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Een afscheid 
en een nieuw begin door 

Ben Teunissen
Met veel plezier heb ik als lid van de vereniging Pel-
grimswegen naar Rome de afgelopen jaren de publicaties 
mogen verzorgen. In december j.l. verzorgde ik als eind-
redacteur mijn laatste en 25ste Nieuwsbrief voor onze 
leden. Dat kon ik alleen doen dankzij een fijne groep 
mensen, die het pelgrimeren een warm hart toedragen. 
Maar die ook bereid zijn hun tijd, energie en kwaliteiten 
in al deze publicaties te steken. De Nieuwsbrief ontwik-
kelde zich van een bescheiden informatieblad naar een 
afwisselend en leesbaar bulletin. Samen proberen we 
met de nieuwsbrieven nu de slag te maken naar een 
betere digitale vorm. 
Een ander mooi rond getal 10 siert dit blad met die voor 
buitenstaanders wat vreemde titel Omnes. Dit magazine 
verschijnt elke keer met een keur van boeiende artikelen, 
interviews en beschouwingen, waar we als redactie elke 
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keer trots op zijn. Vanuit mijn professie is het een genoe-
gen om samen met de drukker een kleurige, gevarieerde 
en artistieke vormgeving te mogen verzorgen. Als eindver-
antwoordelijke gebruik ik dit podium bijvoorbeeld voor 
een aquarel op de voorzijde van elke publicatie. Want pel-
grimeren is tenslotte meer dan fietsen of wandelen alleen.
Gelukkig blijf ik nog lid van de redactie, al gaat er met 
ingang van de komende nummers wel een flinke verschui-
ving van de taken plaatsvinden. En deze frisse wind zal 
beslist een positieve werking op de vorm en inhoud van 
de magazines gaan hebben. 

Op de laatste redactievergadering kleurden loftuitingen 
mijn wangen pelgrimswegenrood. Er werd voorgesteld 
om boven dit redactioneel ‘een artistieke tovenaar’ als 
titel te plaatsen. Maar alle eer voor die fraaie vormgeving 
gaat toch echt naar de vormgever Peter van der Graaf. 
Ook mijn steun en toeverlaat bij het realiseren van het 
drukwerk en de verspreiding van deze Omnes, Toon Wich, 
wil ik danken voor de constructieve samenwerking. Ik ben 
een gelukkig mens dat ik dit alles samen met Leo, Ruud, 
Arnoud, Arnold en Luc mag realiseren. We gaan nu een 
nieuwe fase in. Dat is spannend en een grote uitdaging. 
Het lijkt dus wel op een pelgrimage. Omnes viae Romam 
ducunt: alle wegen leiden naar Rome. De eerste vijf letters 
blijken daarbij toch echt genoeg? 



“Ik wil in ongeveer honderd dagen tweeduizend 
kilometer stappen, maar ik wil niet naar Compostela.

   Wat raad je me aan..?’’

de grote wandeling. Eerst wilde ik eigenlijk naar 
het Noorden lopen, naar de grens van Noorwegen 
en Zweden. Maar dat stuitte op praktische proble-
men. Dus ik ging naar de Alta Via reisboekwinkel in 
Antwerpen en zei: ik wil in ongeveer honderd dagen 
tweeduizend kilometer stappen, maar ik wil niet naar 
Compostela. Wat raad je me aan?’

Contacten

Dan is Rome de meest voor de hand 
liggende eindbestemming en zo kwam 
zij via de GR 12 en GR 654 in Reims op 
het spoor van de Via Francigena. Vandaar 
verliep de tocht heel voorspoedig. De 
bewegwijzering maakte de kaarten die ze 
bij zich had bijna overbodig. ‘De uitstip-
peling was perfect. Echt fantastisch! Voor 
de nacht klopte ik altijd aan bij mensen 
en dan vroeg ik of ik mijn tentje in de 
tuin mocht zetten. En bijna overal waar ik 

