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2Jij doet de weg niet, 
de weg doet jou 
Voor velen van ons gaat het pelgrimeren over het 
bestaan, over het leven zelf. Soms ook over religie, maar 
dan op een vrije manier. ‘Mensen die tegenwoordig 
gaan pelgrimeren, kunnen niet goed uitleggen waarom 
ze gaan. Ze voeren wel een aanleiding op, concrete 
redenen, maar wát dan precies maakt dat ze voor Santi-
ago of Rome kiezen, dat kunnen ze niet uitleggen’. Dat 
stelt Herman Vuijsje in het boek Pelgrimeren van Karin 
Snoep en Nelleke Bos. Mensen zoeken volgens hem een 
alternatief voor religie, maar dat hoeven ze niet per se 
te vinden. Vinden is vervelend! Wij houden meer van 
zoeken. We willen niet meer aankomen, onderweg zijn 
is belangrijker.         
Waarbij we zekerheden beslist niet willen loslaten, zoals 
Peter Nissen ons in zijn artikel toelicht. De werkgroep die 
zich bezig houdt met de organisatie van onze ledendag 
heeft voor de bijeenkomst op zaterdag 1 november het 
thema De Weg van de Pelgrim gekozen. En de redactie 
van het magazine Omnes zocht én vond interessante 
onderwerpen, die aansluiten bij dit thema. In dit num-
mer dus artikelen over diverse bijzondere pelgrimsrou-
tes. Ruud Bruggeman verhaalt over zijn ervaringen op 
zijn tocht naar de bedevaartplaats Medjugorje. En Luc 
Gregoir betrekt ruimte, tijd én emotie bij zijn verslag 
over de tocht over La Strada del Nord  Ook over meer 
bekende pelgrimswegen laten we Kees Roodenburg 
aan het woord. Leo Baeten sluit daar bij aan met een 

van de redactie redactie@pelgrimswegen.nl
Is uw emailadres gewijzigd? Geef dit s.v.p. door aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl

in dit nummer
Terwijl buiten de regen neerdaalt over de terrastafel-
tjes van een Apeldoorns café-restaurant zit tegenover 
mij Goos Zwanikken, vers gepensioneerd ambtenaar 
van de gemeente Apeldoorn te midden van een 
grote stapel wandel¬gidsjes en routekaarten.  Af en 
toe moet hij even goed kijken. Waar was dat ook al 
weer en hij drukt zijn bijziende ogen zowat tegen 
het papier aan om de kleine lettertjes te lezen van 
de plaatsen die hij passeerde. Dan weer staart hij 
voor zich uit en denkt terug aan de vele kilometers 
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“Het begon allemaal in de zomer van 1991. 
In dat jaar ondernam ik met mijn vrouw een 
wandel¬vakantie in groepsverband door de Pyre-
neeën. tot die tijd had ik nauwelijks ervaring met 
wandelen in de bergen. maar ik herinner me nog 
scherp het beeld van de man alleen met zijn kolos-
sale rugzak die ik daar zag lopen op een bergkam, in 
silhouet tegen de blauwe hemel. Dat riep een heel 
sterk verlangen in me wakker. een verlangen naar 
alleen zijn, rust; weg van de stress en de hectiek van 
mijn drukke baan.”

bijdrage uit zijn serie 
over kluizenarijen in het 
Rieti-dal. Verder hebben 
we ook onze leden 
aan het woord gelaten: 
Goos Zwanikken legt 
uit waarom hij eigenlijk 
niet zo nodig hoefde te 
pelgrimeren. En Kees 
en Loes Kouwenhoven 
ontdekken tijdens hun 
pelgrimstocht dat tegenstellingen onderdeel blijken te zijn 
van een geheel.                                               
Voor sommigen vormt hun pelgrimstocht vooral een 
spirituele tocht. Voor de een is spiritualiteit een deel van 
het leven, je bent er mee opgegroeid. Voor de ander is 
het spirituele doel ver te zoeken omdat er geen enkele 
antenne voor het metafysische is. Wat blijft is voor elke 
pelgrim de weg…        
‘Jij doet de weg niet, de weg doet jou’. Met andere woor-
den, loop of fiets nou maar gewoon, je krijgt uiteindelijk 
wat je nodig hebt. Daar hoef je eigenlijk niets voor te 
doen, het komt allemaal vanzelf op je pad. Hopelijk biedt 
ook deze Omnes daarvoor wat vitamimes. De redactie 
wenst u veel lees- en kijkplezier en hoopt velen te mogen 
ontmoeten op onze ledendag in de komende week!

Gesprek met Goos Zwanikken, 
lange afstandswandelaar tegen wil en dank. 

door Arnoud Boerwinkel

 “Ik hoef niet zo nodig 
naar rome. en helemaal 
niet naar Santiago”
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die hij inmiddels te voet door Europa heeft afgelegd. 
Na proefdraaien in de Spaanse Pyre¬neeën en over 
het Nederlandse Pieterpad - samen met zijn vrouw 
- begon het echte werk: in jaarlijkse etappes van 
één á twee weken over de GR5 van Maastricht  naar 
Menton, het “verlengde” van het Pieterpad. Maar nu 
in zijn uppie.
“Ik ben graag alleen”, vertelt hij. “De overweldi-
gende schoonheid van de bergen komt dan nog 
meer bij me naar binnen. Zoals die ene plek tussen 
Larches en Menton bij dat kapelletje aan een meertje 
hoog in de bergen. Slapen onder de sterrenhemel. 
En dan wakker worden om zes uur in de ochtend 
met uitzicht op het meer waar het water de kleur 
weerspiegelt van de hemel die door de opkomende 
zon duizend kleuren rood kleurt. Zo’n beeld blijft 
de rest van je leven op je netvlies. Daar heb ik geen 
fototoestel voor nodig!”

bijna een kwart eeuw wandelen

Doordat hij nooit langer dan twee weken aaneen 
liep, duurde het even voordat Goos bij de Middel-
landse zee aankwam.
“Dat was op 6 juli 2008. Ik weet het nog goed, 
omdat het zo’n contrast vormde met de schoonheid 
van het stuk daarvoor. Het eind van de tocht was een 
martelgang. In de brandende hitte gleed ik een paar 
keer lelijk uit bij de afdaling vanuit de bergen. Bijna 
uitgedroogd door een tekort aan drinkwater kwam ik 
terecht in de luxueuse buiten¬wijken van Menton. Ik 
zal het nooit vergeten. Eerst heb ik aan de boulevard 
in Menton anderhalve liter water naar binnen geslokt 

en daarna moest ik weer omhoog klimmen naar de 
camping.” 
Daarmee had hij wel zijn eerste reisdoel bereikt. 
Maar het smaakte naar meer. Hij wilde verder, want 
der Weg ist das Ziel. Zo besloot hij het volgende 
jaar via de Ligurische bergroute oostwaarts te lopen. 
Weer in etappes van één á twee weken. 
In mei 2009 liep Goos in de sneeuw door de beu-
kenbossen van de Alta Via dei Monti Liguri, de route 
die door de bergen langs de kust loopt en uitzicht 
biedt op de golf van Genua. 
“Ik overnachtte in mijn tentje of in een hotel. Eén 
keer regende het zo lang en zo hard, dat het pad 
was veranderd in een kolkende rivier; ik heb toen in 
een kapelletje overnacht. Een andere keer stond ik 
in de stromende regen voor een hotel dat gesloten 
was. Maar dan merk je dat er altijd wel een oplos-
sing is. Een lieve vrouw ging voor me bellen en zo 
kwam ik terecht op een rommelkamer boven een 
winkel, waar de leidingen los uit de muur staken en 
ik na een koude douche in een gammel bed de nacht 
doorbracht tussen de rommel. Maar ik lag droog en 
sliep als een os!”

mystieke ervaringen

Goos Zwanikken heeft zich – ondanks zijn Rooms-
Katholieke achtergrond – verwijderd van de kerk, 
maar voelt zich nog wel gesterkt door het morele 
kompas dat hem in zijn jeugd is meegegeven. “Maar 
een pelgrim voel ik me helemaal niet. Ik ben lange 
afstands¬wandelaar. Al ruim twintig jaar.” Maar dat 
betekent niet dat hij niet openstaat voor mystiek en 

verwondering en voor de 
emotie en ontroering van 
bijzondere ontmoetingen.
“Hoog in de Alpen had 
ik een heel bijzondere 
ervaring. Ik was over mijn 
grenzen gegaan, compleet 
uitgeput: het zag zwart voor 
mijn ogen. Ik nam een paar 
uur rust, at een banaantje en 
krabbelde daarna weer op. 
Toen zag ik een kudde scha-
pen lopen met een vrouw 
er achteraan. Met deze 

herderin had ik een gesprek in gebrekkig Frans, maar 
het voelde alsof ik haar al jaren kende. We liepen 
samen een eind op en waar de kudde stopte ging ik 
verder. Achteraf gezien zal ik haar in een vorig leven 
goed hebben gekend en gezien mijn vertraging die 
dag moest ik haar kennelijk ontmoeten. Mijn vrouw 
en ik zijn het jaar daarna op vakantie geweest in dat 
gebied, maar we vonden haar niet meer terug.  
Een paar jaar later had ik weer een bijzondere erva-
ring. Dat was in het centrum van Siena, een uitstapje 
vanuit Florence, mijn eindpunt dat jaar. Ik liep 
argeloos het Piazza del Campo op en werd overval-
len door een diepe emotie. Het was een moment 
van herkenning. Hier heb ik wel wat meegemaakt, 
voelde ik. Mijn “thuis voelen” in kloosters, kerken 
en hermitages steunt mijn overtuiging dat ik een 
rijk verleden als kloosterling moet hebben gehad. 
Ik vraag me nog steeds af waarom Italië me zoveel 
doet, terwijl ik dat niet kan uitleggen.”

Via Assisi naar rome

Na de Alta Via dei Monti Liguri volgde GEA, de 
Grande Escursione Appenninica die deel uitmaakt 
van de Europese wandelweg E1 van Zweden tot in 
Sicilië. Zo passeerde hij in de daaropvolgende jaren 
al wandelend onder meer Genua en Florence en La 
Verna.  
Goos had eigenlijk de E1 naar Sicilië willen vervol-
gen, maar na de GEA is die amper  bewegwijzerd 
en niet beschreven. Daarom ging hij verder met de 
“Roodenburg-route”. En die ging langs Assisi naar 
Rome, in ieder geval naar het Zuiden. 
In de zomer van 2013 kwam Goos aan in Rome.
“Dat was een afknapper. ‘s Morgens was ik nog door 
een prachtige natuurgebied gelopen tot aan de stads-
rand van Rome. En dan opeens sta je midden in het 
verkeers¬geweld van de miljoenenstad. Je weet het 
van te voren, maar het voelt - ondanks de hitte - toch 
als een koude douche. Een eindpunt bereiken is een 
afsluiting. Je kijkt er naar uit, maar het is eigenlijk 
helemaal niet leuk. Indrukwekkend waren de talloze 
opgravingen en de grote kerken zoals de Santa Maria 
Maggiore en de San Giovanni in Laterano. Daar kon 
ik nadenken over wat het lange afstands¬wande¬len 
mij heeft gegeven. Ik durf te zeggen dat ik mezelf 
erdoor beter heb leren kennen. Ik ben zowel fysiek 

als geestelijk sterker geworden. Ik heb erdoor leren 
incasseren en relativeren. En ik heb veel gezien en 
meegemaakt.”

en dan: óp naar Jeruzalem.  

Inmiddels heeft Goos zijn einddoel weer verlegd en 
is hij begonnen aan de Via Francigena del Sud, door 
Zuid-Italië naar de hak van de laars. De eerste 200 
kilometer daarvan deed hij dit voorjaar samen met 
zijn vrouw. 
Dat wandelen zuidelijk van Rome minder populair is 
dan ten Noorden heeft hij dit voorjaar ervaren. 
“De route is amper gemarkeerd, loopt veel over asfalt 
en de eerste dagen na Rome kom je veel verkeer 
tegen. Later is het een stuk rustiger en mooi. Geluk-
kig is het Italiaanse routeboekje door Rita Denkers 
en Piet Heidema van de Vereniging Pelgrims¬wegen 
naar Rome vertaald in het Nederlands. En dat is 
wel heel handig. Volgend jaar gaan we samen weer 
verder op deze route. Santiago de Compostella trekt 
mij helemaal niet; voor mij veel te druk. Maar de Via 
Francigena del Sud en wellicht vandaar verder naar 
Jeruzalem, dat maakt me nieuws¬gierig.” 
En daarna…?

mAGAZINe VAN De VereNIGING PeLGrImSWeGeN NAAr rome
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door prof. dr. Peter Nissen

Pelgrims gaan op pad om te zoeken, tastend, aar-
zelend en stamelend. Was vroeger de pelgrim een 
gelovige die tijdens zijn tocht wellicht ook zoekende 
werd, nu is hij vooral zoekende, die tijdens zijn 
tocht wellicht - soms even - een gelovige wordt.  

