieuwsbrieven 19 
en 21 kon je de eerdere artikelen van zijn hand lezen. In 
deze serie kunnen onze lezers proeven aan plaatsen waar 
de herinneringen aan Franciscus van Assisi nog zichtbaar 
zijn. In dit magazine Omnes tref je meer informatie over 
andere kluizenarijen. We hopen dat je in dit nummer weer 
iets van je gading kunt vinden. En staat er een pelgrims-
tocht op stapel dan wensen we je een behouden reis. Voor 
de thuisblijvers citeren we Inge van der Zanden graag nog 
even: ‘Het leek ons als hospitaleros verstandig om toch 
maar door te vragen. De jongelingen bleken uit Duitsland 
te komen en waren ongeveer een half jaar onderweg. 
Beiden waren inderdaad in het bezit van een pelgrims-
pas vol mooie stempels. Op de vraag waarom ze zo laat 
waren, kwam als antwoord dat het zo mooi was en zo 
vredig buiten!’. We wensen iedereen een mooie zomer en 
fantastische wandelingen, al of niet pelgrimerend.



tot bloei komen tijdens het wandelen

Blijven bloeien 
als je thuis bent
door Sabrina  van den Berg 

weer in het oude stramien terug, dat werkte niet. 
Mijn acht weken pelgrimeren heeft me gebracht tot 
Aosta, Italië. De grootste overwinning was voor mij 
het behalen van de Grote St. Bernhard.  Drie dagen 
voordat ik de top bereikte, zat ik onder een boom 
met mijn schoenen naast me en dacht: ‘ik zet geen 
stap meer! Ik wacht wel tot mijn partner uit Neder-
land langskomt en stap dan in de auto. Ik  ben er 
klaar mee‘.  En dan toch…  zag ik me na enige tijd 
weer mijn schoenen aantrekken en op pad gaan. Het 
vertrouwen in mijzelf, in mijn kracht en doorzettings-
vermogen is gegroeid tijdens het wandelen. 

Vertrouwen eveneens in dat het met welke tegenslag 
dan ook wel goed komt. Het natste voorjaar in zestig 
jaar en dan ben ík juist aan de wandel. Drijfnat, natter 
dan nat, soppend in mijn schoenen, geen waterbesten-

dig materiaal was bestand tegen dit weer.  
Vijf spuitbussen, wax en een nieuwe pon-
cho, niets hielp. En toch iedere keer weer 
op pad, mensen die je kleren drogen, je 
schoenen vullen met kranten terwijl je ligt 
te slapen, je een warme maaltijd aanbie-
den, je bemoedigen en je willen helpen.                                                                                                                                 

Mijn openheid om ook te ontvangen. 
Open te zijn voor wat mensen je aan-
bieden, open te zijn over wat je nodig 
hebt. Hoe die openheid vast te houden, 
blijvend te laten zijn in een omgeving 
waar we toch wel meer in onze eigen 
bezigheden vast zitten. 
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Afgelopen jaarbijeenkomst in Houten heeft mij een 
verrassend cadeau gebracht, dat ik alle pelgrims 
van harte kan aanbevelen: een retraite floreren 
voor pelgrims. In gesprek met Anne-marie Reimert 
werd ik geraakt door haar aanbod om te helpen bij 
dat wat ik het liefste wil: mijn ervaringen van de 
tocht continueren in mijn dagelijkse leven. Na acht 
bijzondere weken op pad geweest te zijn - waarin 
ik heel wat heb meegemaakt in mijn eentje -  kan ik 
het samenvatten in drie kernwoorden: vertrouwen, 
openheid en vrijheid.

Deze kwaliteiten wil ik dolgraag inbrengen in mijn da-
gelijkse leven, maar hoe? Welke dingen kan ik veran-
deren? Welke keuzes maak ik nu ik terug ben? Na vier 
maanden terug te zijn, had ik het nog niet gevonden. 
Al wandelend ben ik veranderd in een vlinder. Thuis 

On the top of the world
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De vrijheid om te gaan en staan in mijn eigen ritme. 
De vrijheid om mijn eigen dagroutine helemaal in te 
vullen. De vrijheid om te stoppen wanneer het goed 
voelt, door te gaan als er nog energie is. De vrijheid 
van een dagje contemplatie in een klooster, een dagje 
genieten van een warme, droge omgeving. Een vrij-
heid die er thuis schijnbaar niet is: werkverplichtin-
gen, zorgtaken, sociaal en gewoon praktische dingen. 
Een week in een vieze modderige broek tijdens het 
lopen is niet erg, thuis wacht daar toch weer de was, 
de strijk. 

ieder geval voor een zekere tijd. Met het verlangen en 
de hoop dat ik dingen blijvend kon veranderen in mij-
zelf en mijn omgeving ben ik op pad gegaan. Ergens 
diep van binnen is dat ook het geval bij mij, maar 
het vorm te geven, het handen en voeten te geven 
in alledaagse dingen, dat valt me zwaar. Gewoontes 
van tijdens het wandelen kon ik niet vasthouden, het 
gevoel zakte weg in de dagelijkse beslommeringen. 
Heerlijk dan ook om weer met andere pelgrims samen 
te zijn in Houten. Anders dan vorig jaar toen ik een 
blanco newbie was, nu met de ervaring van bijna 
1.500 km op de teller. Het delen van de ervaringen, 
nieuwe, toekomstige pelgrims informeren en enthousi-
asmeren is dan heerlijk. De verschillende gesprekken 
met iedereen. Over ‘the gap between the trees’ met 
Everdiene Geerling, gedeelde overnachtingsadressen 
en ook me verder te informeren over Italië: welke 
keuze maak ik straks weer qua route? De voortzet-
ting van de Via Francigena of de stilte van Franciscus 
opzoeken? 

Het gesprek met Anne-Marie Reimert over haar eigen 
pelgrimservaringen,  eerst naar Compostela en nu met 
hond door Duitsland en Oostenrijk  naar Rome. Door 
haar achtergrond als trainer en coach in veranderings-
processen heeft ze een concept bedacht om haar pas-
sie en kennis te combineren: Floreren voor pelgrims. 
Haar passie voor pelgrimeren, haar kennis van posi-
tieve psychologie en het vormgeven van idealen in het 
dagelijkse leven. De combi spreekt me aan.
Zo vertrek ik eind november weer met mijn rugzak 
richting een klooster. Dit keer met de trein beland ik 
bij de broeders in Huijbergen voor een midweekje om 
weer tot bloei te komen, weer te gaan stralen zoals 
op de Grote St. Bernhard. Voorafgaand aan de mid-
week in het klooster heeft Anne-Marie ons al aardig 
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Afgelopen vier jaar heb ik ook de mantelzorg voor 
mijn 88-jarige moeder op me genomen. Vele zieken-
huisopnames, rijdend achter de ambulance aan, niet 
wetend of het deze keer de laatste keer zal zijn en 
tal van bezoekjes aan specialisten maakten mij kind 
aan huis in het UMCG te Groningen. Wandelen door 
wijngaarden, bossen met meer herten dan ik ooit heb 
gezien, en eindeloze koolzaadvelden is dan wel een 
heerlijke verandering van omgeving.  Die vrijheid, 
die zorgeloosheid, op die manier vrij te zijn van angst 
voor pijn en lijden. Heerlijk was het onderweg. Zeker 
de eerste weken terug thuis was het te merken dat 
mijn reserve ons allebei goed deed, mijn moeder en 
ik. De vrolijkheid, de gezelligheid, het onbezorgde 
werkte aanstekelijk. Tot de eerste ernstige opname op 
de hartbewaking in september zich haar ziekte weer 
in alle hevigheid liet gelden. Een omslag, weer terug 
in oude patronen en waar was het effect nou gebleven 
van de ervaring voor ons allebei, want reken maar 
dat een pelgrimstocht niet voor jou alleen is. Heel de 
omgeving wordt er ook door geraakt en veranderd. In 

Natnatternatste?