kwam werd me spontaan een bed aangeboden. Plus 
een royale avondmaaltijd, een ontbijt en vaak ook 
nog een lunchpakket. Na zestig dagen had ik nog 
maar driehonderd euro uitgegeven!’ 
Tot aan de Grote Sint Bernhardpas liep Elena de tocht 
in complete afzondering. ‘Op dat traject ben ik wel-
geteld twee andere pelgrims tegengekomen. Maar ik 
miste het contact helemaal niet. Ik genoot mateloos 
van het alleen zijn te midden van de bossen en de 
weilanden.’ Pas de laatste maand, tijdens haar door-
tocht door Italië had ze permanent gezelschap van 
een Duitser en een Amerikaan. En, hoewel ze vooraf 
iedereen had afgewezen die een paar dagen met 
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door Arnoud Boerwinkel
‘Ik zal een jaar of zeven geweest zijn. Het was 
nieuwjaarsdag, de dag waarop veel kinderen in 
Vlaanderen hun nieuwjaarsbrief voorlezen aan hun 
ouders, grootouders, peter en meter (peetoom en 
-tante). Ik had mateloze bewondering voor mijn 
meter. Zij was namelijk net teruggekeerd van een 
voettocht naar Santiago de Compostela en dat had 
grote indruk op me gemaakt. Ik stond daar op een 
stoeltje mijn brief voor te lezen 
voor al die mensen en toen wist ik 
een ding heel zeker: zoiets zal ik 
ook ooit een keer ondernemen’.

Aan het woord is Elena Peeters, 22 
jaar en studente “woordkunst” aan 
het Koninklijk Conservatorium van 
Antwerpen. Zij is een van die zeer 
zeldzame personen die al voor 
hun 25ste levensjaar De Grote 
Tocht naar Rome hebben gelopen. 
Op 26 juni vorig jaar vertrok zij 
in haar eentje vanuit haar huis in Antwerpen en op 5 
oktober betrad ze het Sint Pietersplein in de Heilige 
Stad. Begin april dit jaar staat ze in Antwerpen op de 
planken met een theatervoorstelling over deze tocht. 
En wat dat met haar deed.
‘In 2008 ben ik begonnen aan mijn opleiding en zo’n 
twee jaar geleden stond ik voor de vraag: waarover 
moet ik mijn masterscriptie schrijven? Ik had nog 
nauwelijks ervaring met lange afstandswandelingen, 
maar droomde er wel veel van. Ik had nog steeds 
veel contact met mijn meter en las bij haar in de dag-
boekaantekeningen van haar tocht naar Santiago. En 
opeens wist ik het: mijn scriptie gaat over wandelen 
en mijn eindproject ook. En dit is het moment voor 

Hoe maakt Elena Peeters een theatervoorstelling over haar wandeltocht? 
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haar mee wilde lopen, was dit toch ook heel bijzon-
der.  ‘Je wordt gedwongen je gevoelens en ervaringen 
onder woorden te brengen en met anderen te delen 
en ook dat was eigenlijk een grote verrassing.’

Na de fanfare
Elena keerde terug met de trein en vatte tijdens die 
reis van zestien uur haar belangrijkste bevindingen 
samen. ‘Ik had op mijn tocht vier schriften vol ge-
opend met dagboekaantekeningen en nog een apart 
boekje met mijn gedachtes. In de trein zette ik alles 
op een rijtje. De tocht had me het inzicht opgeleverd 
dat het in het leven draait om drie begrippen: liefde, 
(“de ander graag zien”), alles is perfect en ja zeggen. 
Ik heb geleerd alles wat me wordt aangeboden te 
accepteren. Al na een paar weken was duidelijk dat 
dat voor iedereen de aangenaamste manier van leven 
is. Je gunt iemand het plezier 
van het geven, je gunt jezelf 
het plezier van het ontvan-
gen. Door ja te zeggen kom 
je terecht in de meest ver-
rassende, nieuwe en mooie 
situaties. Verwacht het onver-
wachte. Je maakt plannen en 
dan gebeurt het leven.’ 
Toen Elena thuis kwam had 
haar vriend een fanfare ge-
regeld en flink wat vrienden, 
buren en kennissen opge-
trommeld. ‘En daar stond ik, 
op mijn balkonnetje al die mensen toe te spreken 
met mijn boodschap. Ik zag het allemaal glashelder 
voor me en ik kon het ook nog mooi onder woorden 
brengen. Maar na drie weken voelde ik me dood-
ziek. Plots was daar het besef dat ik honderd dagen 
in een compleet andere wereld had geleefd. Ik stond 
te stuntelen als mensen me naar mijn ervaringen 
vroegen. Ik kon ze met niemand meer delen.’
Voor haar master moest zij een creatieve verwerking 
van haar belevenissen maken. Dat kon een boek 
zijn, een tentoonstelling of een documentaire. Maar 
zij had nu eenmaal gekozen voor de moeilijkste op-
tie: in de veilige haven van de opleiding haar eigen 
theaterproductie maken. Maar dat idee leek opeens 
onuitvoerbaar. Ze ging erover in gesprek met haar 
docenten en medestudenten. ‘Dat was een heel las-

tige periode. Ik twijfelde: 
wie ben ik dat mensen 
naar mij zouden moeten 
komen luisteren? Maar 
geleidelijk aan kreeg de 
voorstelling vorm. Ik heb 
fantastische docenten die me enorm geholpen heb-
ben. Mijn begeleider hielp me met het versmallen 
van de focus tot de kleine details en mijn mentor bij 
het verbreden van mijn focus naar andere terreinen.’ 