In de christelijke wereld hebben bedevaarten en 
pelgrimages vanaf de hoge middeleeuwen een 
proces van ‘verkerkelijking’ ondergaan. Kerkelijke 
overheden bemoeiden zich in toenemende mate met 
de organisatie en begeleiding van sacrale tochten. 
Vanaf de zestiende eeuw werd de parochiebedevaart 
in katholieke kring een vertrouwd onderdeel van 
de geloofspraktijk en een beproefd instrument van 
pastorale leiding. Het op pad gaan naar heilige oorden 
werd een vorm van collectief kerkelijk gedrag en 
werd zo ook in sterke mate van zijn avontuurlijke, 
onberekenbare en onvoorspelbare kant ontdaan. De 
pelgrims wisten waar ze vandaag kwamen, waar ze 
naar op weg waren en waar ze weer naar zouden 
terugkeren: naar een vertrouwde kerkelijke omgeving, 
vol zekerheden, stabiel en consistent.

meer zoekende dan wetende 
Voor veel hedendaagse pelgrims gaat dit beeld niet 
meer op. Zij vertrekken vanuit een andere situatie dan 
hun voorgangers uit voorbije eeuwen en zij weten 
vaak niet waar zij zullen eindigen. De pelgrimage 
is opnieuw een avontuur geworden: dolen langs 
Gods wegen. De hedendaagse pelgrim is veeleer een 
zoekende dan een wetende. Zijn rugzak is niet langer 
volgeladen met geloofszekerheden. Zijn pelgrimsstaf 
komt zijn onzekere schreden te hulp, maar het is geen 
staf met heilig gezag. Hij zal er de ongelovigen op 
zijn weg niet mee om de oren slaan. De tocht van de 
hedendaagse pelgrim is weer opnieuw en sterker een 
metafoor geworden voor het menselijk leven.

een zoektocht 
zonder zekerheden

De situatie van de hedendaagse Westerse pelgrim 
wordt natuurlijk getekend door de maatschappelijke, 
culturele en religieuze ontwikkelingen die zich in de 
laatste decennia in ons deel van de wereld hebben 
voorgedaan. Die ontwikkelingen zijn ons allemaal min 
of meer vertrouwd. Ze hoeven hier ook slechts in grove 
lijnen getekend te worden.
De eerste ontwikkeling is die van de secularisering. 
Deze heeft zich in de verschillende Europese landen 

Christendom als ‘cultureel 
 erfgoed’ 
Dit gedrag werd in de vroege jaren vijftig door de 
katholieke godsdienstsocioloog pater Alfred van de 
Weijer vastgesteld in de nieuwbouwwijken van de stad 
Tilburg, ooit door de bisschop van ’s-Hertogenbosch 
geprezen als ‘het pronkjuweel van het diocees’. 
Parochiebedevaarten waren, naast andere niet 
verplichte rituelen, het slachtoffer van dit kerkelijke 
minimalisme. De deelname eraan verloor voor 
een jongere generatie katholieken in de steden de 
vanzelfsprekendheid die zij voor oudere katholieken op 
het platteland nog wel had. Vanaf de jaren zestig van de 
twintigste eeuw vertoont ook de deelname aan andere 
kerkelijke rituelen, in katholieke en in protestantse 
kring, een dalende lijn. Daarmee valt in toenemende 
mate ook de kerkelijke context weg voor het fenomeen 
van de bedevaart of pelgrimage: een pelgrim is niet 
langer iemand die vanzelfsprekend ook regelmatig aan 
andere kerkelijke vieringen, zoals de zondagse dienst, 
deelneemt.

In kerkelijk Nederland heeft de secularisering nu 
de derde generatie bereikt, een generatie die ook 
al niet meer ‘van huis uit’ katholiek, hervormd of 
gereformeerd is, een generatie die ook nauwelijks meer 
herinneringen heeft aan een religieus leefpatroon. De 
Nederlandse bisschoppen schreven in hun rapport 
over de kerkelijke situatie in Nederland, opgesteld 
met het oog op hun zogenaamde ad limina-bezoek 
aan Rome in maart 2004: ‘Het christendom heeft een 
minderheidspositie in de Nederlandse samenleving. De 
christelijke taal, symbolen en denkwijzen verdwijnen 
uit het openbare leven.’ Voor een groot deel van de 
Nederlanders is het christendom daarmee hooguit ‘een 
stukje cultureel erfgoed’ geworden. De in Amsterdam 
werkzame Amerikaanse historicus James Kennedy stelt 
vast dat door het snelle verloop van de secularisering in 
Nederland veel mensen radicaal zijn afgesneden van 
het religieuze verleden. Het christendom behoort voor 
hen niet eens meer tot iets van hun jeugd, het behoort 
definitief tot een heel andere, een voorbije wereld.

in wisselend tempo voltrokken; hier en daar is ze 
nog maar net begonnen, elders is ze in een ver 
gevorderd stadium. In Nederland heeft het proces van 
secularisering zich in een hoog tempo, hoger dan in de 
meeste andere Europese landen, voltrokken. Een halve 
eeuw geleden behoorde Nederland nog tot de landen 
in Europa met de hoogste graad van kerkelijkheid, 
nu behoort het tot de drie meest geseculariseerde 
landen van de wereld. De kerkelijke praktijk is in 
snelle vaart afgenomen. Voor katholiek Nederland 
is deze ontwikkeling vanaf de jaren zestig van de 
twintigste eeuw zichtbaar geworden door de cijfers 
van het KASKI, het kort na de Tweede Wereldoorlog 
opgerichte instituut voor sociaal-kerkelijk onderzoek en 
beleidsadvies. Historici weten inmiddels dat het proces 
zich in katholiek Nederland al eerder voordeed, zij het 
minder zichtbaar. Het uitte zich in een kerkelijk gedrag 
dat zich beperkte tot het strikt verplichte, of - in de toch 
wat normatieve taal van de godsdienstsociologen van 
die tijd - in ‘kerkelijk minimalisme’.
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Dit geldt ook voor het fenomeen van de pelgrimage 
en de bedevaart. Voor sommigen behoort het tot 
een religieuze cultuur die hen nog vanuit hun jeugd 
vertrouwd is, voor anderen is het een onbekend en in 
zekere zin nieuw fenomeen. Sommige hedendaagse 
pelgrims hebben de religieuze tocht als het ware 
opnieuw ontdekt, als een ritueel dat afkomstig is uit 
een verre en voorbije wereld. Zij nemen het op in hun 
- vaak onuitgesproken - religieuze repertoire, waarin 
zij met evenveel gemak oosterse meditatietechnieken, 
mandala’s, indiaanse zweethutten, soefiwijsheden 
en Boeddhabeelden een plaats geven. De christelijke 
cultuur waarin ooit bedevaarten en pelgrimages een 
vertrouwde plek hadden, is even exotisch geworden 
als de culturen waaruit de andere elementen van hun 
religieuze repertoire afkomstig zijn.

bindingsangst
Een andere ontwikkeling die de situatie van de 
hedendaagse pelgrim meebepaalt, is de sterke afkeer 
die onze tijd kent van groepsverbanden. Komend vanuit 
een situatie van verzuiling hebben vele Nederlanders 
in hoog tempo de banden met hun vroegere subcultuur 
verbroken. Deze werden vaak als ‘beknellend’ of 
‘verstikkend’ ervaren en mensen zijn er trots op zich 
aan die banden ontworsteld te hebben. Er bestaat 
een principieel wantrouwen tegen groepsdwang en 

opgelegd conformisme, een wantrouwen waarmee 
kerken en andere instituties de rekening voor hun 
recente verleden gepresenteerd krijgen, maar waarmee 
evengoed politieke partijen, vakbonden, omroepen 
en verenigingen geconfronteerd worden. Er lijkt een 
soort algemene bindingsangst in onze samenleving 
te bestaan. De keerzijde hiervan is dat het religieuze 
gedrag van mensen in sterke mate geïndividualiseerd is. 
Dat geldt ook voor de hedendaagse pelgrim. Hij is niet 
langer iemand die in georganiseerd kerkelijk verband 
op pad gaat. Hij is de individuele zoeker, die zich 
hooguit met enkele tochtgenoten verbindt, maar niet 
met een veeleisend instituut.
Ten slotte is voor veel hedendaagse pelgrims de 
overtuigingskracht van de grote verhalen weggevallen. 
Zij verbinden zich niet met elkaar op basis van een 
gedeelde ideologie, maar hooguit op basis van tijdelijk 
gedeelde belangen. Ze gaan dus ook niet op pad 
vanuit een solide geloofsleer, om de waarheid van een 
dogmatisch systeem tijdens hun pelgrimage versterkt 
en bevestigd te vinden. Integendeel: zij gaan op pad 
om te zoeken, tastend, aarzelend en stamelend. Was 
vroeger de pelgrim een gelovige die tijdens zijn tocht 
wellicht ook een zoekende werd, nu is hij vooral een 
zoekende, die tijdens zijn tocht wellicht – soms, even – 
een gelovige wordt.

Prof. dr. Peter Nissen is hoogleraar 
kerk geschiedenis/Geschiedenis van het 
Christendom aan de radboud Universiteit 
Nijmegen.
met dank aan het Christelijk Weekblad.

door Ruud Bruggeman

medjugorje is een van de grootste en 
meest onbekende bedevaartplaatsen 
van europa; ik heb gemerkt dat het een 
toeval is als men daar al eens over heeft 
gehoord. toch komen daar jaarlijks meer 
dan een miljoen pelgrims van over de 
hele wereld naar toe, naar dit onaan-
zienlijke dorpje in het Zuidwesten van 
bosnië-Herzegovina waar maria in 1981, 
naar het heet, aan drie herderskinderen is versche-
nen. meest waarschijnlijke reden van deze onbe-
kendheid: de rk-kerk heeft deze verschijningen niet 
officieel erkend, maar daar trekken de gelovigen 
zich niets van aan – bekend verschijnsel in deze tijd.

Op mijn pelgrimstochten kwam de naam van 
Medjugorje al een aantal keren op mijn weg. Ik besloot 
daar ook een keer naar toe te gaan lopen, temeer 
omdat de Balkan me op mijn vorige tocht naar Istanbul 
zo fantastisch goed bevallen was. Of Maria daar wel of 
niet ‘echt’ verschenen is, is voor mij niet zo belangrijk. 
Maria staat voor mij symbool voor liefdevolle goedheid 
en mededogen, de noodzakelijkste eigenschappen om 
onze wereld goed en leefbaar te houden en dat maakte 
het voor mij tot een echt pelgrimsdoel.
En zo vertrok ik vorig jaar op 5 mei vanaf mijn huis in 
Zoetermeer, en kwam op 20 augustus in Medjugorje 
aan.
Het thema van deze OMNES en van onze komende 
jaarvergadering is: ‘pelgrimeren overal in Europa’; een 
mooie aanleiding dus om wat te vertellen over deze 
pelgrimstocht.

Langs welke wegen loop je daarheen? Er is geen 
bestaande pelgrimsweg. Ik ben misschien wel de 
eerste Nederlandse pelgrim die daar lopend naar toe 

De weg naar 
de eeuwigheid
Een pelgrimage naar Maria

is gegaan. Mogen er velen volgen! Zelf 
kies ik ervoor, om de Reitsma-fietsroute 
naar Rome te lopen tot aan Bregenz 
(goed bevallen!). Daarna eerst door de 
bergen en vervolgens langs de Inn naar 
Innsbruck. Dan over de Brennerpas 
naar Italië en door de Dolomieten en 
met een mooi omwegje door Noord-

Slovenië naar Triëst. Vandaar door de heuvels en bergen 
van Slovenië en Kroatië naar Bihac, de eerste stad 
in Bosnië. Dan in vrij rechte lijn naar het zuiden via 
Mostar naar het nabijgelegen Medjugorje. In totaal een 
2300 km en zo’n drie en een halve maand onderweg.

Ervaringen op welke pelgrimsweg dan ook zijn voor 
een deel identiek en inwisselbaar. De verrukking van 
het lopen, het afzien, de bijzondere landschappen, de 
vele ontmoetingen, de vriendelijkheid van mensen. 
We kennen allemaal zoveel prachtige verhalen. Maar 
elke weg is ook weer anders. Wat valt er door mij  te 
vertellen als karakteristiek van juist deze tocht naar 
Maria als symbool voor goedheid en mededogen? Een 
keuze uit de overvloed.