Koolzaad
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wat huiswerk gegeven. Een dankbaarheidsdagboek 
bijhouden: waar ben je deze dag allemaal dankbaar 
voor? Te vergelijken met het effect van het bijhouden 
van het reisverslag tijdens mijn pelgrimstocht. Samen 
met de Benedictustest en een test om achter mijn 
belangrijkste krachten te komen werd er al een aardig 
beeld neergezet van waar de week over zou gaan

Bij de broeders van Huijbergen zijn wij met vijf 
pelgrims. De ontvangst is hartelijk en de kamer is 
heerlijk. Zo had ik ze onderweg meer gewenst: met 
douche en toilet. Schoon, warm en rustig. Heerlijk 
eten en korte momenten met de broeders samen in de 
kapel vormden een goede 
omlijsting van het traject 
waar we met pelgrims 
onder elkaar mee op weg 
zijn gegaan. In vijf dagen 
is het gevoel van mijn 
pelgrimage weer boven 
water komen drijven. En 
heb ik handvaten gekregen 
om het in kleine stapjes in 
mijn dagelijkse leven in te 
brengen. 

Ik heb nu vier displays op mijn studeerkamer hangen 
om mijn veranderingen te monitoren. De verliefd-
heid naar mijn echtgenoot, want wat was het heerlijk 
om te merken dat we na dertig jaar, door acht weken 
afstand, weer helemaal als in het begin, elkaar lief 
hebben. Door kleine momenten van aandacht, door 
tijd in te plannen om elkaar echt te zien en te spreken 
en niet alleen alledaagse dingen uit te wisselen dit 
warme gevoel blijvend aanwezig te laten zijn. Tijd 
voor stilte en contemplatie zoals onderweg nu ook 
vier maal per dag thuis: een wolk vol met veertjes 
laat zien dat deze nieuwe gewoonte goed aanslaat. 
De zorg voor mijn moeder met humor, ruimte en 
ontspannen samenzijn, haar verzorgend in haar ziek-
zijn vanuit een kracht en overvloed in plaats vanuit 
moeheid en overbelasting. En last-but-not-least mijn 
eigen creativiteit en tijd voor mijzelf goed te bescher-
men, omdat het de motor achter alles is. Het resultaat 
voor de andere deelnemers was natuurlijk hun eigen 
persoonlijke proces met hun verlangens. We heb-

ben contact met elkaar en het gaat ons -  zelfs in de 
winter - goed af om te bloeien en te stralen. Floreren 
voor Pelgrims krijgt een vervolg in 2014. Begin juni en 
november zijn er weer twee midweken gepland. Zoals 
een goede uitrusting voor onderweg niet compleet is 
met een waterdichte poncho, zo completeert dit je 
tocht, een echte aanrader dus. 

Floreren voor pelgrims

‘Na ruim een jaar, heb ik mijn pad 
weer gevonden. Niet met een kaart, 
maar door te gaan floreren’

Een week waarin je de ervaringen van jouw 
pelgrimage in je dagelijks leven integreert. 
Je deelt ervaringen en vertaalt ze naar jouw 
antwoorden op de volgende vragen: 
- Welke waarden wil ik be-leven? 
- Wat zegt mijn gevoel me? 
- Hoe geef ik mijn idealen meer ruimte? 
- Welke gewoonten wil ik veranderen? 
- Hoe kan ik mijn beste zelf zijn?

9 - 13 juni en 24 - 28 november 2014
Voor meer informatie mail naar 
anne-marie@ikfloreer.nu

Doorzetten

Onderweg in Italië
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door Ruud Bruggeman

Op de ontmoetingsdag van onze vereniging in 
november jl. zie ik een jonge vrouw rondlopen, 
stralend blij en nog helemaal vol van haar voettocht 
naar Rome waar ze net vorige week van is terug-
gekeerd. met haar jeugd is ze een tamelijk uitzon-
derlijke verschijning in onze vereniging – nog steeds; 
nu nog wel. Zoals overal is ook hier de jeugd de toe-
komst van een vereniging, en ik ben benieuwd naar 
juist haar drijfveren en ervaringen. En ook of haar 
ervaringen ons wat kunnen vertellen over de vraag, 
of, en zo ja hoe, we (meer) jongeren kunnen en 
moeten proberen te betrekken bij onze vereniging.

In augustus jl. is Celine Roesthuis begonnen aan 
haar tocht naar Rome; het was een nogal impulsieve 
beslissing, vertelt ze. Ze werkte als teamleider bij het  
sorteren van postpakketten, de ene week ’s avonds, 
de andere week ’s nachts. In juni werd de vestiging 
opgeheven en haar baan ook; ‘misschien zou ze later 
elders wel weer eenzelfde baan kunnen krijgen’, 
kreeg ze te horen. Ze besluit dat het dan nu op haar 
26ste een mooie gelegenheid is om haar kinder-
droom – te voet over de wereld te gaan – waar te 
maken, en naar Rome te gaan lopen.

‘Waarom is zo’n lange voettocht een droom voor 
jou?’ vraag ik. Ze heeft zoiets nooit eerder gedaan, 
vertelt ze, al heeft ze wel wandelervaring. Op haar 
3e werd ze door haar moeder al meegenomen op 
wandelingen, en liep ze al 5 km op een dag! En op 
haar 12e nam haar opa haar voor het eerst mee met 
de 4-daagse van Nijmegen, en dat heeft ze sindsdien 
al 10 keer gedaan.
Als kind al was ze uitgesproken avontuurlijk. Ze 
genoot van boeken als ‘De kinderen van de Grote 
Fjeld’, van Laura Fitinghoff, over de avonturen van 
zeven straatarme kinderen die wees geworden waren. 
Ze gingen met hun geit vanuit het arme Lapland op 

Jeugd ervaringen
Interview met Celine Roesthuis

trektocht naar het zuiden van Zweden, waar eten te 
vinden zou zijn voor hen. Of ‘Zwerftocht met Korilu’, 
van Thea Beckman, over de avonturen van een jon-
getje dat te voet een wereldreis gaat maken. Zelf wist 
ze heel precies wat ze later worden wilde: zwerver 
of avonturier! Haar moeder nam haar vaak mee naar 
het bos, ze vond het daar altijd heerlijk. En ze wilde 
altijd al ‘heel ver weg lopen’!
Haar ouders waren gescheiden toen ze nog erg jong 
was. Er waren niet veel middelen thuis, maar dat 
deerde noch haar moeder, noch haar. Anderen gin-
gen op vakantie naar Spanje, zij gingen picknicken in 
het bos. Na haar tocht naar Rome schreef haar vader 
- met wie het contact verbeterde - wel: ‘ik ben trots 
op je!’; hun verstandhouding is mede daardoor wel 
veranderd. Haar opa was in haar jeugd haar grote 
steun en toeverlaat, waar ze veel mee kon praten. 
Toen hij op haar 15e jaar stierf, was ze daar erg ver-
drietig en boos over.
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‘En waarom naar Rome?’  Ze is rooms-katholiek op-
gevoed, en is nog steeds best wel veel bezig met het 
geloof, maar niet met de kerk. Toch blijft het begrip 
Rome wel wat bijzonders houden voor haar. En ze 
wilde gewoon ver weg, en Rome was ver genoeg, 
en ze wilde ook de uitdaging van het over de Alpen 
heen trekken. Vooral wilde ze de stilte en het alleen 

zijn, en de weg naar Santiago was haar 
veel te vol en te druk. Verder was ze 
met een van haar opleidingen al eens 
een keer naar Rome geweest, en dat 
was haar ook altijd bijgebleven.