Geen Power Point
Op de vraag een tipje van de sluier te lichten over 
wat het publiek te zien krijgt, wil en kan Elena zes 
weken voor de première weinig vertellen.  Ze woont 
dan tijdelijk in Parijs als au pair en zodra ze het meis-
je dat aan haar zorg is toevertrouwd  bij haar school 

heeft afgeleverd, kruipt 
ze achter de laptop om te 
schaven en schuren aan haar 
magnum opus. ‘Het wordt 
in ieder geval geen fotopre-
sentatie met Power Point of 
zo. Ik kan alleen zeggen dat 
er gezongen wordt en dat 
ik ook ontmoetingen tijdens 
mijn wandeling zal uitbeel-
den. Ik wil geen belerend 
verhaal vertellen, maar wel 
uitbeelden wat “de ander 
graag zien” betekent, al 

weet ik nog niet hoe. Maar ik wil grote termen als 
Liefde en Compassie vermijden. Eigenlijk draait de 
voorstelling juist om het onvermogen om uitdrukking 
te geven aan de geweldige ervaringen die ik heb op-
gedaan. Om het universele dat zit in die heel kleine 
dingen. Om het contrast tussen het heldere weten 
van direct na thuiskomst en het zoeken en tasten 
van de periode daarna. Soms twijfel ik nog of ik het 
verhaal wel verteld ga krijgen.  Wat ik vooral hoop is 
de mensen te ontroeren’.

Wie in de gelegenheid is op 2, 3, of 4 april naar 
Antwerpen te reizen, grijp je kans!
De voorstelling is in de Zwarte Zaal van de Singel, 
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.
Aanvang 20:00 uur. Gratis toegang en reserveren 
niet noodzakelijk.

mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRImSWEGEN NAAR ROmE
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De langste weg

Reclamebureau of gelukzaligheid
Waarom koos je ervoor om naar Jeruzalem te gaan 
lopen?
Sebastien vertelt: ik ben in 1998 al eens naar Santi-
ago gelopen, en in 2000 naar Rome. Onderweg naar 
Santiago overvalt mij zomaar opeens een ervaring van 
volkomen gelukzaligheid, eenheid, verbinding, leven 
in het hier en nu, aanraking met het goddelijke, en dat 
is puur geluk. Dat blijkt dus mogelijk te zijn, ervaar 
ik dan. Maar ik ken vooral de dagelijkse ervaring van 
verbrokkeldheid in alles wat ons telkens overkomt: 
dan weer hierheen, dan weer daarheen getrokken in 
de hectiek van alledag. Ik werk in die jaren op een 
reclamebureau, ben 31, en het leven gaat voorbij, en 
ik voel me niet ongelukkig maar ook niet echt gelukkig 
in mijn dagelijkse leven achter een pc. Daarom besluit 
ik om op een nieuwe tocht, naar deze derde grote 
pelgrimsbestemming van de christenheid, die weg naar 
een leven in verbinding diepgaander te gaan onderzoe-
ken. Ik voel het als de oerschreeuw van mijn ziel: ik wil 
leven! Ik had dus al eens ervaren dat dat bestaat; het 
wordt zo vaak verduisterd in het dagelijkse gedoe, maar 
het blijkt wel mogelijk.
Maar ik ga wel eerst een jaar lang met begeleiding 
onderzoeken of zo’n lange grote tocht geen vlucht is, of 

het voortkomt uit een juiste diepe innerlijke drang. Het 
is immers zo’n sprong in het volledig onbekende, ook 
met het opzeggen van mijn baan. Maar angst voor het 
onbekende mag niet bepalend zijn voor mijn keuzes en 
handelen, vind ik.