Zelf je weg zoeken in de wereld
Na Bregenz heb ik geen houvast meer aan 
routebeschrijvingen en bepaal elke dag zelf welke weg 
ik zal kiezen. Een gevoel van ultieme vrijheid. Een 
voorbeeld. Na de Dolomieten gaat de kortste weg naar 
Triëst door een vlak saai dichtbevolkt gebied met veel 
industrie. Daar voel ik niet voor en ik kies een omwegje 
hoog door de Jülische Alpen door een afgelegen 
geïsoleerd berggebied langs kleine bergweggetjes naar 
Noord-Slovenië. Een vergeten stuk land. Daar kom ik 
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hoog op een stille bergpas bij een paar krakkemikkige 
agriturismo’s, waar de mensen ver van de rest van de 
wereld hun geïsoleerde leven leiden en mij gastvrij 
ontvangen.

Ik vind het goddelijk om zo vrij rond te zwerven door 
de mooie wereld, hier een spectaculaire bergwereld 
met zijn oerrivieren, smalle hoge bergkloven met 
enorme rotsblokken. Een gevoel van: deze 
hele wereld is van mij; of van niemand; 
of van iedereen. Een onmetelijk gevoel. 
Dat je zomaar even op de kaart een 
weggetje kan uitzoeken en daar dan even 
later ook echt kan lopen en zien hoe 
mooi en verrassend het allemaal is. Die 
keuzevrijheid. Hup, je bedenkt het, en 
hup, je doet het!
En dat de hele weg lang, al die maanden. 
Stap voor stap is zelfgekozen. De vreugde 
van het je eigen weg durven gaan, hier en ook in je 
leven. En ervaren wat dat je aan verrassends en uiterst 
bevredigends oplevert.

rampen en oorlogen op mijn pad
Het weer is op deze tocht bijwijlen bijzonder slecht. 
Door de extreme regenval overstroomt de Rijn op 
veel plaatsen: omwegen voor mij langs overstroomde 
gebieden. Langs de Rijn en bij de Loreley blijft het 
ook maar doorregenen. De verleidelijke jonkvrouw 
zit er bloot en nat mistroostig verleidelijk te wezen 
in de regen, geheel in stijl met het lied over haar 
van Heinrich Heine: ‘ich weiss nicht was soll es 
bedeuten, dass ich so traurig bin’. Zo erg, dat ik voor 
het eerst in mijn wandelcarrière een paraplu koop. 
Als mijn hoofd onder het lopen niet nat wordt voel 
ik me – hoewel even doornat op mijn hele lijf – toch 
een stuk opgewekter, omdat ik me dan droger voel. 
Alle paraplu’s zijn daar uiteraard allang uitverkocht, 
behalve één, versierd met vijf vrolijke varkenskopjes en 
het opschrift SAUWETTER, ‘varkensweer’, het Duitse 
equivalent van ons’ hondenweer’.

Allemaal mijn minor problems in vergelijking met 
Zuid-Duitsland, waar de Donau metershoog buiten 
haar oevers is getreden. Van de mooie stad Passau aan 
de uitmonding van de Inn in de Donau, die ik daar een 
jaar eerder liep te bewonderen, steken nu alleen nog 
maar de puntjes van de daken van de huizen boven 
een onafzienbare watervlakte uit. Hier zie je wel erg 

duidelijk, hoe je veiligheid en bestaanszekerheid van 
de ene dag op de andere verdwijnen kunnen, zonder 
dat je daar iets aan kunt doen. De mensen daar, die zo 
getroffen worden, zijn wel erg geraakt door de grote 
hulpbereidheid van anderen voor hen. De goedheid 
van mensen, het raakt en verwondert en stemt 
dankbaar.

Oorlogen zijn nooit ver weg, wanneer je 
door Europa loopt, maar hier al helemaal 
niet. Er zijn erg veel oorlogsplaatsen, ik 
noem er nu maar twee. 
Bij Jülich in de Eifel kom ik langs een 
voormalig kamp van Russische en Poolse 
dwangarbeiders, dat in 1944 door de 
Engelsen platgebombardeerd is. Mededogen 
moet zich naar alle getroffen partijen in een 
oorlog uitstrekken……
En natuurlijk is het lopen door Bosnië-

Herzegovina ook één grote confrontatie met de 
oorlog daar van 1991-1995. De lege onbewoonde 
landstreken met alleen nog wat kapotgeschoten huizen. 
De verhalen van de Bosniërs over hun overleven van 
de massamoorden door de Serviërs. De agressieve 
sfeer tegen de moslims in de Republik Serbska 
waar mijn weg een stukje doorheen voert. En de 
tegenstelling tussen al deze verhalen en de goedheid 
van alle individuele mensen voor mij op mijn weg. 
Veelgehoorde uitspraak daar: ‘Mensen zijn goed, 
politiek is slecht’.

Goedheid
Een ervaring van ons allemaal overal op onze 
pelgrimswegen, de goedheid en vriendelijkheid die 
ons telkens weer gegeven wordt. Ik wil het hier toch 
even apart noemen, omdat het mij zo raakte onderweg, 
juist ook in oorlogsomstandigheden of in de armste en 
meest getroffen gebieden.
In Speyer bezoek ik het klooster, waar Edith Stein – 
briljante Joodse filosofe, die later katholiek en non 
geworden is – acht jaar lang heeft lesgegeven. Na 1938 
zocht ze toevlucht in het Karmelietessenklooster in het 
Limburgse Echt, vanwaar ze in 1942 naar Auschwitz 
werd gedeporteerd en vermoord. Ze raakt me, ook met 
haar uitspraak: ‘Goedheid is belangrijker dan wijsheid’. 
Zoektocht naar goedheid als levenshouding.

Of ik kom in Bosnië, in the middle of nowhere, in een 
verlaten koffiebarretje en maak een praatje met de 

baas, ‘we zijn hier allemaal zo arm, er is geen werk, 
er is geen geld, het leven is niet goed hier’. Maar als ik 
wegga, is er geen sprake van dat ik mag betalen voor 
mijn kopjes koffie. De mensen hier hebben vaak niets, 
en delen gemakkelijk en van harte uit. Contact tussen 
mensen is belangrijker dan geld. En ja, dan blijf je arm 
en klaag je daarover, maar intussen doe je wel zo. 

Alles komt altijd goed
Ook vaak een algemene pelgrimservaring, hoe telkens 
moeilijkheden als vanzelf weer opgelost worden. 
Maar het raakt me deze keer nog sterker, lopend door 
onbekende streken zonder medepelgrims, of gidsjes 
met adressen en telefoonnummers: afhankelijker van 
onvoorziene omstandigheden en kwetsbaarder.
Ik loop met het eerder vermelde parapluutje in een 
stromende regenstorm. Tegen de harde wind is het 
niet bestand en het waait steeds verder kapot. Ik houd 
het zo goed en zo kwaad als het gaat bij elkaar. Op 
hetzelfde ogenblik dat het definitief de geest geeft en ik 
het moet weggooien, houdt de regen op en wordt het 
droog. Ik verwonder me…….
In Kroatië ben ik aan het einde van de dag op zoek 
naar eten en een slaapplaats. Ik kom in een dorpje en 
ga in een bar eens informeren naar de mogelijkheden. 
Er blijkt hier geen slaapplaats te zijn, geen restaurantjes 
en de winkels zijn dicht wegens een nationale feestdag. 
Maar het barmeisje regelt voor me, dat vrienden met 
een vakantiehuis in de verhuur zeven km verderop 
me komen ophalen en brood voor me meenemen.
Zelf organiseert ze eieren en melk voor me, zodat ik 
daar ook omeletten kan bakken. Het blijkt een prachtig 
houten huis, dat ik voor 15 euro tot mijn beschikking 
krijg. In alles wordt weer voorzien.
In Bosnië loop ik door een totaal lege en verlaten 
streek. Het eerstvolgende stadje is 55 km ver weg, veel 
te ver om te halen vandaag. Wild kamperen? Maar 
ik heb wèl water nodig! Overgave; ik zie wel, het 
komt altijd goed. Midden in de verlatenheid, bij een 
wegafslag naar een nationaal park, zie ik langs de weg 
een houten keetje staan. Er staat een i van informatie
op en er staat een luikje open. Ik ga eens kijken 
en daar zit zowaar achter het luikje een mooi jong 
meisje te wachten op mensen die informatie nodig 
hebben. Surrealistisch. En zij weet me te vertellen, 
dat er verderop in de buurt van mijn weg een nieuw 
ecovakantiedorp moet zijn, waar ik ook best wel zal 
kunnen kamperen. En dat blijkt te kloppen. Alles komt 
altijd goed.

kwetsbaarheid 
Kwetsbaarheid, ik noemde het al eerder. Ook 
ik ben kwetsbaar, zo alleen lopend in vaak 
onherbergzame streken. In Oostenrijk zie ik in de 
bergen een herdenkingsbordje voor een verongelukte 
bergbeklimmer, met de tekst: ‘Der Weg in der Ewigkeit 
ist doch gar nicht weit. Um 13 Uhr fuhr er fort, um 16 
Uhr war er dort’. Een misstap is gauw begaan, met vaak 
slechte gevolgen, hier onderweg en ook in het leven.
In Prozor in Bosnië logeer ik bij een arme gastvrije 
familie, krijg boven een slaapkamer en de badkamer 
tot mijn beschikking. In het bad – altijd gevaarlijk 
voor oude mensen als ik – glijd ik uit en val met mijn 
borstkas op de badrand: een paar gekneusde ribben! 
Oude wandelaars zijn extra kwetsbaar en een misstap 
is gauw begaan. De rest van mijn tocht is het lopen met 
mijn zware rugzak pijnlijk.

Stilte en eeuwigheid
Het dorpje Medjugorje is door de enorme stromen 
pelgrims uitgegroeid tot een tamelijk wanstaltige 
souvenirkermis, met o.a. een concern van 
souvenirwinkels, genaamd Holy 1, Holy 2, Holy 3, etc. 
Dat is hier allemaal te verwachten, maar daarvoor heb 
ik geen 2300 km gelopen. De grote nieuwe basiliek om 
de enorme groepen pelgrims te ontvangen spreekt me 
evenmin aan. 

Ver buiten het dorp, in de bergen, is de plaats 
waar Maria is verschenen. Daar staat een groot wit 
Mariabeeld. Er is geen weg naar toe, je moet erheen 
klimmen over een met grote scherpe rotsblokken 
bezaaide helling. En dag in dag uit is daar één grote 

stroom klimmende en 
dalende pelgrims – in stilte. 
Boven aangekomen bij 
het beeld, staan en zitten 
vele tientallen mensen te 
bidden en te mediteren, 
in een sfeer van intense 
aandacht, eerbied en stilte. 
Een aanraking met de 
eeuwigheid. Der Weg in 
der Ewigkeit ist doch gar 
nicht weit. Daarvoor ben ik 
hierheen gekomen.
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La strada del nord, 
een reis in ruimte, 
tijd en emotie
door Luc Gregoir

Literatuur-suggesties:
Stefan Klein: tijd, een gebruiksaanwijzing
Robert Macfarlane: De laatste wildernis
Lorenzo Camusso: reisboek europa 1492 
(Nederlandstalige versie enkel tweedehands 
verkrijgbaar)
John Haywood: De kelten, De geschiedenis 
van een europees volk

Aan de basis van een meerdaagse fiets of voettocht 
ligt voor mij een eenvoudige gedachte die ik ergens 
opraap en aan de lijve wil ondervinden. Een fiets-
tocht edegem – Assisi ging eigenlijk niet verder dan 
dat. In dit geval de middeleeuwse ‘Alpen ervaring’ 
waarover ik las in een boek over Pieter bruegel. 
Het gaat over een wereld aan de andere kant van 
de berg die genoeg verschilt van het conventionele 
om erdoor betoverend te worden en in vervoering 
te geraken. eigenaardig genoeg een ervaring die sa-
menhangt met de lange weg erheen, de euforie van 
de overtocht gevolgd door het langzaam onderge-
dompeld worden. 

Van fietstocht naar wandeltocht 

Het is duidelijk dat vlug even met de auto over de 
col crossen misschien best leuk is maar van een 
andere orde. De tocht had een strak verloop: op-
staan, de fiets op, koffie met croissant, fietsen, fruit 
eten, verder fietsen, middag rust langs de kant van 
de weg, terug op de fiets, slaapplaats zoeken, eten, 
slapen en terug klaar voor de volgende aflevering. 