‘En kan dat zomaar, impulsief vertrek-
ken zonder een gedegen training vooraf 
en kennis van route en omstandighe-
den onderweg?’, vraag ik verder. Ja, 
dat kan dus blijkbaar; best leerzaam 
voor velen van ons, die vaak zo druk 
bezig zijn met zoveel mogelijk zeker-
heid over te volgen routes en over 
onderkomens. Over een te volgen route 
had ze alleen maar een globaal idee 
(‘door zoveel mogelijk landen heen!’), 
beetje Pieterpad, beetje GR5, beetje Via 
Francigena, maar vooral zelf haar eigen 
weg zoeken. Via Google Maps op haar 
mobieltje keek ze elke dag weer, hoe ze 
die dag verder zou lopen, en wat haar 

leuke weggetjes leken. En als  ze onderweg opeens 
een ander paadje zag dat haar ook wel leuk leek, kon 
ze ook zonder aarzelen van haar voorgenomen route 
afwijken. Dat loopt ook wel eens fout. In de buurt 
van Nancy liep ze door een bos, en raakte helemaal 
de weg kwijt. Google maps liet het ook afweten, 
en ze wurmde zich met kompas en de stand van de 
zon door het dichtgegroeide bos heen, een moei-
lijke tocht, kwam langs borden met opschriften als 
‘Danger de mort’ en ging zich steeds zieliger voelen. 
Toen ze er uit was, had ze vier uur gelopen over 8 
km. En was apetrots dat het haar weer gelukt was. In 
Martigny raakte ze het boekje over de Via Francigena 
dat ze meegenomen had ook weer kwijt: vond ze 
niet zo erg, ze bleef toch het allerliefste haar eigen 
weg lopen.
Ze had haar tentje meegenomen, maar dat stuurde ze 
onderweg terug, nadat ze in Luxemburg lelijk geval-

len was, en de pijn aan haar voet maar niet overging: 
het gewicht van haar rugzak moest drastisch vermin-
derd worden. Haar voet bleef wekenlang pijn doen, 
maar ze kon er toen wel mee doorlopen. Daarna 
sliep ze in hotelletjes en B&B’s. Daar had ze wel wat 
spaargeld voor bewaard.
Rustdagen heeft ze vrijwel niet genomen, en ze 
liep gemiddeld 30 km per dag. Lopen zelf vindt ze 
eigenlijk niet speciaal superleuk, ook al omdat het zo 
tergend langzaam gaat! Ze vindt het eerder wat saai, 
en – zeker op het laatste deel – in haar eentje ook 
wel te eenzaam. Maar onderweg zijn, bewegen, er-
gens heen gaan, de stilte en de tijd om overal over na  
te denken onderweg, en naar alles te kunnen kijken, 
en de voldoening na weer de prestatie van een lange 
dag lopen: dat was geweldig!

Ze is en leeft impul-
sief, en sterk bij de 
dag. Er komen gere-
geld impulsbesluiten 
in haar leven voor. Na 
de middelbare school 
zat ze op de opleiding 
voor docent Beelden-
de Kunst en Vormge-
ving . Na het voltooi-
en van die opleiding 
is ze op kamers gaan 
wonen in Zwolle 
(vrijheid!) en ging ze 
op de kunstacademie, 
maar de combinatie 
met haar werk bij de 
post om de studie te bekostigen was te zwaar, en van 
de ene dag op de andere gooide ze haar leven om, 
en stopte met die studie. Net zoals vorig jaar haar 
plotselinge besluit om na het kwijtraken van haar 
baan stante pede naar Rome te gaan lopen.
Ze leeft bij de dag. Over geld maakt ze zich niet 
druk, ze blijkt altijd meer dan genoeg te hebben 
voor de noodzakelijke dingen. Dat bij de dag leven 
maakte ook, dat ze zich onderweg ook nooit druk 
maakte over de route die ze zou volgen. En of ze wel 
tijd genoeg heeft voor wat ze wil doen: een mens 
heeft altijd tijd voor alles wat hij wil, tijd hebben is 
enkel maar keuzes maken. 



route ‘in mijn lijf’ zit’. Ze tekent graag met schmink 
en oogpotlood op zichzelf en op andere mensen, dat 
heeft wat tatouage-achtigs. Het ‘ik de mens’ komt 
tot uitdrukking in het lichaam. Onderweg heeft ze 
ervaren, hoe lichaam en ziel op elkaar inwerken. Het 
lichaam als huis van de ziel. Die ervaring heeft zich 
op haar tocht naar Rome verder verdiept. Ze heeft 
ervaren hoe lichaam en ziel op zo’n tocht samenwer-
ken, de een sleept de ander er doorheen, als een van 
beide het moeilijk heeft. De wandelaar, en ook de 
tekenaar, is observerend, zonder oordeel over wat hij 
ziet. Lopen is goed voor een kunstenaar of voor wie 
dat wil zijn.
Nog een mooie uitsmijter aan het einde van ons ge-
sprek: ‘Ik vond het zo heerlijk op de ontmoetingsdag 
van de Romepelgrimsvereniging in november jl.. Er 
liepen allemaal mensen rond van hetzelfde soort als 
mijn opa, een heerlijk slag mensen!’

Het verhaal van Celine laat mij zien, net als van 
anderen die ik gesproken heb over hun pelgrims-
tochten, hoe anders jonge mensen tegen zo’n tocht 
aankijken en die ervaren. Daarom denk ik ook, dat 
niet de ouderen moeten gaan proberen om jongeren 
‘binnen te halen’. Die moeten dat eerder van leef-
tijdsgenoten horen die hun eigen taal en ervaringen 
delen, en het zelf gaan ervaren. Ook bij het opnieuw 
bekend worden van de weg naar Santiago waren het 
zeker niet eerst de jongeren die gingen lopen. Dat 
kwam pas van lieverlee op gang, nadat die route 
bekend werd door boeken en Tv-programma’s en 
bekende of beroemde mensen die het gingen lopen, 

waardoor de uitda-
ging ervan voor een 
steeds breder pu-
bliek bekend werd, 
en het zelfs een 
soort hype geworden 
is. Of we dat voor de 
weg naar Rome ook 
willen?
Ook daarover geen 
oordeel hebben, 
dat leerde  Celine, 
en dat leren ook wij 
onderweg.
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‘Kwam je met dat bij de dag leven nooit in de proble-
men of in angstige situaties?’, vraag ik weer verder. 
Nee, eigenlijk niet, zegt ze. Het was soms wel eens 
lastig voor haar om een slaapplaats te vinden. Je leert 
vooral van je fouten, bijv. om verder te lopen langs 
een goede slaapplaats en er later geen meer vinden, 
of als er geen plaats meer is in het enige hotel ter 
plekke. Maar het komt altijd weer goed, dat is een 
van de bijzondere dingen die je leert onderweg.
Ze heeft onderweg veel regen gehad, en heftige on-
weersbuien. Ze heeft meegemaakt dat alles om haar 
heen groen oplichtte van de naast haar inslaande 
bliksems; toen was ze wel erg bang. En voortdurend 
had ze het gevoel dat ze beschermd werd door haar 
opa; ze praatte veel met hem onderweg, en voelde 
dat hij daar altijd bij haar was.

Aankomen in Rome was een soort extase-ervaring 
voor haar. Toen ze het St. Pietersplein opliep ‘voelde 
het alsof mijn hart explodeerde van vreugde’. Alles 
om haar heen viel weg in dat gevoel van triomf en 
geluk, dat ze dit helemaal had kunnen volbrengen. 
Het eerste wat ze daar deed, was een kaars aansteken 
voor haar opa, dat was toch uiteindelijk het echte 
doel en de echte bestemming van haar tocht geweest.
Na terugkomst hoorde ze, dat ze weer aan het werk 
kon in een nieuwe standplaats van Post NL Amster-
dam; alles komt altijd goed!  Het werk is leuk en 
gezellig, zeker als je er zelf de lol inbrengt. 