Een oerbehoefte

Het klinkt niet erg voor de hand liggend, om zo’n 
vreselijk lange tocht te gaan lopen zonder geld voor 
eten, drinken en onderdak mee te nemen. Waarom zo 
extreem?
Sebastien lacht, en zegt: het is niet erg rationeel om 
zoiets te doen, en ik zou het ook nooit aan anderen 
propageren! Maar voor mij was het een oerbehoefte. 
Het is zo gemakkelijk om je te laten meedrijven in een 
prettig leven met zekerheden, om deze te koesteren 
uit angst voor onzekerheden. Dat gaat ten koste van je 
verbinding en openheid naar alles en ieder om je heen. 
Zoals ik het zie, betekent kiezen voor leven een kiezen 
voor onzekerheden. En de behoefte aan zekerheid is zo 
sterk, dat het doorbréken ervan radicale stappen vraagt. 
Ik koos ervoor, echt de onzekerheid in te gaan door 
mijn basiszekerheid van eten, drinken en onderdak op 
te geven. Ik moest van het onbekende, het onzekere 



door Ruud Bruggeman
Op 1 november jl. sprak Sebastien de Fooz op de jaarvergadering van onze vereniging over zijn pelgrimstocht in 
2005 van Gent naar Jeruzalem, een tocht over 6 maanden van 6000 km door Duitsland, Oostenrijk, de Balkan, 
turkije, Syrië (toen kon dat nog…….) en Jordanië naar Israël. Een extreme tocht, niet alleen door de afstand, 
maar vooral ook doordat hij ging lopen zonder geld, in overgave aan het elke dag weer niet weten of en hoe hij 
aan eten, drinken en een slaapplaats zou komen. Het werd een fascinerende toespraak, soms hilarisch, soms 
dramatisch, soms beschouwend over alles wat hem daarbij is overkomen.
Ik bleef daarna voldaan en vol verhalen achter, maar ook met nog meer vragen, en ging naar Brussel om hem 
daarover te interviewen, als een vervolg voor onze leden, en ook voor mezelf, op zijn eerdere verhaal.
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mijn trouwste bondgenoot 
maken. En daarin was ik dan 
echt aangewezen op leven in 
verbinding met mijn mede-
mensen waar ik dan volledig 
afhankelijk van was.
En het wonderlijke is, wat er 
dan in die verbinding blijkt te 
gaan gebeuren, aan ongeloof-
lijke goedheid, liefde, contacten 
van hart tot hart. Maar alleen 
en op voorwaarde dat ik eerst die zekerheden op wil 
geven zonder garantie op een goed resultaat. Hoe 
dieper ik daarin ga, hoe meer er gebeuren kan. Door 
zo extreem die basisangsten onder ogen te komen was 
het net alsof een verdrongen deel van mijn zijn weer 
naar boven kon komen. En dat gaat niet zonder pijn; 
net als wanneer bevroren lichaamsdelen weer gaan 
ontdooien, dat kan ook niet zonder pijn. Dat klinkt 
misschien zwaar, maar de tocht was het tegendeel van 
een kastijding of boetedoening. Het werd een tocht van 
liefde. Door dit extreme lopen kreeg ik zoveel liefde, 
en bleek ik ook zoveel te kunnen geven aan anderen, 
dat het leven in verbinding, in eenheid steeds meer 
werkelijkheid werd.

Een net van licht

Hoe bedoel je dat, dat je zelf ook zoveel bleek te geven 
door je lopen?
Sebastien  beschrijft in zijn boek een ontmoeting in de 
Oostenrijkse bergen. Hij loopt er langs een bijna blinde 
boerin, die tegen hem zegt: ‘U bent toch een pelgrim? 
Weet u dat pelgrims een net van licht weven op hun 
weg? Er is veel duisternis en haat in de wereld. En de 
enige remedie is liefde; die moet de duisternis verjagen. 
Gemakkelijk zal het niet zijn, maar het zal u lukken’.
Hij zegt nu: en zo ervaar ik het ook onderweg. Ik ga 
voelen dat ik als pelgrim ook een soort verantwoor-
delijkheid mee ga krijgen onder het lopen, ik word 
steeds meer ook een drager van zoveel vragen, wensen, 
levensverhalen. Een vrouw die mij gaat vertellen hoe 
ze in haar jeugd misbruikt is. Een waardige oude vrouw 
die bij het afscheid gaat praten over hoe eenzaam ze 
zich voelt. Een Servische oorlogsmisdadiger, die mij 
zijn T-shirt geeft en vraagt: vergeet mij niet in Jeruzalem. 
Een Turkse imam die mij dacht te herkennen als zijn 