Na afloop had ik het gevoel eenentwintig dagen lang 
naar een 3D film met surround scherm gekeken te 
hebben. Geen ogenblik sloeg de verveling toe. Tijd 
is iets mysterieus… . Meteen aanleiding voor een 
tweede tocht, nog trager. Dus te voet … benieuwd 
wat dat geven ging. Met de fiets was het uitstippelen 
van de route eenvoudig omdat je met een beperkt 
aantal wegenkaarten een selectie kunt maken van 
de kleine baantjes die je in de juiste richting voeren. 
Hoe je de nacht doorkomt zie op het moment wel. 

Gezien ik me niet langs een voorgeprogrammeerde 
route wil laten leiden lag dat nu anders. Gevolg was 
een jaar voorbereiding om een traject bestaande uit 
lokale wandelpaden uit te zetten. Het kind moet een 
naam hebben en omdat ik van Rome naar Antwerpen 
zou gaan leek ‘La strada del nord’ me een geschikte 
benaming. Niet lang was ik onderweg of mijn vergis-
sing werd duidelijk, ‘Una strada a nord’ was beter 
geweest. Een weg is niet uniek maar is verbonden 
met de omstandigheden van het moment en met de 
mens die hem bewandelt. 

Drie dimensies 

Op weg in een heerlijke ochtendzon of afgepeigerd 
na een lange dag in de gietende regen, dezelfde plek 
kan er heel anders uitzien. Of ik vraag me af: hoe 
wezenlijk is het verschil met wat de man van Ötzi 
5000 jaar geleden voelde als hij hier op adem kwam 
en wat er nu door me heengaat? Dit bracht me tot 
een ondertitel voor mijn tocht: een reis in ruimte, tijd 
en emotie. De drie belevingsdimensies die onbewust 
al de kern van mijn fietstocht vormde. De lange 
voorbereidingstijd gaf me de gelegenheid wat boe-
ken te lezen die al dan niet rechtsreeks in verband 
stonden met het avontuur waar ik voorstond. Uit één 
van die boeken, De Kelten, de geschiedenis van een 
Europees volk leerde ik dat de wegen waar ik langs 
ging ook hun wegen waren. Al is veel verdwenen 
in de vaagheid van het verleden, wij blijven deze 
wegen herschrijven zoals de Kelten zelf die van hún 
voorgangers hebben overgeërfd. 

Gedachteloosheid en  
verwondering

Een ander boek dat indruk maakte was de klassie-
ker van Herman Vuijsje Pelgrim zonder God. In het 
bijzonder waar hij het heeft over de gedachtenloos-
heid tijdens de wandeling. Dit kan eigenaardig lijken, 
is een tocht naar Compostella of Rome niet juist de 
uitgelezen gelegenheid om van alles en nog wat op 
een rijtje te zetten? Het hangt van je verwachtingen 
af. Wat mij betreft was mijn houding gewoonweg: 
behalve gezond en wel in Antwerpen aan komen is 
er niets concreet dat ik wil nastreven. Zo op pad te 
gaan opent de poort voor verwondering, het basis 
gevoel dat ik aan deze tocht overhield.  Als je je 
ontdoet van ieder vooroordeel en met een leeg blad 
ingaat op iedere uitnodiging die zich aandient zie 
je andere zaken dan wanneer je ronddraait in je 
gevormde denkpatronen. 

Terug in Antwerpen bleef ik geboeid door de wis-
selwerking van mijn drie dimensies. Goed voor 
een vervolg, dit keer Sicilië – Rome, verlatener dan 
het vorige traject, langs onduidelijk aangegeven en 
verwilderde paden en geen vrienden die me voor en-
kele dagen kwamen vergezellen. Zo was ik meer op 
mezelf aangewezen maar weer vergezeld van de ge-
schiedenis van Grieken, Noormannen, Logobarden, 
Brutttii en ga maar door. Routine verving gaandeweg 
verwondering. Maar emotie bleef me op geregelde 
tijdstippen verrassen, langs de kant van mijn pad kij-
kend in de verte wachtend op niets en overdonderd 
door een hemelse plek. Is het dat wat Franciscus van 
Assisi naar zijn onherbergzame oorden trok?
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door Kees Roodenburg
meerdere wandelaars die na hun pelgrimage naar 
Santiago mijn franciscaanse voetreis liepen, hebben 
mij na afloop gemeld dat ze zo hadden genoten 
van de rust en de stilte van de voetreis naar rome. 
een compliment dat ik graag zou willen doorgeven 
aan Franciscus. Dat zou hem zeker deugd hebben 
gedaan, want hij was tijdens zijn wandelingen steeds 
op zoek naar zo veel mogelijk rust en stilte.

Hoe ben ik tot deze onderneming gekomen? Het is 
een vraag die mij vaak wordt gesteld. Al enige tijd 
had ik belangstelling voor Franciscus. Maar na het 
lezen van een biografie kwam ik niet alleen echt 
onder de indruk van zijn boodschap, maar werd ik 
ook nieuwsgierig naar zijn lange voetreizen over het 
Apennijnse schiereiland dat nu Italië heet. Vooral 
Umbrië trok mij aan, maar ook de aangrenzende 
delen van Toscane en Lazio.

Toen ik in 1995 begon met het uitzetten van de voet-
reis had ik geen idee of het wat zou worden. Volgens 
de verzamelde informatie was het een gebied met 
fraaie landschappen en levendige steden en dorpen. 
Behulpzame franciscanen adviseerden mij over de 
paden en wegen waarover Franciscus moet hebben 
gelopen. 

een franciscaanse voetreis: 

veel rust en stilte
bijzondere momenten

Het uitzetten van de route was een aaneenschakeling 
van bijzondere momenten. Zo moest ik nu en dan 
aan een inwoner de weg vragen. Het gesprek met 
één persoon werd dan al snel een stevige discussie 
met een hele groep. Maar na afloop moest ik toch 
zelf kiezen uit verschillende routes. Vaak heb ik ook 
de vraag beantwoord waar mijn auto stond. Als ik 
zei dat ik geen auto had, stond men mij meewarig 
aan te staren. En het kwam ook regelmatig voor dat 
inwoners mij, wijzend naar een straatnaambord, 
zeiden dat ik mij al op de juiste route van Francesco 
bevond. Maar ja, iedere stad en ieder dorp in Italië 
heeft wel een Via Roma..... 
En dan de bergpaden. Die zorgden ook voor verras-
singen. Franciscus liep graag over paden die men in 
zijn tijd gebruikte voor zwaar vervoer met muilezels. 
Maar er worden nu bijna geen muilezels meer 
gebruikt. Dus moest ik soms na een berg te hebben 
beklommen op mijn schreden terugkeren.

Schot in de roos 

Het lastigste karwei was het vinden van een ge-
schikte route voor dagetappe 21 van Patrico naar 
Ferentillo. Na een vergeefse poging in een donker 
bos vol schapenpaden vond ik de volgende dag na 
weer veel gezoek uiteindelijk een geschikte route 
met fraaie vergezichten onderlangs de Monte Fionchi 
in zuidelijke richting. Franciscus en zijn broeders 
moeten door dit gebied naar Rome zijn gegaan. Na-
tuurlijk heb ik mijn best gedaan om de route zo goed 
mogelijk te beschrijven. Maar helaas, voor een aantal 
lopers was die etappe toch te moeilijk. De vriende-
lijke familie Bartoli van agriturismo Patrico (overigens 
mijn favoriete overnachtingsplek) adviseerde mij om 
een lager dal via le Cese te proberen. Dat bleek een 
schot in de roos te zijn. Het was een duidelijk en 

goed gemarkeerd pad, ook met mooie uitzichten. 
In het dorpje le Cese vonden we voor de kerk een 
pichnickpleintje met een drinkwaterkraan. Van de be-
heerders kregen wij interessante informatie. Op het 
bijgaande fragment van kaart 46 van mijn gids heb ik 
de moeilijke route met een stippellijn ingetekend. 

Duitse editie

Ook Duits sprekende lopers weten de Franziskusweg 
te vinden. Als regel hebben zij de Duitse editie van 
mijn gids bij zich. Hoe is dat gekomen? In 2003 
kreeg ik contact met Johannes Lintermann, die met 
behulp van de Nederlandse editie de hele voetreis  
had gelopen. Hij beheerste de Nederlandse taal en  
was erg enthousiast over de tocht. Toch had hij een 
belangrijke vraag: waarom was er geen Duitse editie? 
Na mijn antwoord dat ik nog geen vertaler had 
gevonden, bood hij mij aan om de Duitse vertaling 
voor zijn rekening te nemen! Ik heb dit aanbod na-
tuurlijk direct aangenomen. Snel daarna vond ik ook 
een vooraanstaande Duitse uitgever van wandelgid-
sen. Er zijn inmiddels al vier edities van die Duitse 
gids verschenen.

Lopen van Santa Croce tot 
San Pietro 
Dan nog iets. Het heeft mij de eerste jaren dwars 
gezeten dat de voetreis begon en eindigde met 

openbaar vervoer. Dat hebben mijn vrouw Atie en ik 
gelukkig kunnen oplossen. In Florence begint de reis 
nu bij de Santa Croce, de grote kerk van de francis-
canen in die stad, waarna de route enkele kilometers 
stroomopwaarts langs de Arno gaat. En de laatste 
kilometers voordat een buitenwijk van Rome wordt 
bereikt, gaan nu door een natuurreservaat. Toen 
was het echt een voetreis zonder openbaar vervoer 
geworden. 

Mede dank zij de spontane hulp van talrijke vriende-
lijke bewoners is het uiteindelijk allemaal gelukt. Er 
ligt nu een 563 kilometer lange route van Florence 
via Assisi naar Rome door een prachtig gebied, dat ik 
mijn tweede vaderland ben gaan noemen. 

Toch is een routebeschrijving als deze nooit af. 
Gelukkig hebben al heel wat lopers gehoor gegeven 
aan de oproep in het voorwoord van mijn gids om 
welkome verbeteringen aan mij door te geven. Zij 
hebben zelfs nieuwe overnachtingsadressen aan-
gedragen. Zo heeft de franciscaanse voetreis zich 
ontwikkeld tot een route voor èn van lopers. 
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door Leo Baeten
In de wandelgids “Een Franciscaanse 
voetreis” beschrijft Kees Roodenburg 
een route van Florence via Assisi naar 
Rome over paden waarover Franciscus 
van Assisi (1182-1226) bijna achthonderd 
jaar geleden heeft gelopen. Op deze pel-
grimsweg naar Rome passeert de wande-
laar diverse plaatsen waar herinneringen 
aan Franciscus nog zichtbaar aanwezig 
zijn. In deze serie wordt een vijftal klui-
zenarijen in het Rieti-dal beschreven. 

De wandelroute naar de 16 km ten noorden van Rieti 
gelegen kluizenarij van Poggio Bustone loopt door 
de Apennijnen. Dat vraagt de nodige zweetdrup-
pels, maar de weg slingert door bossen en over open 
velden met prachtige vergezichten op het dal van 
Rieti. Op voorhand weet de wandelaar dat Poggio 
Bustone op een berghelling moet liggen. Het in veel 
plaatsnamen voorkomende woordje poggio is een 
oud Italiaans woord voor “balkon”. Een plaatsje met 
poggio in de naam ligt dus op een berghelling. 
Een paar kilometer vóór Poggio Bustone ligt een fraai 
gerestaureerd kapelletje dat aan Franciscus gewijd 
is. Volgens de restaurateurs daalde Franciscus langs 
deze plek af naar het Rieti-dal. Niet alleen door het 
kapelletje ademt de plek een franciscaanse sfeer. Een 
bord wijst naar de faggio Francesco, die enkele tien-
tallen meters lager op de heuvel staat. De “beuk van 
Franciscus” is een speciaal gevormde boom met een 
kruin-omvang van 20 meter. Franciscus zou op deze 
plaats meermalen gemediteerd hebben. 

kluizenarijen in het rieti-dal (4)
Poggio Bustone

Preghare semplice 
De meeste indruk maakt op deze plek een in een 
kastje opgeplakte tekst van het preghare semplice. Het 
beroemde “eenvoudig gebed” begint met de woor-
den: “Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst.” Het gebed 
verwoord op bondige wijze het vredesideaal van Fran-
ciscus. Het is een tekst die veel gebeden of gezongen 
wordt. Zo werd het gebed in 1997 gezongen bij de 
uitvaart van prinses Diana. De prachtige tekst is uitge-
sproken franciscaans van inspiratie, maar betwijfeld 
wordt of Franciscus de auteur is. Volgens geleerden is 
het “eenvoudig gebed” afkomstig van een onbekende 
dichter uit het begin van de 20e eeuw. 