En ze is nu ook bezig met de verwerking en de 
uitwerking van deze tocht naar Rome. Op dik papier 
heeft ze de 
lijnen van haar 
route naar Rome 
uitgetekend. Ze 
verwerkt haar 
tocht vooral beel-
dend. ‘Ik teken de 
route, en de route 
heeft mij gete-
kend’. Ze wil ook 
nog eens een keer 
de route met een 
lijn op haar eigen 
lichaam tekenen: 
‘ik voel hoe de 
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Via Crucis
nieuw werk van Dick Le Mair over pelgrimeren
 

De weg is poëzie 

De musicus en componist Dick Le mair vertaalde 

na zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela 

zijn ervaringen in muziek. 

In ‘Impressions of a Pilgrimage’ neemt hij met 

gregoriaanse koralen, jazz en wereldmuziek de 

luisteraars mee op zijn reis. Na voltooiing van dit 

werk was hij op de Nederlandse televisie te gast in 

het programma ‘De Wandeling’ met Paulo Coelho, 

schrijver van een bekend boek over de pelgrimsreis 

naar Santiago. Dick Le mair heeft nu een nieuw 

werk voltooid: ‘Via Crucis’, een muzikale vertol-

king van de kruiswegstaties, over een lijdensweg die pelgrims-

tocht wordt naar vergeving en vrede. Op zes data in maart en 

april 2014 wordt dit concert ‘Via Crucis’ uitgevoerd. 

Luisterend naar de stilte,
verzinkend in het niets,

laat ik het heden los.

De heldere lucht, de stralende zon,
zichtbaar vanaf mijn plekje op het zachte mos,

is er nog meer te willen?

Wat kan er fijner zijn
Dan genieten van een zomerse dag in het bos?

(gedicht in het bos langs het Noaberpad tussen Ootmarsum en De Lutte, als dank aan 

Albert Grote Beverborg , die ‘zijn sporen heeft nagelaten in zijn geliefde Roderveld’)

meer informatie is te vinden op 

www.Events4Christ.nl 
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Convento di Fonte Colombo
door Leo Baeten
In	de	wandelgids	“Een	Franciscaanse	voetreis”	beschrijft	Kees	Roodenburg	een	route	
van Florence via Assisi naar Rome. De wandelaar volgt paden waarover ook Francis-
cus	van	Assisi	(1182-1226)	bijna	achthonderd	jaar	geleden	heeft	gelopen.	Op	diverse	
plaatsen zijn de herinneringen aan il Poverello nog zichtbaar aanwezig. In deze serie 
worden	een	vijftal	kluizenarijen	in	het	Rieti-dal	beschreven	waar	Franciscus	zijn	
sporen	heeft	achtergelaten.	Deel	1	La Foresta en deel 2 over Greccio zijn eerder gepu-
bliceerd in de Nieuwsbrieven 19 en 21, en nog steeds op pelgrimswegen.nl te vinden.

hoe het moet zijn geweest toen Franciscus hier was, 
biddend, vastend en inmiddels totaal verzwakt en 
ziek. Het kwam me voor dat ik ieder moment Fran-
ciscus en zijn medebroeders kon tegenkomen.

Wanneer tussen de bomen het convento 
zichtbaar wordt, trekt de naast het klooster 
gelegen oude Magdalena kapel direct de 
aandacht. In een nis is een Tau-kruis te 
zien dat Franciscus volgens de overleve-
ring zelf getekend heeft. De letter T (tau 
in het Grieks) is de op een kruis gelij-
kende laatste letter van het Hebreeuwse 
alfabet. In de bijbel is de tau het teken dat 
aangebracht werd op het voorhoofd van 
godvrezende mensen. In de eeu-
wen voor Franciscus was het 
tau-teken een veelgebruikt 
christelijk symbool dat door 
hem werd overgenomen. 
Wanneer Franciscus een 
preek begon, wer-
den zijn toehoorders 
verwelkomd met de 
woorden Pace e Bene 
(Vrede en alle goeds) 
en gezegend met het 
tau-teken. Franciscus 
ondertekende er ook 
zijn brieven mee. In de 

Kluizenarijen in het Rieti-dal 

Op de dagetappe van Rieti naar Greccio plaatst 
Roodenburg de wandelaar voor een dilemma. Even 
buiten Rieti klimt de route vanuit het dal over een 
steil bospad naar het Convento di Fonte Colombo. 
Voorbij het klooster volgt een afdaling naar een punt 
dat ook bereikt wordt door de weg door het dal te 
volgen. Wat doe je in zo’n geval? Volg je de weg 
door het dal of kies je voor de klimpartij? Het is ei-
genlijk een keuze tussen gemak en schoonheid. Door 
het afsnijden van de route wordt met minder inspan-
ning een paar uur eerder 
Greccio bereikt, maar een 
Franciscaanse plaats wordt 
wel gemist. Ik koos voor de 
weg langs het klooster.

Fonte Colombo is een plaats 
waar Franciscus graag 
verbleef. Op een van zijn 
prediktochten ontdekte hij 
hier een in dichte bossen 
verscholen kapelletje dat aan Maria Magdalena was 
toegewijd. Regelmatig keerde hij terug omdat de 
plek ideaal was voor bezinning en gebed. Franciscus 
noemde de plaats fons columbarum (bron van de 
duiven) omdat duiven dikwijls bij een vlakbij gelegen 
bron kwamen drinken. De plek behield de door Fran-
ciscus gegeven naam, zij het geïtalianiseerd tot Fonte 
Colombo. Voor mij was de weg naar het convento 
stil en adembenemend mooi. Ik kon me voorstellen 
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San Francesco in Assisi wordt een briefje bewaard 
dat hij geschreven heeft aan broeder Leo. Hij sig-
neerde dit met het Tau-kruis en om de letter schreef 
hij: “Moge de Heer jou zegenen, broeder Leo”. 
Franciscus gebruikte deze woorden omdat broeder 
Leo het op dat moment moeilijk had. Ook als ik het 
onderweg moeilijk had gaf het Tau-kruis dat ik op 
deze pelgrimstocht bij me droeg mij rust. Ik raakte 
meer en meer gehecht aan dit kruisje. 

In Fonte Colombo vonden enige belangrijke gebeur-
tenissen uit het leven van Franciscus plaats. In 1209 
of 1210 was Franciscus met zijn eerste broeders 
naar Rome getrokken om de paus toestemming te 
vragen voor hun levenswijze. Zij hadden toen een 
korte orderegel bij zich. Die oudste regelredactie is 
verloren gegaan. Thomas van Celano, de eerste bio-
graaf van Franciscus, vertelt dat die uit “simpele en 
korte bewoordingen” bestond, voornamelijk zinnen 
uit het evangelie, maar daarnaast nog “een en ander 
dat onmiddellijk te maken had met de dagelijkse 

gang van zaken in hun leefgemeenschap”. Tus-
sen 1210 en 1221 groeide de regel uit tot een 
lijvig document dat als de voorlopige redactie 
van de Regel van de Minderbroeders bekend 
staat. Franciscus wilde de onsamenhangende 
voorlopige reactie ordenen, nauwkeuriger 
formuleren en aanpassen aan de ontwikke-
lingen die de broederschap had doorgemaakt. 
Volgens de traditie trok hij zich hiervoor in 
1223 veertig dagen terug in Fonte Colombo, 

waar hij, slechts geassisteerd door twee 
broeders een nieuwe redactie van de 

regel dicteerde. Nog in hetzelfde 
jaar bekrachtigde de paus deze 
regel. In het kerkje van het kloos-
ter is een oud handschrift te zien 

van deze definitieve regel van 
de Minderbroeders.