zoon die zelfmoord heeft gepleegd, en nu mij - als ik 
bijna dood lijk te gaan van honger, dorst en uitputting - 
weer tot leven mag brengen.
Een keer gaf ik mijn 50 euro noodgeld, dat ik bij me 
meedroeg voor uiterste noodgevallen, weg aan een 
jong Roemeens stelletje, dat zo verlangde naar een 
betere toekomst. En ik voel dan: hoe meer ik me aan al-
les onthecht, hoe vrijer ik me voel. De angst voor leven 
in onzekerheid wordt steeds meer vervangen door een 
diepe vreugde. En hoe vaak hoor ik niet ‘bid voor mij’! 
Ik ervaar steeds meer: hoe meer zin mijn tocht krijgt, 
hoe lichter ik zelf word.
Ook in het willen ontvangen geef ik aan anderen. De 
vreugde bij het geven is altijd gedeeld. Ik geef gelegen-
heid om te geven, en ook de gever wordt daar blij van. 
Ik kreeg van mensen vaak wat geld, en heb moeten 
leren om ook dat te aanvaarden. Kwestie van nederig-
heid aanleren; weigeren is soms ook wel een beetje 
ijdelheid: ik sta boven jou, ik heb dat niet nodig!

De horizontale en de verticale as

In je lezing voor onze vereniging gebruikte je voor je 
lopen het beeld van lopen op het kruispunt van de hori-
zontale en de verticale as. Wat bedoelde je daarmee?
Sebastien: op mijn pelgrimstochten loop ik natuurlijk 
op de horizontale as. Dat is duidelijk. Ik loop door 
landschappen, het ene na het andere, alsmaar verder 
op weg naar mijn einddoel; een horizontale beweging. 
Maar de landschappen waar ik zo doorheen trek, ben 
ik ook gaan ervaren als een uitnodiging om mijn inner-
lijke landschappen te ontmoeten en te ontdekken langs 
de verticale as.
Dat is de weg naar omlaag, naar de diepten in mezelf, 
want onder het lopen kom je alles tegen wat er in je 
leeft aan ervaringen en emoties. En die beïnvloeden je 

‘De langste weg 
is niet van hier naar 

Jeruzalem, maar de weg 
van 30 cm van het hoofd 

naar het hart’. 
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bij alles wat je denkt, voelt en doet. Onder het lopen 
kan ik daar niet meer omheen. Terwijl ik er in de 
drukte van het dagelijks leven vaak wèl langs heen kan 
leven. Tegelijk is het ook de weg 
naar omhoog, naar een kunnen 
ervaren van een leven in het hier 
en nu – wat puur geluk is, naar een 
ervaring van een leven in verbon-
denheid, eenheid, het eeuwige of 
goddelijke, net welke naam je er 
aan wilt geven.

Je komt in je boek ook naar voren 
als een religieus geïnspireerde per-
soon. Zo nemen teksten uit Psalm 
91, een psalm over vertrouwen en overgave, een be-
langrijke plaats in. Toen ik je hoorde spreken over lopen 
op het kruispunt van horizontale en verticale as, kwam 
als associatie bij mij ook een beeld op van het kruis van 
Christus. Had dat er voor jou op een of andere manier 
ook mee te maken?
Het is wel een beeld dat me is gaan aanspreken. Kruis, 
neerdalen in de duisternis van de hel, en opstanding 
naar het licht. Als er voor mij iets uit mijn tocht naar 
voren is gekomen is het wel dat de bestemming van ons 
leven hier op aarde ligt in een leven in verbinding. Ver-
binding met mezelf: mezelf kennen, niet veroordelen 
en van harte aanvaarden zoals ik 
ben. En verbinding met de wereld 
en de mensen om me heen: hen 
willen leren kennen, niet veroorde-
len en van harte aanvaarden zoals 
ze zijn. En daardoor verbinding 
met het eeuwige, met God. De 
hel, voor mij is dat niets anders 
dan de ander niet aanvaarden, 
volledig afwijzen. Hoe vaak ben ik 
op mijn tocht niet geconfronteerd 
met oordelen en haten van de ene bevolkingsgroep 
door de ander, vaak ook uit godsdiensttegenstellingen? 
De hel op aarde; kijk maar naar de 90-er jaren op de 
Balkan, en nu weer in Syrië en Irak en Oekraïne en 
Nigeria en ga zo maar door. En telkens weer merkte 
ik in ontmoetingen onderweg, met christenen, ortho-
doxen, moslims, joden, hoe we onderling verbonden 
zijn en geen enkele strijd met elkaar hoeven te hebben, 
en wat een geluk en vriendschap er uit die ontmoetin-

gen voortkomt en mogelijk is. Dat is leven in het licht, 
maar om daar te komen, moet je wel door de hel van 
het loslaten van je eigen angsten, afweren en oordelen 

heengaan. En daar ben ik mezelf dan 
ook behoorlijk tegengekomen.