Poggio Bustone is een stadje met een historisch 
hart, prachtig tegen de bergen aangeleund. Door 

haar ligging heeft het plaatsje vele kleine straatjes, 
trapjes en kruip-door-sluip-doorwegen. Even buiten 
Poggio Bustone ligt het Convento di San Giacomo 
(klooster van St. Jacobus) waar Franciscus verbleef. 
De overlevering vertelt dat hij in het begin van de 
broederschap met zijn broeders naar Poggio Bustone 
ging. Zij waren weggetrokken uit Assisi omdat zij 
uitgemaakt werden voor “een soort wilden die zo uit 
de bossen weggelopen waren”. Als verschoppelingen 
kwamen Franciscus en zijn zeven broeders in 1208 
in Poggio Bustone aan. Vertwijfeld vroeg Franciscus 
zich af hoe het met hem en zijn broeders nu verder 
moest gaan. In een visioen zag hij tot zijn opluchting 
dat zijn orde zou groeien en tal van grote mannen 
toetraden. In Poggio Bustone kwam al snel opnieuw 
iemand bij de orde en toen waren er acht broeders. 
Franciscus verdeelde hen in vier groepen en zond 

hen uit om tot boetvaardigheid op te roepen.
Oorspronkelijk was in Poggio Bustone een kluize-
narij van de benedictijnen. Franciscus mocht van de 
plaatselijke bevolking in het verlaten klooster gaan 
wonen. Toen Franciscus in Poggio Bustone aankwam, 
begroette hij de mensen met Buon giorno, buona 
gente (Goede dag, goede mensen). Ter herinnering 
hieraan gaat ieder jaar op 4 oktober een heraut langs 
de huizen van het dorp met een tamboerijn om de 
mensen zo te groeten.
De ruïne van de kluizenarij waar Franciscus met zijn 
broeders verbleef, werd in 1947 opgegraven en ge-
restaureerd. Een eenvoudig houten kruis markeert de 
plek waar de eerste franciscanen hebben gebeden. 
De meeste gebouwen die nu te zien zijn, stammen 
uit het einde van de veertiende eeuw. Het klooster-
kerkje is gewijd aan Jacobus de Meerdere, voor een 
pelgrim naar Santiago een bekende heilige. Indruk-
wekkend zijn de uit 1640 stammende fresco’s met 
episoden uit het leven van Franciscus.

onderste en bovenste heiligdom 

Het klooster wordt ook aangeduid als het “onderste 
heiligdom”. In de rotswand boven het klooster ligt 
het uit twee grotten bestaande “bovenste heilig-
dom”, dat dateert uit de tijd van Franciscus. Op die 
plaats kreeg hij het visioen dat zijn orde tot een grote 
menigte zou uitgroeien. De hele omgeving pelgri-
meert hier op tweede paasdag naartoe. Tijdens de 
wandeling naar het “bovenste heiligdom” passeert 
de wandelaar zes kleine geruïneerde 17de-eeuwse 
kapelletjes, die met behulp van veel cement zijn 
gerestaureerd. In ieder kapelletje zijn merkwaardige 
stenen te zien waar de lokale traditie een wonder-
verhaal bij gemaakt heeft. Zo zijn er stenen met een 
afdruk van zijn brevier, Franciscus’ elleboog en zijn 
voet. Wie het gelooft, mag het geloven. De stenen 
vormen in ieder geval een welkome afleiding tijdens 
de pittige wandeling over een steil rotsig pad.

Poggio Bustone is een plaats om lang te vertoeven. 
Weliswaar mengen zich “Wahrheit und Dichtung”, 
maar het blijft interessant om naast een stukje 
geschiedenis ook legenden te ervaren. De gehaaste 
wandelaar mist veel.
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the making of…..Vier Vrije Voeten 

Lopen en schrijven. Twee activitei-
ten die veel energie vergen èn veel 
voldoening geven! 
Mijn vrouw Riet en ik schreven een 

boek na onze heerlijke pelgrimstocht van juni tot 
oktober 2013. We liepen 101 dagen over 2162 km 
van Den Bosch - via Rome - naar Pietrelcina. In 
OMNES 05 van oktober 2012 staat een vooruitblik 
op die tocht.   

We zijn net klaar met schrij-
ven. Het is een avontuur 
geworden waarvan we erg 
genoten hebben. We hadden 
al vóór de start van de wan-
deling besloten om samen de 
pen te voeren. Ieder vanuit 
zijn eigen perspectief en 
belevingen. Elk van ons hield 
een dagboekje bij. 

Nadat we bij thuiskomst 
enigszins over onze ontheemding 
heen waren, ging ik schrijven, 
schrijven, schrijven. Riet bekritiseerde mijn pen-
nenvruchten en spaarde mij niet. En toen ging Riet 
schrijven. Vanuit haar perspectief werkte ze haar 
gevoelsbelevingen uit. 
Gevoelens over plaatsen, cultuur, ontmoetingen 
met mensen en over onze relatie. Nu gaf ik háár 
feedback. Haar stukjes ‘sprenkelden’ we in mijn 
reisverslag. Zo ontstond er een mix van beschrij-
vingen over reiservaringen, fysieke uitdagingen en 
openhartige vertellingen over onze relatie. 

Column door Guus Wesselink

Na deze eerste fase hebben we drie bekenden 
gevraagd kritisch door ons werk heen te lopen. 
Nou, dat deden ze. We kregen tegenstrijdige com-
mentaren zoals: “Er mag wel wat meer ruzie, seks 
en herrie in”, versus: “Nou, nou, jullie hebben wel 
veel intimiteit bloot gegeven.” Kortom: we konden 
stevig gaan herschrijven. Schrappen werd tot kunst!
We hebben het boek-in-wording daarna twee 
maanden laten sudderen, vervolgens weer flink 

geschrapt en ook andere on-
derwerpen toegevoegd. Zoals 
een hoofdstuk over hoe we 
voorgoed veranderd zijn.

Binnen een week na het 
voltooien van ons manuscript 
vonden we een uitgever. 
Daarna startte de derde fase, 
die van het nauwkeurig re-
digeren van teksten, kaartjes 
en foto’s.
‘Ons kind’, genaamd Vier 

Vrije Voeten, is nu naar uitgever 
Boekscout en we wachten in 

spanning af hoe het er straks uit zal zien.

Het hele schrijfproces heeft veel met ons gedaan. 
Net zoals de pelgrimsreis. We hebben de  voet-
tocht en alle indrukken intensief herbeleefd. Ons 
devies voor wandelaars is dan ook: klim na de 
bergen in de pen!

Ik ging schrijven, 
schrijven, schrijven...

door Ruud Bruggeman
Dit is het verhaal over een uitzonderlijke fietstocht vanuit Nederland 
naar Assisi en rome in 1959, door een bijzondere vrouw van 53. Het 
is het verhaal van Ru Niemeyer, die op haar oude zware fiets zonder 
versnellingen, zwaar bepakt met tent en andere bagage op weg ging. 
Ze had een zwak lichaam, was ongehuwd en straatarm, lid van de 
Franciscaanse Derde orde en vroom katholiek, pottenbakster en 
houtsnijdster. over deze tocht heeft ze een boek geschreven, kunst-
zinnig uitgevoerd: van a tot z met de hand gekalligrafeerd, en geïl-
lustreerd met een veelheid van houtsneden die ze onderweg maakte.

Atelier in rome, 

In 1950 was ze ook al eens naar Rome geweest, met ook een dag Assisi en dat had haar bekoord 
en een verlangen gewekt om meer te ervaren van wat er in Assisi nu nog leeft van Franciscus. 
Het verlangen rijpte tot een plan: op pelgrimstocht te gaan fietsen naar Assisi en daarbij de kost 
verdienen met de verkoop van afdrukken van houtsneden die ze onderweg zou maken. Dat kon 
ze in haar tentje doen. Begin mei 1959 ging ze op weg.

Ze had de afspraak gemaakt, dat ze met die vrachtwagen een stuk mee zou rijden naar het 
zuiden, zodat de tocht niet al te langdurig en inspannend zou zijn. Maar de chauffeur vond haar 
kennelijk niet aantrekkelijk 
genoeg als meeliftster. Hij 
had waarschijnlijk een leuk 
jong meisje verwacht. Op 
dat ogenblik besloot ze 
het avontuur aan te gaan 
en dan maar helemaal te 
gaan fietsen. Onderweg 
in de Eifel kwamen wel 
vragen op. Is dit plan geen 
dwaasheid? Alle hellingen 
moest ze lopend haar fiets 
omhoog duwen. Maar de 
mooie ervaringen elke dag 
onderweg gaven haar het 
gevoel, dat deze langzame 
en moeizame wijze van 
reizen een geschenk was en 
een boeiende ontdekkingstocht zou kunnen worden.

De te volgen route moest ze onderweg zelf verzinnen. Die liet ze bepalen door bijzondere 
plaatsen die ze onderweg wilde bezoeken, zoals de Abdij Maria Laach in de Eifel, waar ze 
genoot van de stilte, rust en schoonheid van de plek. Aan het stille bergmeer lagen alleen de 

met een opdracht van het Vaticaan
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statige abdij en het bijbehorende hospitium en boerderij.  Bij het Isenheimer Altaar van Matthias 
Grünewald in Colmar werd ze geraakt door de rijkdom en de expressiviteit van de voorstellingen en 
de uitdrukkingskracht van de emoties. Soms heftige, soms ingetogen, Jeroen Bosch-achtige taferelen 
zoals bij de beproeving van de H. Antonius: een wereld van schoonheid en vervoering. 

Haar tocht liep verrassend voorspoedig. Na twee weken was ze al in Basel. In Zwitserland hoorde ze 
vertellen over de nationale heilige, de kluizenaar Broeder Klaus. Hij leefde in de 15e eeuw als een 
getrouwde, rijke boer, die zich op zijn 50e geroepen voelde om kluizenaar te worden. Daarin werd 
hij uiteindelijk de raadsman voor al zijn bezoekers; en tenslotte voor zijn hele land. Hij heeft door zijn 
raadgevingen ook de eenwording van zijn land helpen bevorderen. Ze fietste naar zijn woonplaats 
Flüeli en bezocht zijn graf in Sarnen. Daar maakte ze ook haar eerste houtsneden om te verkopen. En 
die verkocht ze grif, alle 80 afdrukken. De pastoor in Flüeli zei tegen haar: “U zult op uw pelgrims-
tocht veel beleven, veel moois en ook veel moeilijks – U moet God daarbij danken voor alles wat op 
uw weg komt!”

In Italië merkte ze al gauw: een vrouw alleen in Italië en de Italiaanse mannen, dat is een hoofdstuk 
apart. Toen ze in de buurt van 
Como niet op tijd een camping kon 
vinden, zou een vrachtwagenchauf-
feur haar meenemen naar de eerst-
volgende camping. Maar hij vroeg 
haar onderweg ten huwelijk en 
reed niet naar haar camping maar 
in de richting van zijn logement. Bij 
een tankstop zette ze haar bagage 
resoluut uit de wagen en eiste van 
hem, haar fiets weer af te laden. Een 
camping was toen niet meer bereik-
baar, maar ze mocht kamperen in 
de boomgaard bij een jong gezin.

Een ander probleem voor haar 
was dat zij voor Italianen als oude 

vrouw op een oude volgeladen fiets 
een merkwaardige verschijning 

vormde:

De tocht door Italië voerde haar 
langs de vele kunststeden, een 
eldorado voor haar als kunstenares 
op het gebied van religieuze kunst. 
Zo passeerde ze Bologna, de mid-
deleeuwse juweeltjes Lucca en Vol-
terra, Siena en tenslotte Perugia. Begin juli, al na zeven weken fietsen verschijnt Assisi aan de horizon!
Eerst op zoek naar de camping! Wie Assisi kent, weet wat dat betekent: de camping Fonte Maggio 
(‘Meibron’, mooie naam) ligt buiten Assisi op de steile helling van de Monte Subasio, halverwege de 
Carceri. Daar zijn de kluizenaarsgrotten waar Franciscus en zijn broeders zich in de stilte terugtrokken. 
Haar fiets met bagage kreeg ze de steile helling niet omhooggeduwd. Dus moest ze bagage afladen en 
een stukje omhoog dragen, fiets weer ophalen, etc. Maar op de camping stond ze prachtig, met een 
schitterend uitzicht van boven af op het stadje.

In Assisi ging ze verschillende houtsneden maken: van de zegen van Franciscus, van het klooster van 
Clara de San Damiano en van de grote basiliek de San Francesco. Die verkocht ze op de camping om 
haar reiskas weer wat aan te vullen. Ook maakte ze een houtsnede van de camping, die de eigenaar 

als prentbriefkaart liet afdrukken. 
Als tegenprestatie berekende hij 
geen campinggeld voor de drie 
maanden van haar verblijf.
In de levenshouding van Francis-
cus was het vooral de armoede-
gedachte die haar bezighield. En 
als ze het dan over armoede had 
bedoelde ze niet: gebrek lijden, 
maar een toestand van niet méér 
bezitten dan het hoognodige. 