In zijn laatste levensjaren 
was Franciscus dood-
ziek. De veronachtza-
ming van zijn gezond-
heid (zijn lichaam was 

slechts broeder ezel) 
had haar tol geëist. Boven-

dien had hij een oogziekte opgelopen tijdens een 
reis naar het Heilig Land. Tegen zijn wil, maar de 
wens van de paus gehoorzamend, liet hij zich aan 
zijn ogen behandelen. In 1225 werd Franciscus in 
Fonte Colombo aan zijn ogen geopereerd. Een arts 
brandde met een witgloeiend ijzer de slapen uit om 
de druk op de ogen te verminderen. De aanwezige 
medebroeders konden het niet aanzien en liepen 
weg. Toen zij weer terug waren begon Franciscus 
te lachen en zei: “Kleinzielige kerels, waarom zijn 
jullie op de loop gegaan? Ik heb de hitte van het vuur 
helemaal niet gevoeld.” Toen keerde hij zich tot de 
dokter: “Als het vlees niet gaar genoeg is, begin dan 
maar opnieuw!”. Dat deed de dokter niet, maar de 
barbaarse ingreep had geen positief resultaat. Voor 
de gevoelloosheid van Franciscus hebben medici in 
latere tijden een mogelijke verklaring gegeven: door 
zijn veelvuldig contact met melaatsen zou hij ook 
melaats geworden zijn.  

Op geen enkele andere plaats had ik zo’n diep con-
tact met het gedachtegoed van Franciscus ervaren als 
in Fonte Colombo. Het was de plaats waar Franciscus 
zijn spiritualiteit schriftelijk vastlegde en zijn leven 
in liefde en soberheid invoelbaar was. Het was een 
hoogtepunt op mijn wandeltocht. Ik was blij niet 
voor de aanlokkelijke inkorting van de route gekozen 
te hebben.  
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Een blog bijhouden?
door Arnold Spijker

Begin je er aan of niet? Ikzelf heb op onze eerste 
reis een schrift bijgehouden. 
Je probeert iedere avond wat te schrijven. Ik vind 
het ontzettend leuk daar ook nu nog naar terug te 
kunnen kijken. Kan dat niet anders?
 
Ja, natuurlijk, je kunt ook een blog of eigen website 
onderweg bijhouden. 
De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Wat wil je 
precies, is de belangrijkste vraag. Een simpele blog? 
Een website? Een website kunnen maken onderweg? 
Met welke smartphone of tablet werk je eigenlijk? 
Welke internetmogelijkheden gebruik je onderweg? 
Veel vragen… 
 
Wanneer je op je eigen smartphone een website wil 
bijhouden moet je zeker ook rekening houden met 
de manier waarop je dat doet. De kosten van mobiel 
internet kunnen in sommige gevallen behoorlijk 
oplopen. Daarnaast moet je rekening houden met je 
internetveiligheid als je gebruik maakt van een open 
wifi-netwerk. 

Een alternatief in het buitenland is het kopen van 
een prepaid kaart. Hieraan valt vaak een voordelige 
Internetbundel te koppelen. Ik adviseer wel de voor-
bereiding hiervan thuis te doen. Als voorbeeld voor 
Duitsland en België noem ik Aldi. 
In Duitsland voor € 10,-- onbeperkt internet. In Bel-
gië voor € 10,-- 1 GB internet.  
Een groot nadeel is het wisselen van de kaartjes. In-
dien u achter elkaar naar Rome gaat is een provider-
vrije mifi wellicht een overweging. Een mifi (samen-
voeging van ‘mobile’en ‘wifi’) is een los apparaatje 
om een lokaal wifi netwerk op te zetten. Je eigen 
telefoon kun je dan laten voor wat het is en je stopt 
de desbetreffende kaart in de mifi.

Er zijn meer websites, al dan niet app ondersteund, 
waarmee je onderweg een eigen site of blog bij-
houdt, bijvoorbeeld Weebly. Je gaat hiervoor pas 

betalen als je er een volledig eigen domein aan 
koppelt. Dit heb je voor je blog onderweg eigenlijk 
helemaal niet nodig. Wil je dus onderweg kunnen 
werken aan een blog, dan zijn een goede optie: 
Weebly en Tumblr. Wil je meer richting website dan 
zijn WordPress en Jimdo of Web Page Creator goede 
mogelijkheden. Ga je langere tijd achter elkaar on-
derweg overweeg dan het gebruik van een mifi.

Er zijn nogal wat sites waar je een blog of reis 
kunt bijhouden, zoals 
www.reislogger.nl, www.blogspot.be, 
www.mysies.nl, www.waarbenjij.nu, 
www.gaatverweg.nl, of www.reismee.nl

Er zijn er ook die meer richting website gaan, 
bijvoorbeeld: www.wordpress.com 

En met apps waarmee je ze ook op je smartphone 
voor zowel Iphone als Android bijhouden kunt: 
www.weebly.com

Ook interessant is www.tumblr.com/apps 
geschikt voor Iphone, Android en Windows.

Voor de Iphone en Ipad noem ik hier nog 
www.jimdo.nl en Web Page Creator for iOS.
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Een blog bijhouden?
door Arnold Spijker
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Een eind weg wandelen

Ik weet niet wat de toekomst bren-
gen zal. En weet zelfs niet hoe mijn 
verleden is geweest. Van beelden van 
toen maak ik mooie verhalen, nu. En 

ken ik het nu? Ik kan het voelen, maar niet kennen, 
want het is alweer voorbij. En ook dat voelen weet 
ik niet. Soms lijkt het koud, maar is het niet enkel 
de wind die het koud doet lijken. Hoe weet ik wat 
ik weet? Hoe weet ik wat ik wil? Hoe weet ik wat 
goed is voor mij?

Ik staar naar de menukaart en kies. Maar hoe ik tot 
mijn keuze kom, dat weet ik niet. Misschien het 
eerste dat me lekker en betaalbaar lijkt. Of dat wat 
ik al ken van de vorige keer? Of juist iets nieuws? Ik 
doorbreek de twijfel door te kiezen. Maar hoe ik tot 
die keuze kom, ik weet het niet.

Zo word ik wie ik ben. Door te kiezen. Ik ga leven 
in patronen en word daarmee voorspelbaar. Ik trek 
een mening aan, zoals een bloes. Zo weten anderen 
wie ik ben. Zo weet ik wie ik ben. Ik heb zowaar 
politieke voorkeuren. Dàt vind ik, zeg ik dan. Bijna 
aandoenlijk, niet? Ik draag meestal blauwe broeken 
en zwarte sokken. Dat vind ik mooie kleuren, zeg 
ik dan. Maar zo weet ik wat ik kopen moet. Ik heb 

Column door Albert Beekes

geleerd te kiezen. Ik hou van kaas en van haar. Zo 
weet ik wat ik op mijn brood wil doen en naast 
wie ik wil gaan slapen. Maar hoe ik tot die keuzes 
kom, ik weet het niet.

Ik weet wie ‘wij’ zijn, en wie ‘zij’. Soms zijn wij 
‘mannen’, maar ook soms ‘Nederlanders’, soms 
zelfs ‘ouderen’ of ook wel ‘familie’. Maar dan 
opeens zijn dat weer ‘zij’. En plots ben ik die 
patronen, meningen, bloezen, broeken, sokken 
en kaas weer zat. Dan wil ik daarvan vrij zijn. En 
neem ik andere. Maar haar ben ik niet zat. En zij 
mij niet. Voorlopig dan.

En soms, alleen als ik heel sterk ben, dan wil ik 
niet kiezen en niet weten wie ik ben. Dan ben 
ik benieuwd naar wat er gaat gebeuren en heb 
ik alleen maar vertrouwen dat het allemaal goed 
komt. Dan wandel ik een eindje weg. Ik neem 
wat spullen mee, die ik deels een tijdje later toch 
maar weer terugstuur. Dat was enkel een paar kilo 
twijfel, weet ik dan. 