Verbindingen tussen 
mensen
En na zo’n fantastische tocht en 
ervaringen weer terug in het dagelijks 
leven. Is er wat veranderd voor je 
door je tocht?
Ik werk nu in Brussel bij de Dienst 
voor sociale integratie in de wijk 

Molenbeek, een van de armste gemeenten van het 
land, de mensen hebben er bijna allemaal een migratie-
achtergrond. Ik probeer daar mijn kleine bijdrage te 
leveren aan verbinding tussen tegengestelde bevol-
kingsgroepen. Mijn uitdaging is: hoe kan ik op wat ik 
als negatief ervaar positief reageren. De langste weg is 
niet van hier naar Jeruzalem, maar de weg van 30 cm 
van het hoofd naar het hart. Hoe kan ik vanuit mezelf 
een juist antwoord geven op de verdwenen verbonden-
heid tussen mensen. 
En wat de verdere doorwerking van mijn tocht betreft 
is er nu ook het door mij opgezette project Jorsala, met 

steun van de Europese Raad en de 
Raad van Europa. In de lente 2014 is  
daarin een groep Europese burgers 
vanuit het hart van Europa vertrokken 
om de Jorsalaweg te openen, een 
trans-Europese voettocht die Brussel 
met Istanbul zal verbinden. Vier 
maanden lang heeft deze multicul-
turele en niet-confessionele burger-
tocht mensen van verschillende af-
komst en horizonten samengebracht 

rond een gemeenschappelijk doel om te komen tot een 
interculturele dialoogruimte. Ik loop ook zelf geregeld 
een stukje mee. Maandenlange tochten maak ik nu niet 
meer. Ik heb hier in Brussel nu - anders dan in 2005 - 
ook vrouw en kinderen, maar voor het bijdragen aan 
verbindingen tussen mensen wil ik me van harte blijven 
inzetten.
Dank Sebastien, dat je zó open met ons hebt willen 
delen wat er in je hart leeft!
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Stroncone en Lo Speco
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. 

In de voorgaande afleveringen werden vier kluize-
narijen in het Rieti-dal beschreven. Eigenlijk zou 
de reeks afgerond zijn omdat er niet meer kloosters 
in het gebergte rond het dal liggen. Maar voordat 
Roodenburg de pelgrim naar Rome leidt, wordt een 
omweg gemaakt langs Stoncone en Lo Speco. De 
wandelaar is dan wel niet meer in het Rieti-dal, maar 
verkeert toch nog even in Franciscaanse sfeer. De 

omweg stelt het bereiken van Rome even uit. Na Lo 
Speco resteren nog een paar dagen voordat bij het 
monument van Franciscus tegenover de Sint Jan van 
Lateranen het einddoel van de Franciscaanse voetreis 
wordt bereikt.   

Stoffelijke resten
Stroncone ligt op een hoogte van vierhonderdvijftig 
meter tegen een heuveltop gevleid. Het is een van 
die beminnelijke middeleeuwse plaatsjes met oude 
stadsmuren, lieflijke binnenplaatsen én stijgende en 
dalende smalle steegjes die door elkaar krioelen. In 
het dal onder Stroncone ligt het franciscaanse kloos-
ter Santuario del Beato San Antonio Vici. Antonio Vici 
of Antonius van Stroncone was een uit Stroncone 
afkomstige heilig verklaarde minderbroeder, die 
leefde in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Na 
zijn overlijden werd hij in San Damiano in Assisi be-
graven. Toen een jaar later bleek dat zijn lichaam niet 
vergaan was, werd het ter verering uitgestald. In het 

begin van de negentiende 
eeuw kregen de bewoners 
van Stroncone toestem-
ming van de paus het 
lichaam van Antonius naar 
zijn geboorteplaats over te 
brengen. Wat mij betreft 
hadden ze Antonius in San 
Damiano mogen laten. Ik 
heb moeite met het ten-
toonstellen van stoffelijke 
resten. Ik voel me een 
opdringerige voyeur.

Veel Pacifico’s
In het klooster van Stron-
cone speelt zich het ver-
haal ‘De dag van Pacifico’ 
van Catharina Visser af. 