Ze schreef:

Half oktober ging ze opnieuw op weg: naar Rome. Daar kwam ze een paar dagen later aan. Op de Agip-
camping even buiten de stad waren ze zó onder de indruk van haar sportieve prestaties, dat ze er gratis 
mocht kamperen! Ze zocht binnen het Vaticaan een Nederlandse oud-overste van de Franciscaanse Derde 
Orde op. Die verstrekte haar de opdracht om een kerstgroepje te gaan snijden voor zijn huiskapel! Zo had 
ze inkomsten genoeg om de winter over te blijven in Rome. En alle tijd om de vele bijzondere plaatsen 
en kerken in Rome te leren kennen. De bewaker van de camping hielp haar haar tentplaats winterproof te 
maken: onder haar tent legde hij eerst een laag bakstenen en daar bovenop een oude matras. Zo had ze 
geen last meer van bodemkou en van grondwater na regenbuien. Aan een vriendin schreef ze: “Als ik zou 
willen opscheppen kan ik zeggen, dat ik voor de winter een atelier buiten Rome heb ingericht waar ik een 
opdracht uitvoer voor het Vaticaan en in zekere zin is dat nog waar ook.”

In januari begon het al weer warm te worden en kon ze buiten in de zon zitten snijden. Het was genieten; 
eind januari bloeiden alweer de amandelbomen en de mimosa en werden de eerste lammetjes geboren. 
Toen ze in maart haar opdracht klaar en afgeleverd had, kon ze weer vertrekken. Niet direct naar huis 
terug, want ze had inmiddels een ander plan gemaakt: éérst nog naar Zuid-Italië, naar San Giovanni 
Rotondo. Daar wilde pater Pio bezoeken, de toen nog levende en toen al legendarische heilige met zijn 
stigmata. Daarna fietste ze ook in zeven weken weer terug naar huis. Maar die laatste tocht valt buiten het 
bestek van dit verhaal voor onze Romepelgrims¬vereniging over de pelgrimsfietstocht naar Assisi en Rome 
van deze bijzondere tante van mij. 

Daarna had ze de smaak te pakken en maakte ze nog veel meer pelgrimsreizen op de fiets. Ze ging naar 
Lourdes in Zuid-Frankrijk, de berg Montserrat in Noord-Spanje, via Banneux en Beauraing naar Taizé en 
naar Darmstadt. Zelfs maakte ze een voettocht vanuit Noord-Israël naar Jerusalem en Bethlehem, waarover 
ze allemaal ook weer even mooie boeken geschreven heeft. Ook voor mij – erfelijk belast dus – is ze altijd 
een grote inspiratiebron geweest voor mijn eigen avonturierende pelgrimswegen door Europa, zoals naar 
Santiago, Rome, Istanbul en Medjugorje.
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geregeld willen hebben. Die behoefte aan lijsten met 
overnachtingplaatsen, routeboekjes en overzichten met 
mee te nemen spullen.  Omdat wij geen gelijkgestem-
den ontmoetten, zijn we de laatste paar jaren afgehaakt 
om te gaan.
Misschien zijn wij te anders maar wij nemen een land-
kaart en zetten er een lijn op en dat is de weg die wij 
willen gaan. Met de nadruk op “willen“, want vaak gaat 
het toch heel anders.
Ik zou helemaal niet ‘s morgens al willen weten waar 
ik ‘s avonds zal komen te slapen, door al telefonisch 
een plek te reserveren. Dat zou betekenen dat ik dan 
ook daadwerkelijk daarheen moet lopen, en dan is de 
vrijheid er voor mij van af.

Dit artikel is dan ook vooral te lezen als een 
weergave van onze persoonlijke insteek bij het 
ondernemen van zo’n tocht en zeker niet met 

het idee dat onze insteek de beste is of zelfs de enig 
mogelijke. Wel zou het kunnen zijn, en dat hopen we 
ergens wel, dat sommige lezers zien dat je een derge-
lijke reis ook meer intuïtief en impulsief zou kunnen 
maken.

Voor ons is de uitdaging om ooit in Rome aan te komen 
en dat op eigen kracht namelijk met voeten en gezond 
verstand.
Wat ons zo opvalt op de jaarbijeenkomsten die wij in 
het begin trouw bezochten, is dat veel mensen alles zo 

Leef bij het 
moment…
door  Lucia Amende 
 en Ronald Goossens

Juist het gevoel van vrijheid alles los te laten maar te 
zien wat de dag zal brengen maakt een tocht als die 
naar Rome zo mooi. Alles over je heen te laten komen, 
het te nemen hebben zoals het komt, dat is wat het 
voor ons zo speciaal maakt. 
Die ervaring, die pure sensatie elke dag opnieuw is iets 
waar wij aan hechten. Daarom zullen we ook nooit 
tweemaal eenzelfde tocht lopen. Die tweede keer is 
de sensatie helemaal niet meer te vergelijken met die 
eerste ervaring; je gaat onwillekeurig vergelijken (zelfde 
herberg, maar de koffie was beter deze keer…) en dat 
houdt je gedachten af van waar het echt om gaat. Het 
samen op pad zijn, de sensatie proberen samen te 
delen en daar een gevoel uit te halen dat je verder helpt 
in je “gewone” leven.

Natuurlijk tref je enige voorbereidingen, maar de tocht 
zelf zien we als een avontuur; een manier om op een 
of andere manier van A naar B toe te gaan en intussen 
de hele route te kunnen ervaren en ervan te kunnen 
genieten. Juist is het spannend als je niet weet hoe je 
dag gaat verlopen. 
Bovendien vinden wij het juist prettig dat er onderweg 
van alles onverwachts gebeurt en dat hoeven niet altijd 
alleen maar leuke dingen te zijn. Ook het verwerken 
van tegenslag en de improvisatie die daarbij soms nodig 
is maken het avontuur compleet.

Zo kreeg onze hond op de afgelopen tocht in Zwit-
serland na drie dagen een wond aan haar poot. Dit 
simpele gegeven veranderde onze hele reis en de 
manier waarop wij gedacht hadden de reis te kunnen 
volbrengen. Op zich een tegenslag, maar achteraf heeft 
dat ons weer veel voldoening gegeven om te zien hoe 
we dit samen hebben opgelost en toch onze hond mee 

hebben kunnen nemen.
Hadden wij ons daar niet beter op moeten voorberei-
den, zullen sommigen zich misschien afvagen. Dat 
had gekund, maar wij hebben dat bewust (of eigenlijk 
onbewust) niet gedaan. Op een reis, hoe klein of hoe 
groot die is, kan van alles gebeuren, zowel positief als 
negatief. Op de eerste plaats is het onvoorziene nooit te 
voorzien en op de tweede plaats staat dit voor ons het 
plezier van de tocht in de weg. Maar we hadden wel 
ons hondenpaspoort bij ons.

We nemen de tijd zoals die komt; dat wil zeggen dat 
we absoluut niet kunnen zeggen wanneer we in Rome 
gaan aankomen. Dat kan 2, 3 misschien wel 5 jaar du-
ren, afhankelijk van hoe het met ons (lichamelijk) gaat, 
hoeveel tijd we er aan willen besteden en welke route 
het uiteindelijk wordt. De Rijn  en de Jura waren de 
eerste ankers en De Via Francigena is nu onze leidraad, 
maar misschien knopen we er nog een deel van het 
Fransiscuspad aan vast. Wie weet?

We hebben er in dit artikel bewust voor gekozen 
niet weer een beschrijving van de route naar Rome 
te geven, maar een weergave van hoe wij deze tocht 
persoonlijk ervaren; hoe wij staan tegenover het onder-
nemen van een dergelijke reis, die wij meer zien als 
een avontuur dan als weer een gewone vakantie. Deze 
insteek blijkt voor ons te werken, want we staan al weer 
te springen om een volgend stukje van de tocht te doen. 
We weten waar we starten (op de St. Bernard op de 
grens van Zwitserland en Italië), maar we weten niet 
wanneer we daar gaan lopen, laat staan hoe ver dat we 
dan gaan komen en wat we allemaal gaan meemaken.
Die gedachte is een vast onderdeel van ons “pelgrime-
ren” geworden en we voelen ons daar heel fijn bij.

Een tijd geleden is er onder de leden van de vereniging 
een enquête verspreid met de vraag aan welke infor-
matie behoefte was bij de voorbereidingen van de reis 
naar Rome.

Wij hebben ons enigszins verbaasd over die vraag om-
dat wij bij onze tochten (naar Santiago in 2006 en naar 
Rome vanaf 2009) ons dat helemaal niet hebben afge-
vraagd .
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Wie was ze nou eigenlijk?
Birgitta is geboren rond 1303 in Insta 
(zuid Zweden) en in 1373 in Rome gestorven. Ze 
was van adellijke komaf. Rond haar tiende had ze al 
haar eerste visioenen.
Die openbaringen ontving ze rechtstreeks van Jezus 
Christus en Maria. Zij riepen haar op haar leven in 
dienst te stellen van haar geloof. Haar vader/ouders 
beschikten anders, ze zou op haar 18de trouwen met 
Ulf. Ondanks dit huwelijk en de acht kinderen die 
ze met Ulf kreeg, ging ze op pelgrimage, samen met 
haar echtgenoot en som-
mige van haar kinderen. 
Het moeten moeizame 
tochten zijn geweest, in 
armoede, soms bedelend, 
lopend, de organisatie 
om dit met haar gezin te 
lopen, de zorg om haar 
kinderen en de grootste 
moeilijkheid tijdens een 
van deze tochten het 
overlijden van haar echt-
genoot Ulf. Toch bleef ze 
doorgaan.
Toen de kinderen volwas-
sen waren en ze weduwe 
was geworden, is ze eerst 
nog een korte tijd hof-
dame geweest. Maar de 
opdrachten in de visioe-
nen werden te sterk. Ze 
heeft “ontslag” genomen 
en gaf alsnog gehoor aan 
de opdrachten die ze van 
Christus ontving. 

De opdrachten
En wat had zij een sterke 
geestkracht en doorzettingsvermogen. In de tijd 
dat velen gingen pelgrimeren om aflaten te verdie-
nen, was zij op pad omdat ze daartoe in visioenen 
opdracht had gekregen. Met de pen en inkthoorn 
schreef ze dan haar visioenen op in het boek, alle 
drie de attributen waaraan ze kan worden herkend.
Tijdens haar duizenden kilometers lopen zong zij 

Hoe heb ik birgitta leren kennen?
We reden op de snelweg op weg naar huis. Mijn 
man zei tegen mij: Heb jij ook nog geen zin om 
naar huis te gaan?  Zullen we eens in Uden gaan 
kijken, het Museum voor Religieuze Kunst? Daar zijn 
we al zo lang niet geweest. Ja, inderdaad een extra 
uitstapje, daar voelde ik wel voor. 
We zijn niets te vroeg, de recepti-
oniste had haar positie net ingeno-
men. We liepen de tentoonstelling 
“300 jaar abdij Uden” binnen. 
Misschien lette ik in het begin nog 
niet zo goed op. Het ging over een 
klooster dat 300 jaar geleden in 
Uden was gevestigd. Tja, vandaar 
de titel. 
We zagen een roerige geschiede-
nis. Eerst was de orde gedwongen 
het klooster Mariënwater te Cou-
dewater te verlaten; toen vonden 
ze hun onderkomen in Uden, 
in een klooster dat de nonnen 
Maria Refugie hebben genoemd; 
vervolgens verarmden de nonnen 
zozeer dat ze genoodzaakt waren 
hun kloosterschatten te verkopen 
(en een deel daarvan was nu in 
deze tentoonstelling weer bij elkaar). Uden, in het 
Land van Ravenstein, dat door de daar geldende 
heerschappij van de Duitse vorsten veilig was voor 
vervolging door de protestantse Staatsen en vrij om 
hun Rooms Katholieke geloof te praktiseren.
Allengs werd het me duidelijk dat deze tentoon-
stelling veel meer ging over de stichteres van deze 

kloosterorde, de Heilige Birgitta van Zweden.
Was ik in Noorbeek niet eens bij een pelgrimsmis in 
een kerk van een heilige van dezelfde naam? Maar 
die Brigida (met een nét iets andere spelling) kwam 
uit Ierland en deze Birgitta uit Zweden. Heb ik ooit 
van haar gehoord? Neen, en ik vermoed veel ande-

ren ook niet. Heeft ze attributen, 
waaraan we haar kunnen herken-
nen? Jazeker, een pen,  inkthoorn 
en een boek, en een pelgrimsstaf 
met tas om aan te geven dat ze 
pelgrim was. Is ze interessant? 
Nou en of!
 