Ik droom nog van een tocht zonder kaart en GPS, 
zonder boekje en zelfs zonder plan. En weet dan 
toch, dit is de juiste weg.
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De trouwe bezoeker van www.pelgrimswegen.nl  kent 
ze wel  de foto’s met de stralende gezichten op een zon 
overgoten Sint Pieterplein in Rome, moe en tevreden 
bij de afsluiting van een onvergetelijke tocht. De lastige 
momenten die ze hebben meegemaakt gedurende 
hun reis heeft de pret niet mogen bederven. Maar het 
loopt niet altijd zo. Bij het volgen van de verhalen van 
anderet, trof het me dat mijn eigen twijfels ook bij hen 
opdoken:
‘Het is waar dat ik mij geen voorstelling kan maken van 
wat het inhoudt om dagelijks grote stukken te lopen. 
Geen voorstelling van iets kunnen maken is echter wel 
iets anders dan het onderschatten. Het grootste pro-
bleem dat ik tegen ga komen is mijn enorme vermoeid-
heid. En dat is ook waar ik de eerste wandelweek enorm 
mee de mist in ben gegaan. In die mate dat ik mij af 
vraag of deze tocht, wel een goed idee is.’

Alle paarden hebben aan de wedstrijd deelgenomen. 
Het waren de regelmatig weerkerende zalvende woor-
den van Jaak Pijpen op de Belgische televisie bij het 
begin van zijn item met de uitslagen van de paarden-
rennen ten behoeve van de mensen die er hun fortuin 
hadden op ingezet. We weten het wel: deelnemen is 
belangrijker dan winnen, maar je er goed bij voelen als 
het anders loopt? Dat is niet simpel! De bergbeklimmers 
zullen me niet tegenspreken, moeilijker dan de top te 
halen is het terug af te dalen als dat de verstandigste 
keuze is. Ik kon er me wel wat bij voorstellen als ik 
volgend verhaal lees bij mijn thuiskomst.

De keuze was duidelijk: weer vijf dagen in een warme 
stad in een hotel rondhangen of stoppen en naar huis. 
De energie om verder te improviseren was op, weer 
rondhangen in een hotel en stad trok me niet aan en 
toen heb ik, na enkele stevige huilbuien en gesprekken 
met diverse mensen, besloten om naar huis te gaan. 

Zelf had ik ook momenten gehad dat een voortijdig 
afbreken in de lucht hing, maar de domino viel naar de 
juiste kant en ik kon verder. Wel moest ik ook keuzes 
maken. Je vertrekt met de vaste wil iedere meter van 
die tweeduizend of wat kilometers met je eigen voeten 
te kunnen overbruggen. Maar wat als het einddoel in 
gevaar komt?  Voor mij een traject door de bergen waar 
geen hut open was, geen eten te vinden was. Je laat je 
voeren naar het herbergzame dal waar je verder kan, 
maar het illusionaire pad van je tocht laat je achter. Een 
mislukking?  Je gaat niet voor een foutloos parcours, 
wel voor een behouden aankomst, en het aanvaarden 
van beperkingen hoort daarbij.

Een tocht eindigt niet bij het besluit om terug te keren, 
dit lees ik enkele maanden later op de blog van de 
onfortuinlijke pelgrim.

Als jullie dit lezen ben ik samen met M. op vakantie 
en ben ik zo’n drie weken thuis. De periode tussen de 
wandeltocht en de vakantie met M. heeft vooral in het 
teken gestaan van het accepteren dat mijn voettocht 
gegaan is zoals die gegaan is, balen dat ik geen enkel 
doel heb gehaald en dat ik veel eerder thuis gekomen 
ben dan dat ik voor ogen had.
Ik ben inmiddels weer een aantal stappen verder. 
Kennelijk heb ik tijd en afstand nodig om zaken in 
perspectief te zien. Het is nog steeds jammer dat 
ik eerder terug ben gekomen. Maar het gevoel dat 
het allemaal voor niks is geweest en dus zinloos en 
tijdverspilling is langzaam aan het kantelen.

En Ik? Morgen vertrek ik weer, overmoedig, met een 
bang hart voor wat mis kan gaan, vastbesloten een fout-
loos parcours af te leggen en hopend dat de domino 
steen  in een gunstige richting zal vallen. Dit paard staat 
weer aan de meet.

Alle paarden hebben aan 
de wedstrijd deelgenomen …
door Luc Gregoir
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door Arnoud Boerwinkel
Het was zo’n druilerige regenbui waar maar geen eind aan leek te komen. Al uren sopten ze gelaten door 
de modder. En dan waren ze ook nog eens de weg kwijt. Wanhopig op zoek naar de markering zakten ze 
soms wel vijftien centimeter diep in de prut. moesten ze nou linksaf of rechtsaf? Of hier toch rechtdoor? De 
kletsnatte kaart en het beduimelde routeboekje boden ook al geen enkel houvast. En in de verste omge-
ving nergens iemand aan wie je de weg kan vragen. toen opeens stonden ze daar, dat vriendelijke Duitse 
echtpaar. “moeten jullie ook naar Chiusi della Verna? Nou, loop maar met ons mee. Wij hebben een GPS-
apparaatje.” En toen veranderde de tocht ineens radicaal van karakter. De laaghangende wolken boven de 
heuvels rondom verleenden het landschap nu een sprookjesachtige, mystieke sfeer. Hoog boven hun hoofd 
verscheen daar opeens dat klooster in de mist, verscholen tussen de druipende , massieve rotsblokken. Uit-
geput, maar zeer voldaan arriveerden ze even later met zijn vieren in het klooster. De week erna trokken ze 
samen op met het Duitse stel en bij het afscheid in Assisi gingen ze als dikke vrienden uit elkaar.

Het verlossende telefoontje
“Dit kan geen toeval zijn. Hier moet een hogere 
macht aan het werk zijn.” Vele keren sprak Jos Lan-
sink deze woorden tot zichzelf op zijn “omgekeerde” 
pelgrimstocht van Rome naar Almelo die hij in het 
voorjaar van 2013 in zijn een tje ondernam. Ook bij 
hem vielen dieptepunten en - zoals hij ze noemt – 
piekmomenten opmerkelijk vaak samen. Drie weken 
na zijn vertrek kreeg hij ter hoogte van Bologna  een 
pijnlijke ontsteking aan zijn scheenbeen, gevolg 
van overbelasting. Na drie dagen vechten tegen de 
pijn was er geen spoor van verbetering en zag het 
ernaar uit dat hij moest afhaken. “Heb ik daar nu 
vijf jaar naar toegeleefd en anderhalf jaar intensief 
voor getraind?”, vroeg hij zich vertwijfeld af. “Toen 
kreeg ik opeens een telefoontje van een vriend uit 

Almelo die zomaar 
belde om te vragen hoe 
de wandeling verliep. 
De man is osteopaat en 
stelde snel de diagnose. 
Hij gaf me de gouden 
tip: gewoon doorlopen, 
het scheenbeen goed 
intapen en elke twee uur 
tien minuten met koud 

Het overkwam Greta en Dick van Spijker afgelopen 
voorjaar, toen zij de Franciscaner route via Assisi 
naar Rome liepen. Dieptepunten en hoogtepunten 
liggen vaak heel dicht bij elkaar. Als de nood het 
hoogst is, is de redding nabij. Het is een cliché, maar 
Romepelgrims kunnen erover meepraten.
“Neem die keer in Duitsland”, vertelt Dick. “Het was 
nog vroeg in het voorjaar, dus nog pittig koud. De 
beklimming van de berg leek wel uren te duren, dus 
toen we eindelijk in het stadje boven aankwamen, 
waren we hard toe aan een lekkere hap eten in het 
warme hotel dat we hadden gereserveerd. Maar toen 
bleek dat we het hotel halverwege de klim voorbij-
gelopen waren en we vijf kilometer terug moesten. 
Er was in het stadje nóg wel een hotel, maar dat was 
dicht. We spraken twee mannen aan die op een boe-
renerf met elkaar stonden te praten. Toen bleek die 
ene man de eigenaar van 
dat dichte hotel. Voor ons 
maakte hij graag een uit-
zondering en we konden 
zo in de auto stappen. 
Nog nauwelijks bekomen 
van de verbazing ploften 
we even later voldaan op 
ons hotelbed neer”.