Kluizenarijen in het Rieti-dal (5, slot)
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De schrijfster verhaalt hoe ze tijdens een pelgrims-
tocht onderdak vindt in het klooster. Daar ontmoet 
ze de oude padre Pacifico. In de Tweede Wereld-
oorlog werd Pacifico door de Gestapo gearresteerd. 
Hij overleefde het concentratiekamp, maar kwam 
ziek terug, voor altijd ziek. Padre Pacifico sleet zijn 
verdere leven in Stroncone, steeds eenzamer levend, 
steeds minder omringd door medebroeders.
In het boek van Catharina Visser belichaamt padre 
Pacifico de vermoeide, verouderde kerk. Maar zoals 
Franciscus in het Zonnelied dicht, zou Pacifico ‘de 
tweede dood niet deren’, het verlies van de godde-
lijke vurigheid. Hij koesterde een verborgen vuur, in 
hem ritselde de Geest, die de eeuwige jeugd bezit en 
steeds nieuwe bezieling uitzaait. Het thema van het 
boek sprak mij aan. In onze tijd moet je wel een heel 
groot vertrouwen in de Geest hebben om te hopen 
dat het geloof mensen weer gaat inspireren. Er zullen 
veel Pacifico’s nodig zijn.

Het Zonnelied
Na Stroncone loopt de route door het dal van de Aia 
naar het klooster Lo Speco (de rotsspleet). De wan-
delweg heeft een dubbele benaming: Camino Tau 
(tau-weg) en Sentiero dello Spirito d’Amore (voetpad 
van de geest van de liefde). Op de richtingwijzers 
staan fragmenten van het Zonnelied.
Zoals alle franciscaanse kloosters ligt ook Lo Speco 
op grote hoogte. Na een flinke klim over stenige 
paadjes kwam ik tegen de middag bij het klooster 
aan. Het was er stil: geen bussen met toeristen. Er 
liepen welgeteld zes mensen rond. Toch drentelde er 
een man rond die een centje probeerde te verdienen 
met het schoonmaken van autoruiten. Dan zou er 
toch klandizie moeten zijn. Ik kon hem niet aan werk 
helpen; mijn macchina (auto) was in Olanda.
Het klooster was er al in de tijd van Franciscus, maar 
werd later herbouwd. Naast het klooster leidt een 
trap omhoog naar een aantal grotten en een kapel-
letje waarin de cel van Franciscus was. Bij de grotten 
staan ook weer borden met fragmenten uit het Zon-
nelied.
In de rotswand achter het kapelletje is een grote 
rotsspleet waarin Franciscus zich terugtrok om te 
bidden en waaraan het klooster haar naam ontleent. 
Toen Franciscus zich zorgen maakte over de toe-
komst van zijn broederschap, verscheen volgens de 

legende in de Sacro 
Speco een engel, die 
hem beloofde dat zijn 
orde tot het einde der 
tijden zou bestaan.

Padre Rufino
Op haar pelgrimstocht 
kwam Catharina Visser 
ook in Lo Speco. In 
het klooster sprak zij 
met padre Rufino, die 
professor geweest was 
in Amerika. Hij was 
teruggeroepen om in 
Lo Speco een gestorven 
broeder op te volgen 
en de verschijning van 
de engel aan Francis-
cus te behoeden voor 
de vergetelheid. Padre 
Rufino was er weinig gelukkig mee dat hij zich moest 
wijden aan een wonder dat zijn prikkelende werking 
had verloren. Samen met Rufino liep Catharina naar 
de ‘heilige spelonk’. Voor de gedesillusioneerde 
padre Rufino was dit de plaats waar hij de kracht 
vond om zijn gelovige bezieling gestand te kunnen 
blijven doen. Padre Rufino belichaamt dat wat wij 
het goddelijke noemen overal te vinden is voor wie 
er naar zoekt.

meer dan een stuk papier
In Lo Speco kwam een einde aan de wandeling langs 
de franciscaanse kloosters. Naarmate ik langer in 
de voetsporen van Franciscus liep, des te duidelij-
ker kwam hij in beeld. Ik kende hem slechts als de 
heilige die met vogels sprak en een wolf temde. Dat 
beeld werd beetje bij beetje bijgesteld en ik raakte 
vertrouwd met de eenvoudig levende “broeder” uit 
de dertiende eeuw. En niet alleen vertrouwd, hij 
inspireerde mij ook! De tocht langs de kloosters was 
het meest wezenlijke deel van mijn pelgrimage. Op 
onverwachte momenten kreeg ik heldere gedachten 
over zaken die voor mij belangrijk waren. Mijn pel-
grimspaspoort vat al de mooie herinneringen samen. 
Het is meer dan een stuk papier.
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Familie gezocht
door Titia Meuwese