Waarom is het voor pel-
grims interessant haar te 
kennen?
Naarmate ik beter ging opletten, 
las ik dat Birgitta én naar Santiago 
de Compostella én naar Rome 
én naar Jeruzalem heeft gepelgri-
meerd – en dat vanuit Zweden 
en in de veertiende eeuw toen 
de wegen slechter en onveiliger 
waren dan tegenwoordig. Mijn 
eigen pelgrimsbloed begon sneller 
te stromen. In de tentoonstelling 

waren onder meer haar pelgrimsstaf en reisnap te 
zien. Naast het napje lag een foedraal waarin Birgitta 
dat voorzichtig heeft opgeborgen nadat ze klaar was 
met haar nipje, want meer dan dat past er niet in het 
kleine kommetje. In de vitrine was ook een linnen 
mutsje dat ze gedragen heeft, dat vind ik wel heel 
intiem, dat heeft om heur haren gelegen.

aan een stuk door Ave Maria’s. Die werden zo nu en 
dan onderbroken door visioenen waarin zij bood-
schappen kreeg.
Het stichten van een kloosterorde was zo’n opdracht, 
vergezeld van allerlei bijzonderheden hoe het er 
in het dagelijks leven aan toe zou moeten gaan, 
zoals de verering van Maria en contemplatie op het 
lijden van Christus. Ze moest in Rome goedkeuring 
voor haar kloosterorde zien te krijgen. Deze orde 

zou als een van de regels 
de gelofte van armoede 
hanteren, wat onder meer 
betekent dat je geen paard 
berijdt. Dat hield dus in 
dat ze moest lopen.
Ook had ze in een visioen 
opdracht gekregen ervoor 
te zorgen dat de Paus, die 
zijn toevlucht in Avignon 
had gezocht, weer terug 
zou keren naar Rome.
Ze heeft zich voor deze 
opdrachten ingezet die 
haar allebei naar Rome 
brachten. Toen Birgitta 
daar in 1373 overleed, was 
zij er niet in geslaagd ze te 
realiseren. Haar doch-
ter heeft haar stoffelijk 
overschot naar Vadstena 
teruggebracht en daarna 
de kloosterorde van haar 
moeder opgericht. 

In 1391, al 18 jaar na haar 
dood, heeft Paus Bonifatius 
IX haar heilig verklaard. 

Dit was er oorzaak van dat Vadstena, de verblijfplaats 
van de stoffelijke resten van de Heilige Birgitta, aan 
het eind van de middeleeuwen ook zélf een doel 
voor vele duizenden pelgrims is geworden. Door de 
komst van de Lutherse Denen in 16de eeuw zijn de 
pelgrimages en verering van Birgitta stil komen te 
liggen.
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Heilige birgitta, 
ster voor europa, 
zet aan tot pelgrimeren
door Marianne de Bruyn
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In 1999 heeft Paus Johannes Paulus 
de Heilige Birgitta tot een van de zes 
patroonheiligen van Europa benoemd. 
Wel bijzonder voor iemand die in de 
veertiende eeuw heel Europa doorreisde 
en pleitte voor eenheid, ruim zes eeuwen 
later patrones van dat zelfde Europa 
wordt.  

kunnen we iets te weten ko-
men over haar routes naar de 
pelgrimsoorden
Birgitta woonde in Vadstena, het 
zuiden van Zweden. Over de routes 
die ze naar de grote pelgrimsoorden 
heeft genomen, heb ik niets kunnen 
achterhalen. Ik weet niet of bekend is 
hoe ze naar Rome, Santiago of Jerusalem is gegaan. 
Vele duizenden pelgrims waren haar al voorge-
gaan, onder hen haar ouders en grootouders. Het 
lijkt logisch dat ze de bekende pelgrimsroutes heeft 
genomen, via Kopenhagen, Mainz, Straatsburg en 
Bern, waarna ze moest kiezen tussen de weg naar 
Rome of naar Santiago. Dus helaas, we kunnen niet 
een Birgitta-route gaan lopen zoals er een route van 
Sigeric is.
Wel is opnieuw Vadstena een geliefd pelgrimsoord. 
Nu staat er weer een bloeiend klooster met een 
nieuwe –kerk die kunnen worden bezocht.
 
Birgitta was in 1349 voor de laatste maal van huis 
gegaan. Ze vertrok naar Rome om daar het Heilig 
Jaar van 1350 mee te 
vieren. 
Om te pleiten voor 
haar opdrachten is ze 
daar gebleven tot haar 
dood in 1373. Vlak 
daarvoor is ze nog wel 
naar Jerusalem gepel-
grimeerd. Ook van 
deze tocht is niet be-
kend hoe ze die heeft 
afgelegd. Ze is  in ieder 
geval per boot gegaan, 
want  het is bekend dat 
ze vlak voor het Be-

loofde Land schipbreuk heeft geleden (die 
ze op miraculeuze wijze heeft overleefd). 
Misschien is ze vanaf Bari vertrokken, mis-
schien ook wel vanuit Genua, een bekende 
vertrekhaven voor het Heilige Land. Toen 
mijn man en ik daar van de winter waren, 

hebben we er een middeleeuws hospi-
taal bezocht waar Birgitta’s navolgsters 
actief zijn geweest in het verzorgen 
van de gasten. Misschien heeft ze er 
wel het fundament voor de verzorging 
van pelgrims gelegd. In ieder geval 
was Birgitta er zó populair dat er zelfs 
nu nog een hele wijk naar haar is 
genoemd. 
 
Wat betekent birgitta voor 

ons als pelgrims?
De Birgitinessen hebben twee hoofddoelen in hun 
religieuze bestaan: contemplatie en gastvrijheid.
De gastvrijheid die de nonnen in Uden bieden is wel 
een heel bijzondere, namelijk aan het Museum voor 
Religieuze Kunst. Het andere Nederlandse Birgitines-
senklooster staat in Weert en daar verwelkomen de 
zusters mensen die zich een paar dagen willen terug-
trekken uit het jachtige bestaan - ook pelgrims.
De zusters zelf pelgrimeren niet in de voetsporen van 
hun leidsvrouwe, naar Rome noch naar Vadstena. 
Eenmaal in het klooster trekken zij de deur achter 
zich dicht en wijden zich in gebed en contemplatie 
aan Maria en het lijden van Christus. Welke reizen ze 
hiervoor in hun geest afleggen – we zullen het niet 

weten.
Deze tentoonstelling is 
voorbij, maar in het Mu-
seum voor Religieuze 
Kunst komt u nog steeds 
veel over de Heilige 
Birgitta aan de weet. En 
voor wie dit niet vol-
doende is, er loopt een 
mooie pelgrimsroute 
naar Vadstena.

‘Die tuinbonen die daar staan, 
die heb ik ook aan onze pel-
grimstocht te danken’, zegt 
kees kouwenhoven als we – 
voorafgaand aan het gesprek 
dat we straks gaan voeren – in 
de tuin van zijn ruime hoek-
woning staan. ‘De wandeling 
heeft mij namelijk dichter bij 
de natuur gebracht. en door 
die intense verbondenheid voel 
ik tegenwoordig een sterke 
behoefte de groente die ik eet 
zelf te verbouwen’.

En zo vallen we meteen met de deur in huis. Het 
is inmiddels al weer vier jaar geleden dat Kees met 
vrouw Loes te voet op weg ging naar Assisi, maar 
het heeft hun leven op diverse vlakken een nieuwe 
impuls gegeven. 
‘Die verbondenheid met de natuur begon eigenlijk 
bij het verhaal van de paardenbloem’, vertelt Kees. 
‘Denkend aan de innige band die de heilige Fran-
ciscus had met de natuur, vroeg ik me af: hoe zit dat 
eigenlijk met mij? Ik zag een mooie paardenbloem 
staan en realiseerde me gaandeweg hoeveel over-
eenkomsten er zijn tussen mij en die bloem. Beide 
zijn we afhankelijk van de zon, van zuurstof, van 
water en van wat de aarde ons geeft. En zo voelde ik 
me niet alleen passant, maar steeds meer onderdeel 
van het landschap waar ik doorheen liep. En door 
op kleine schaal mijn eigen groente te verbouwen 

probeer ik die verbonden¬heid 
blijvend te ervaren’.
Maar na de wandeling ging 
ook de bezem door het huis. 
Dat stond vol met artikelen en 
vooral kleding die opeens als 
overbodige luxe werd ervaren. 
Kees verplaatste de televisie 
naar de zolder en bracht vuilnis-
zakken vol kleren naar de kring-
loop. Want tijdens de wandeling 
ervoer hij hoe gelukkig je kunt 
zijn met alleen het hoogstnood-
zakelijke.

tijdloze beelden

Beleefde Kees zijn pelgrimage vooral mijmerend en 
filosoferend, Loes ervoer de reis vooral in beelden. 
‘Ik sta stil bij een landschap of een object daarin en 
zie dan een schilderij ontstaan’, vertelt Loes. ‘Ik hou 
van de tijdloosheid, de eeuwigheid, de verstilling. Ik 
zie harmonie in kleuren en vlakken. Ik maak eerst 
foto’s en als ik thuis ben, dan scroll ik door al die 
beelden, totdat ik er een zie dat een bepaalde sfeer 
in mij oproept en dat verwerk ik tot een aquarel’. En 
zo ontstaat een indrukwekkend beeldverslag van de 
wandeling van Delft naar Assisi. Daarin valt vooral 
de verstilling op, het ontbreken van mensen. ‘Ik houd 
ervan een beeld op te roepen dat tijdloosheid sug-
gereert, alsof het schilderij ook duizend jaar geleden 

‘tijdens een pelgrimstocht 
ontdek je dat tegenstellingen 
 onderdeel zijn van een geheel’

Gesprek met 
Kees en Loes Kouwenhoven
door Arnoud Boerwinkel





mAGAZINe VAN De VereNIGING PeLGrImSWeGeN NAAr rome

OMNES26

NUmmer 9 ■ oktober 2014

27

WORKSHOP 
EN EXPOSITIE

Op de ontmoetingsdag van 1 november a.s. 
verzorgt Kees Kouwenhoven een workshop 
over De Weg van de Pelgrim. Meer hierover 
leest u elders (pag. 28) in dit nummer.
Tevens zal Loes Kouwenhoven een aantal 
aquarellen exposeren die ze op basis van haar 
pelgrimstocht naar Assisi heeft gemaakt.

gemaakt had kunnen zijn. En mensen, auto’s of 
andere tijdgebonden objecten verstoren die sugges-
tie. Des te meer aandacht geef ik aan de lichtinval, 
de kleuren, de sfeer van de ochtendschemering of het 
licht van de onder¬gaande zon dat op de gebouwen 
valt’. 
Opmerkelijk concentreert Loes zich in haar beeld-
houwwerk wel bijna uitsluitend op mensen: in een 
beeldje van zes zittende mannetjes herkent iedere 
pelgrim meteen het groepje oudere mannen dat elke 
Zuid-Europees dorp domineert.

overstijgen van de dualiteit

Kees en Loes verwerkten hun overwegingen, gedach-
ten én schilderijen tot een fraai vormgegeven boek 
dat de paradoxale titel “Doelgericht zwerven” draagt. 
Kees legt uit:
‘Die titel verwoordt eigenlijk het denkproces dat 
ik tijdens en na de wandeling heb doorgemaakt. 
Ik kwam erachter dat in het leven tegenstellingen 
(of - of) vaak naast elkaar kunnen bestaan (en - en) 
en zelfs onderdeel van hetzelfde zijn. Het gebeurde 
tijdens het dieptepunt van onze reis. In Altopascio 
(Noord-Toscane) was ik op een zeker moment zo 
bevangen door de hitte, dat ik overwoog om te stop-
pen. Maar een stem in mij zei dat ik moest doorgaan, 
dat ik de tocht moest voltooien. Stoppen of doorlo-
pen, dat was de kwestie. Totdat we besloten beide 
te doen: nu stoppen en volgend jaar verder lopen. 
Daarmee viel de tegenstelling weg. Het stoppen en 
later weer starten was een harmo¬nieus onderdeel 
van de wandeling geworden. De twee polen van 
de tegenstelling inte¬greerden tot een geheel. Zo is 
het ook met de tegenstelling tussen het materiële en 
spirituele die feitelijk geen tegen¬stelling is. Schijn-
baar gewone dingen in de natuur blijken informatie, 
ervaring en kennis te bevatten die groots en magisch 
zijn. Denk maar aan het voorbeeld van de paarden-
bloem. Daarin kun je een hoop spiritualiteit ontdek-
ken. Zwerven met een doel is ook zo’n paradox. We 
hadden een duidelijke bestemming voor ogen, Assisi. 
Ik maakte me een heel concrete voorstelling van 
deze stad, maar het gedachtengoed van Franciscus 
inspireerde me tot allerlei omzwervingen die ken-
nelijk nodig waren om daar te komen. De spirituele 
zwerftocht van mijn gedachten heeft me uiteindelijk 

dichter bij Franciscus gebracht dan ik tevoren had 
durven hopen’.