HOOGtEPUNtEN  
DIEPtEPUNtEN

 
vaak maar een klein stapje
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water koelen. En inderdaad na veertien dagen was 
de kwaal verdwenen. Ik heb me vaak afgevraagd 
hoe het in hemelsnaam mogelijk was dat juist op dat 
moment deze vriend mij belde.” 
Kort daarna had Jos opnieuw reden om ernstig 
te twijfelen aan het bestaan van het toeval. “Met 
Palmpasen liep ik door een pak sneeuw in het bos te 
zoeken naar markering van mijn route. Ik was flink 
verdwaald, want het pad was helemaal onderge-
sneeuwd en het was niet de eerste keer dat ik in Italië 
het spoor bijster raakte. Dus ik liep terug naar het 
laatste bordje dat me nog houvast had geboden. En 
opeens zie ik daar in de sneeuw een bankpasje lig-
gen, een paar eurobiljetten en een paspoort. Bleken 
het mijn eigen spullen te zijn! Uit mijn heuptasje 
gegleden. Welke hogere macht gaf mij opdracht om 
terug te keren naar deze plek? Het blijft een groot 
mysterie voor mij.”

Dieptepunt bovenop de berg

Jan Versloot overwoog echt te stoppen in het najaar 
van 2012, een kilometer of twintig ten Noorden van 
Florence. Hij zat er echt helemaal doorheen toen hij 
met zijn vrouw Greta door de 
stromende regen over de Passo 
della Futa zijn kilometers liep. 
Het hotel waar ze die nacht 
hadden geslapen was al één en 
al treurigheid. Slechte bedden, 
onvriendelijke bediening, ’n ont-
bijt van niks, een verdacht hoge 
rekening en ook nog eens geen 
lunchpakket mee. “Nou, dan ko-
pen we boven op de pas in dat 
barretje wel een broodje voor de 
lunch”, had hij nog tegen Greta gezegd. “Maar toen 
we bovenaan waren, was er helemaal geen bar. Dus 
geen koffie en ook geen hap eten voor de rest van 
de dag. Wat een ellende! Toen had ik het helemaal 
gehad.” Met een lege maag liepen ze in de regen en 
door dichte mist te balen en te dwalen. Maar toen ze 
aan het eind van die loodzware dag gastvrij wer-
den onthaald op het gereserveerde Bed&Breakfast-
adres maakte dat een hoop goed. Speciaal voor 
hen maakte Signora Fanelli een feestmaal klaar met 
verse groenten en kruiden uit eigen tuin. Ze smul-

den ervan! Toch eindigde de volgende dag weer in 
mineur. Greta had zich verstapt en lelijk haar knie 
verstuikt. Strompelend bereikten ze de buitenwijken 
van Florence en voor Jan stond het besluit toen vast: 
dit is het eindpunt van onze pelgrimstocht. Terug in 
Nederland wist Pieter Quelle hen te overreden om 
ook de laatste etappes van de tocht te voltooien. “En 
daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor”, beaamt 
Jan nu. “We liepen in het voorjaar van 2013 de Via 
Francigena vanaf San Miniato en die bleek minder 
zwaar dan de Franciscaanse tocht”. En de aankomst 
in Rome werd het absolute hoogtepunt van de onder-
neming. “Die ontvangst op het Sint Pieterplein door 
onze kinderen en kleinkinderen met een spandoek 
‘FINISH’, dat zal ik nooit vergeten!”

Vertrouwen in de mensheid

Voor Niel Steenbergen uit Oldenzaal kwam er na 
twee maanden wel een heel abrupt en dramatisch 
einde aan zijn wandeling. “Ik liep even voorbij 
Florence op een stil landweggetje toen ik opeens een 
telefoontje kreeg van mijn broer. Mijn vader lag op 
sterven. Of ik direct naar huis wilde komen. Met tra-

nen van emotie heb ik toen een 
willekeurige auto aangehouden 
en de man in mijn gebrekkige 
Italiaans de situatie uitgelegd. 
Hij begreep snel wat er aan de 
hand was, bracht me direct naar 
het dichtstbijzijnde station en 
binnen 24 uur was ik thuis.” 
Toen hij thuis kwam was zijn 
vader inmiddels overleden. “Ik 
heb er veel verdriet van gehad, 
maar ik heb er nu vrede mee”. 

Een jaar later heeft hij de draad van zijn wandeling 
weer opgepakt en heeft hij in een maand via Assisi 
Rome bereikt. Toch heeft ook Niel fantastische herin-
neringen aan zijn eenzame tocht.
“Ik was binnen mijn proeftijd ontslagen als docent op 
een middelbare school, op basis van gemene roddels 
van een stel meiden. Ik was daardoor het vertrouwen 
in de mensen volledig kwijt geraakt. De wandeling 
heeft mij dat vertrouwen weer helemaal terugge-
geven.” Hoewel hij veel fysieke ongemakken had 
tijdens zijn tocht (hoge koorts, knie- en heupblessu-
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res) overheersen de herinneringen aan vele prachtige 
ontmoetingen. “In Duitsland vroeg ik aan een vrouw 
die in de tuin de was aan het ophangen was of ik 
mijn waterfles bij haar mocht vullen. Meteen vroeg 
ze me waar ik die nacht ging slapen. Dat wist ik nog 
niet. Spontaan bood ze me een bed in haar woning 
aan. Ik heb met haar en haar man een heel gezellige 
avond gehad en de volgende ochtend om half zes 
zaten ze alweer met mij aan de ontbijttafel.”
Maar ook de ontmoeting met dat stel studenten in 
een andere Duitse stad gaf zijn vertrouwen in de 
jeugd weer een nieuwe impuls. “Het begon al te 
schemeren toen ik aan een groepje jongeren de weg 
naar een hotelletje vroeg. We raakten aan de praat 
en ze nodigden me uit erbij te komen zitten en een 
biertje te drinken. Toen ik weer over een hotel begon 
boden ze me het bed aan van een vriend die toch 
een paar dagen op stap was. En terwijl ik al vroeg lag 
te pitten, begon voor hen de avond pas echt. Maar de 
volgende morgen om zes uur had één van die meis-
jes wel een royaal ontbijt voor me klaargemaakt!”

Kleine momenten 
van hartelijkheid
“De goedheid in de harten van gewone mensen, dat 
heeft mij tijdens mijn wandeling het meest getrof-
fen”, aldus Rien Stinis die in de zomer van 2012 en 
het voorjaar van 2013 samen met zijn vriendin Corry 
naar Rome liep. Echte dieptepunten kan hij eigenlijk 
niet noemen. “Je weet dat je de luxe thuislaat en dat 
je het avontuur tegemoet gaat. De belevenis, kleine 
ongemakken en tegenslagen calculeer je in. Ik onder-
ga het allemaal als een groot geschenk waarvoor ik 
vooral dankbaar ben, dat ik het mag en kan volbren-
gen.” Een van de meest indrukwekkende momenten 
voor Rien was het concentratiekamp Struthof in de 
Franse Vogezen, dat - voor hem geheel onverwacht – 
langs de GR5 op zijn pad kwam. “Die gedenktekens, 
die poort, het prikkeldraad, de oude barakken; dat 
alles maakte een diepe indruk op me. Dat heeft me 
doen besluiten komend voorjaar naar Auschwitz te 
lopen.” Daarnaast zijn er die talloze kleine momen-
ten van schoonheid en hartelijkheid, maar ook van 
bezinning en stilte die hem het meest zijn bijge-
bleven. “In de serene, mystieke stilte van een klein 
dorpskerkje een kilometer of honderd boven Rome 

voelde ik me echt helemaal gelukkig en in harmonie 
met mezelf en mijn omgeving. Niet te midden van de 
massa’s gelovige katholieken op het Sint Pietersplein 
die bijna hysterisch werden bij de aanblik van de 
paus. Ook de Friezenkerk op een paar honderd me-
ter daarvandaan was voor mij een baken van rust en 
harmonie, waar ik me pas echt weer pelgrim voelde. 
Die momenten waar je jezelf tegenkomt, die doen 
ertoe. En die zijn er heel veel geweest!”
Is dat misschien de kern van het pelgrimeren? Het 
volledig loslaten van alle verwachtingen, meningen, 
oordelen en zekerheden. En er dan bij thuiskomst 
achter komen, dat dat nooit helemaal lukt. Althans 
niet in één mensenleven….?
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to judge 
or not to judge
Zeker als je alleen pelgrimeert, word je geconfronteerd 
met de doorgaande maalstroom van gedachten in je 
hoofd, en je ziet dan ook, hoe vaak dat oordelende 
gedachten zijn, over wat je wel of niet bevalt aan ande-
ren, aan je omstandigheden, of aan jezelf. We oordelen 
en worden beoordeeld, en dat blijft een constante 
stroom van onrust door het leven heen.
In Polen langs de E9 liep ik eens dagenlang in de stro-
mende regen, en had er de pest in (oordeel!). Opeens 
zag een paar koeien in de regen staan, rustig, stil, wach-
tend tot de regen weer over zou gaan:  geen mening, 
geen onrust, aanvaarding van wat er is, geen oordeel. 
Van het zien daarvan bedaarde ook mijn geest op slag. 
De natuur oordeelt niet, en dat geeft een groot gevoel 
van bevrijding en van vrede.

door Ruud Bruggeman

Pelgrimeren	is	lopen	of	fietsen	door	steden	en	dorpen,	maar	
vooral erg veel door de natuur. En pelgrimeren levert ons ook 
geluksgevoelens op, anders zouden we dat niet met zoveel 
graagte doen. Is er een verband tussen de natuur en geluk? 
Ieder	heeft	daar	zijn	eigen	ervaringen	mee,	waarom	dat	hem	
of	haar	zo	gelukkig	maakt.	Ik	wil	er	hier	twee	kanten	van	
belichten,	die	mij	zelf	daarin	zijn	opgevallen.

to change 
or not to change
In een recente strip van psychiater Sigmund in de 
Volkskrant wandelt (!) hij in de duinen met een man, 
die spreekt over alle snelle veranderingen in deze tijd: 
‘postbezorging staat op de tocht door de e-mail, winkels 
sluiten doordat we on-line gaan kopen, boeken en 
kranten kunnen weg want papier is verleden tijd; alles 
wat mij dierbaar en vertrouwd is wordt vernietigd en 
dat verontrust me’. Herkenbare onrust.
Ik loop dezer dagen te wandelen buiten, en zie de 
sneeuwklokjes weer bloeien, de blaadjes van de vlieren 
uitlopen, de merels zingen me alweer het voorjaar bin-
nen. De natuur verandert niet, ik zie telkens dezelfde 
vertrouwde schoonheid terugkomen, in voorjaar, zo-
mer, herfst, winter, en weer voorjaar. De natuur bedenkt 
niet telkens wat nieuws om te proberen onze aandacht 
opnieuw te boeien, niet opeens een vijfde seizoen erbij, 
geen eikels aan de beukebomen. De schoonheid is 
zichzelf genoeg. Verwondering en vrede.
Dit zij geen pleidooi tegen veranderen, maar wel tegen 
suggesties als zou bijvoorbeeld een nieuwere tablet 
gelukkiger maken. Dat is namelijk niet zo; de bron van 
geluk ligt elders.
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Maar tegenwoordig worden door het toenemende verkeer 
juist de verharde wegen te gevaarlijk voor de pelgrims. En 
daarmee komt men nu tot een synthese (4 en 5).
In de West-Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk 
en zelfs in Spanje krijgen de moderne pelgrimsroutes 
eigenschappen van langeafstand-wandelroutes met behoud 
van het thema en eindbestemming, met uiterlijke rituele 
kenmerken in kerken en kloosters, maar vooral ook van de 
verharde weg af en natuurlijk het liefst gemarkeerd. Zelfs de 
‘Camino Frances’ krijgt hier en daar de nummering en het 
karakter van de GR65.

In Frankrijk is nu, naast de vijf routes naar St.-Jean Pied-
de-Port, het eerste stuk van de Via Francigena als typische 
wandelroute beschreven en gemarkeerd. Deze topo-guide 
‘La Via Francigena à travers Le Pas-de-Calais GR. 145’ (1ère 
édition - 2013) is in het Frans/Engels, (une grande premi-
ère!) en beschrijft de eerste 245 kilometers in Frankrijk van 
de totale route van Canterbury naar Rome.
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De redactie heeft er naar gestreefd 
gebruik te maken van foto’s en 
illustraties van onze leden. Dank 
opnieuw aan Judith en Riens 
Weijenberg voor hun assistentie bij de 
verzending van deze Omnes!

De 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 

vergelijkbare doelstellingen in binnen- en buitenland;
- het verbreiden van kennis over tochten naar Rome en andere 

soortgelijke bestemmingen.
De Vereniging is op 27 oktober 2007 opgericht te Houten. Op 
onze website pelgrimswegen.nl staat informatie voor wandelaars 
en fietsers over alle aspecten van het pelgrimeren naar Rome. 
Tenminste vier maal per jaar ontvang je een digitale Nieuwsbrief 
en twee maal per jaar ontvang je dit blad Omnes. In de maand 
november hopen we alle leden te verwelkomen op de jaarlijkse 
ontmoetingsdag.

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

Bestuur van de Vereniging
Gert Wich, voorzitter, Pieter Quelle, secretaris, Ton Seijsener, 
penningmeester, Albert Beekes, Saskia Gischler en Cor 
Kuijvenhoven, leden bestuur.
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Pelgrimeren is het nieuwe langeafstandswandelen
De revival van het langeafstandwandelen sinds de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw was allereerst gericht op de au-
thentieke natuurbeleving, zo ver mogelijk van de bewoon-
de wereld. Al gauw kwam er een andere laag bij, die van 
de historische beleving op de zogenaamde ‘oude wegen’(1) 
en andere thema’s (2). Op zoek naar de geschiedenis van 
het landschap. Anderen zochten het in de grote afstand van 
de Europese wegen en de Franse routes GR5 en de GR10 
(de Pyreneeën van oost tot west).
Bij het zoeken naar thema’s kwam ook de pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostela in beeld. In Frankrijk kwam 
daar een wandelroute uit voort, die naast de benaming 
‘Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle’ ook een route-
nummer kreeg: de GR65. De historische  pelgrims hadden 
van oudsher niets met de natuur: te gevaarlijk, te onzeker 
wat betreft ondersteuning en onderdak in de hospices(3).
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Ooit als kind ben ik vertrokken, 
zonder route kaart of plan 

onderweg al heel mijn leven, 
wat is daar de zin toch van 

onderweg stel je geen vragen, 
voor hoelang nog en waarom 

onderweg ben je zigeuner, 
je reist voort en ziet niet om.

Agenda 2014

• Informatiedagen Utrecht
 Zaterdagen 29 maart,
 28 juni en 30 augustus

• Meer actuele informatie
 bij agenda op 
 pelgrimswegen.nl

• Digitale Nieuwsbrief 23 
en 24

 11 april en 29 augustus 

• Magazine Omnes09
 oktober 2014

• Ontmoetingsdag 2014 
Houten

 8 november 