Wederzijdse invloed

‘Loes heeft mij leren kijken’, antwoordt Kees op 
de vraag naar de invloed die ze op elkaar hebben 
tijdens zo’n wandeling. ‘Loes ziet beelden die ik 
niet direct zie en inspireert mij beter om me heen te 
kijken’.  
‘Ik hou erg van uitzichten, van weidsheid. Ze inspi-
reren me om te fantaseren over wat er in de verte 
allemaal is’, vult Loes aan. 
‘En die weidsheid zet mij aan tot mijmeringen. Zo 
wees Loes mij in Noord-Frankrijk op een prachtig 
bloeiend koolzaadveld. De gele bloemen straalden 
een zacht licht uit en daar¬boven scheerde een 
groep zwaluwen. Voor mij was dat pure schoonheid, 
maar ik reali¬seerde me dat een waarnemer als Fran-
ciscus uit deze groep zwaluwen waarschijnlijk veel 
meer informatie haalde dan wij tegenwoordig kun-
nen: over de rijpheid van het koolzaad, de vordering 
van de zomer, de hoeveelheid insecten in het veld en 
het aantal zwaluwen ten opzichte van voorgaande 
jaren. Ik denk dat de manier van kijken mij gevoeli-
ger heeft gemaakt voor mijn omgeving. En dat heeft 
ook mijn schrijven beïnvloed’.
‘Ik bezie na de pelgrimstocht de dingen wat rustiger 
en kan zaken nu makkelijker relativeren’, voegt Loes 
eraan toe.

Nieuw veld van inspiratie

Het duurde minstens een jaar voordat Kees besloot 
zijn pelgrimservaring te verwerken in zijn advies-
praktijk. 
‘Ik was helemaal niet van plan mijn reiservaringen 
op te schrijven. En zeker ook niet om er in mijn werk 
iets mee te doen’, vertelt Kees. ‘Ik had een goed 
lopende adviespraktijk waarbij ik mensen hielp weer 
plezier in hun werk te ervaren. Deze wandeling zou 
meer een soort grand dessert worden om daarna nog 
een aantal jaren rustig naar mijn pensioen toe te wer-
ken’. Maar het liep anders. Schrijvend en denkend 
over de ervaringen en lessen van zijn wandeltocht 
ontstond het idee om de pelgrimage als metafoor 
voor het leven in een workshop te verwerken en 

later tot een coachingstraject te ontwikkelen. Hij zag 
gaandeweg steeds meer parallellen tussen de stappen 
die je moet zetten om op je reisdoel te komen en 
de stappen die nodig zijn om in je werk (of privé-
leven) nieuwe wegen in te slaan. In De weg van de 
Pelgrim onderscheidt Kees vier belangrijke fases: 
vanuit de startenergie (de behoefte, de drang een – 
nieuw - doel na te streven) gaat het om voeden (zich 
verdiepen, kennis verzamelen), ervaren (de kennis 
toepassen in het dagelijks leven), bewustzijn ontwik-
kelen (reflecteren op kennis en ervaring) en praktisch 
handelen (nieuwe stappen zetten op basis van nieuw 
bewustzijn). 
‘Het is een traject waarbij ik letterlijk en figuurlijk 
samen op pad ga met de cursisten. Het start met een 
driedaagse wandeling over de Veluwe. Die maakt ie-
der in zijn eentje en daarna bespreken we de ervarin-
gen en gedachtes die men tijdens de wandeling had. 
Dat doen we aan de hand van een schema waarin de 

zeven kwaliteiten van de pelgrim staan vermeld.’ Die 
betreffen onder meer de keuze van de route, in het 
hier-en-nu zijn, zowel vreugde ervaren als ‘onvreug-
de’ onder ogen zien en compassie hebben met jezelf 
en anderen. Na de driedaagse volgt er altijd – al naar 
behoefte – een aantal terugkomdagen.
‘Deelnemers ervaren de schoonheid van een pel-
grimstocht – in het klein weliswaar – en vertalen dat 
heel praktisch naar hun dagelijks werk’, constateert 
Kees.

Nelson mandela’s woorden

Toch kostte het ook Kees de nodige innerlijke strijd 
voordat hij het aandurfde zijn persoonlijke verhaal 
“in de wereld te zetten”. Maak ik mezelf niet heel 
kwetsbaar voor kritiek en tegenwerpingen, vroeg hij 
zich af. Ik kan toch ook gewoon doorgaan met mijn 
werk, afgewisseld met af en toe een mooie lange 
afstandswandeling?
Maar toen  moest hij opeens denken aan de be-
roemde uitspraak van Nelson Mandela: ‘Onze 
diepste angst is niet dat we onmachtig zijn, maar dat 
we in onze volle kracht gaan staan en ons licht in 
de wereld laten schijnen’. Dat inspireerde hem om 
zijn boek af te maken en zijn programma verder te 
ontwikkelen.
‘Ik heb het gevoel dat ik nog lang niet klaar ben met 
de wandeling’, zegt Kees terwijl onze blik valt op de 
aquarel die Loes maakte van de kerk van Assisi in het 
avondlicht. ‘Pelgri¬meren is een deel van ons leven 
geworden en dat vernieuwt zich nog steeds’.
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soortgelijke bestemmingen.
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laars en fietsers over alle aspecten van het pelgrimeren naar 
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ontmoetingsdag.
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Colofon
een boom, 
als bij wonder weggewandeld
uit een heel dicht bos

Zo ongehoorzaam, 
zo heilig is geen mens

en ver het landschap in, 
daar is de wind
geweld van woorden 
dat in takken vloekt
en met de nacht, 
de stilte 
die naar woorden zoekt

Daar is hij,
weggewandeld 
uit een heel dicht bos
Wie naar hem luistert, 
laat zijn lichaam los.

Intro uit de bundel Weerwerk 

van Jan van Meenen.

De weg van de pelgrim
door de werkgroep ledendag.     

op 1 november 2014 vindt weer de 
jaarlijkse  leden- en ontmoetingsdag 
plaats, ook dit keer weer in het Col-
lege de Heemlanden, De Slinger 48, 
3995 De in Houten, vlak achter het 
NS-station. We beginnen de dag om 
09.30 uur met de algemene leden-
vergadering. Deze vergadering duurt 

tot 10.45 uur. De ontmoetingsdag 
wordt vervolgens om 11.00 uur gestart met 

een welkomstwoord door voorzitter Gert Wich.

krijgen. Die vindt u op ons 
marktplein, ons Piazza 
Pellegrini. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan:
- Informatie over diverse 

routes, bijv. Reitsma’s 
route naar Rome, de 
Sultan’s trail,

- Reisboekhandel Pied a 
Terre, de winkel van de 
Stichting Pelgrimswegen 
naar Rome,

- Radical Design: de 
Wheelie wandelkar, Snel 
tweewielers Utrecht en 
Zwerfkei te Woerden

- Ubuntu reizen,
- Het Nederlands genoot-

schap van Sint Jacob,
- Lopen naar Jeruzalem, 

De Weg der Franken etc.
Daarnaast is er route-
café Via Via. Pelgrims 
informeren u over door hen 
gevolgde routes. 

De workshops.
In twee rondes , van 13.15 
uur tot 14.15 en van 14.30 
tot 15.30 uur worden er 
een groot aantal workshops 
gehouden. U kunt zich 
hiervoor inschrijven bij uw 
aanmelding. Er zijn o.a. de 
volgende  workshops:
- Informatie voor lopers 

naar Rome door Andre 
Mom (uitrusting, tips 
etc.),

- Pelgrimeren als innerlijke 
reis. Wat doet pelgrime-
ren met je?

- Informatie over routes 
zoals St. Pauls Trail (Tur-
kije), de Ökumenischer 
Pilgerweg (voormalig 
Oost-Duitsland) en Via 
Egnatia,

- Informatie voor fietsers 
naar Rome door Henk 
Nijland (routes, uitrus-
ting, tips etc.),

- Wat is de rol van Ro-
meinse wegen geweest 
in de verspreiding van 
welvaart en religie,

Voor wie?
Uiteraard is deze dag 
voor alle leden bestemd. 
Maar ook voor niet-leden 
die interesse hebben in 
pelgrimswegen biedt het 
programma voldoende 
interessante onderdelen. 
Het thema van de dag is ‘De 
weg van de pelgrim’. In het 
programma is getracht om 
zowel aandacht te besteden 
aan de feitelijke, materiele 
weg als de immateriële weg 
die “bewandeld” wordt door 
de pelgrim. Dus niet alleen 
informatie over hoe je het 
als pelgrim doet  maar ook 
wat het met je doet. 

De ontmoetingsdag
De lezing.
Om 11.15 uur wordt gestart 
met een plenaire lezing 
door Sebastiaan de Fooz, 
journalist, documentairema-
ker, schrijver en leider van 
workshops over stress- en 
angstmanagement. Sebasti-
aan vertrok in 2005 vanuit 
Gent naar Jeruzalem met 
een bezemsteel in de hand 
en amper 50 euro op zak. 
In zes maanden tijd liep hij 
zesduizend kilometer en 
doorkruiste hij twaalf landen 
via Centraal Europa en het 

- Fietsen naar Jeruzalem 
door Marcel Hubers,

- Benedictijnse spirituali-
teit,

- Van Delft naar Assisi door 
Kees en Loes Kouwenho-
ven,

- Ommetje naar Santiago
 door Antoon van Tuijl.

Ook kun je natuurlijk infor-
matie krijgen in routecafé 
Via Via of op de Piazza Pel-
legrini. Daar kun je de hele 
dag terecht. Het staat je dus 
vrij om voor één work-
shop te kiezen en overige 
informatie bij het routecafé 
of het marktplein te halen. 
Als je liever wandelt dan is 
dat ook mogelijk, er is een 
mooie wandeling uitgezet 
door Houten.  

Afsluiting
Om 15.45 uur wordt de dag 
afgesloten waarna tot 17.00 
uur nog de mogelijkheid 
bestaat om, op eigen kosten, 
iets te drinken in café Pel-
legrini.

De kosten
Leden betalen €5,00 en 
niet-leden €10,00 voor de 
gehele dag inclusief de 
lunch. 

Dus:
Wil je aan een pelgrims-
tocht beginnen en wil je 
graag informatie hebben 
hierover en met mede 
pelgrims ervaringen uitwis-
selen, geef je dan op voor 
deze dag. Bij het digitale 
aanmeldingsformulier op 
de website geef je je keuze 
voor de verschillende work-
shops aan. 

Tot 1 november!

Midden- Oosten naar Is-
raël en Palestina. Zijn tocht 
bracht hem in aanraking 
met drie wereldgodsdien-
sten: het christendom, het 
jodendom en de islam. 
Hij onderzocht gedurende 
deze tocht aan de hand van 
uiteenlopende verhalen 
van talloze mensen of deze 
drie godsdiensten ons echt 
tot verschillende mensen 
maken. Ook schreef hij 
hier een boek over dat 
inmiddels in vier talen 
is verschenen. Het bleef 
niet bij deze tocht, want 
inmiddels heeft hij ook 
van Gent naar Santiago de 
Compostella en naar Rome 
gelopen. Daarnaast maakte 
hij diverse documentaires 
en is hij specifiek geboeid 
in intermenselijke relaties 
in een context van dialoog 
tussen culturen en religies. 
Over dit alles kan hij op 
een boeiende, enthousiaste 
manier vertellen. 
De lezing duurt tot ca. 
12.15 uur. 

De lunch.
Er kan tussen 12.15 uur 
en 13.00 uur niet alleen 
geluncht worden maar u 
kunt ook bij diverse stand-
jes interessante informatie 

Opgeven kan tot en 
met vrijdag 24 oktober 
via de site, daarna ter 
plekke.
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Een boom, 
als bij wonder weggewandeld

uit een heel dicht bos

Agenda 2014/15

• Ontmoetingsdag, 
 Houten
 Zaterdag 1 november

• Fiets- en Wandelbeurs, 
mechelen(b)

 Zaterdag 28 februari en 
zondag 1 maart 2015

• Fiets- en Wandelbeurs, 
Amsterdam

 Zaterdag 31 januari en 
zondag 1 februari 2015 

• regiobijeenkomst  
 Vlaanderen, mechelen
 Zaterdag 14 maart 2015

• meer actuele informatie
 bij agenda op pelgrims-

wegen.nl