Wij zijn al jaren onderweg naar Rome, we 
zijn er nog niet. Niet religieus geïnspi-
reerd, maar onderweg door ons Europa: 
de gevarieerde landschappen met hun 
eigen speciale landgebruik. En wat daar bij 
hoort: dorpen, boerderijen, natuurgebie-
den en de planten. Een beetje kennis van 
die plantenwereld maakt het mooier, want 
dan zie je de familietrekjes terug: kleur, 
bloemvorm, opbouw van de plant. 
Aan de planten kun je goed zien hoe snel 
het landschap al wandelend verandert. 
maak dus een foto zodra je een mooie 
plant ziet: misschien vind je hem nog 
dagenlang, maar vaak is het na 1 of 2 uur 
al voorbij. Wij maken meestal een foto 
met een hand of wandelstok erbij om de 
grootte te kunnen schatten en dan nog een 
‘voor de mooi’. 
Hoe vind je die bijzondere planten: we 
speuren niet de hele tijd de berm af. In 
donkere bossen, langs drukkere wegen 
of in de buurt van intensieve landbouw-
grond: laat maar zitten. Randjes en 
overgangen van bos naar weide, langs 
de beek, op de open steenhelling: daar is 
het meeste te vinden. Na de lunchpauze 
struinen we even in het rond, om de 
benen weer te strekken. Altijd nog even 
achter je kijken: daar zitten ze naar je te 
kijken, de mooie orchideeën, de campa-
nula’s. En voor de lelies en de edelweiss 
moet je buiten de meest begane wegen 
lopen, want die worden weggeplukt. In 
de komende exemplaren van de Omnes 
voorbeelden van plantenfamilies die je 
veel kunt zien: de gentianen, de lelies, de 
distels, de vergeet-me-nieten, de campa-
nula’s en orchideeën.
Als je een plant eenmaal tot een familie 
kunt toekennen, kun je op het internet 
heel veel plaatjes vinden. Onder andere 
op de Duits- en Engelstalige website van 
Günther Blaich www.guenther-blaich.
de of de Franse site Florealpes: www.
florealpes.com. Voor Blaich is kennis van 
de goede familienaam ( in Duits, Engels 
of Latijn) nodig. maar er staan ontzettend 
veel plantenfoto’s op. Florealpes kan wel 
sorteren op kleur- en bloeiperiode. Er 
worden veel symbolen gebruikt, het Frans 
levert dan weinig problemen op.

Een bloem uit een sprookje: rapunzel
De rapunzel is een plantengroep die je makkelijk kunt herkennen. Eén 
bloemstengel, daaraan honderden kleine buisjes schuin opzij. Meestal blauw 
zijn ze te vinden vanaf de Ardennen, in weidegebieden, niet te droog. In Ne-
derland ook wel, maar zeldzaam. Het is een ondersoort van de ook blauwe 
klokjesfamilie. Er zijn een aantal varianten, onder andere de witte, die 
boven in de Vogezen stond. In het Zwitserse Wallis daarentegen een 10 cm 

grote blauw-zwarte pluim. Eén struik 
gevonden, wij noemden hem zwarte 
rapunzel, maar de Duitse naam is 
Hallers Teufelskralle. In het voedzame 
dal worden de bloemen heel groot. 
Het verhaal van Rapunzel, de prinses 
met de lange haren, roept vragen 
op. De moeder van de prinses eet de 
planten van het rapunzelklokje, maar 
dat is een ‘gewoon’ klokje en niet een 
rapunzel. Misschien is de rapunzel 
toch eetbaar?

 

Een liefhebber van zon: goudveil
Als je in het vroege voorjaar begint zijn er nog maar weinig bloemen langs 
de weg. In de dorpen staan de bollen uitbundig te bloeien, de fruitbloesems 
aan de bomen kleuren ook. Maar verder is veel van het pad nog grijsgroen-
bruin van de bladeren die er nog liggen.
In lage drassige stukjes waar bronwater omhoog kwelt, staat een plantje al 
vroeg te bloeien. In het Nederlands heeft het een mooie naam: goudveil. 
Laag, groengeel tot de zon er op komt en de naam duidelijk wordt.
Het vreemde is dat dit een lid is van de steenbreek familie, de Saxifraga. Een 
heel grote plantenfamilie, onderweg zal je er zeker nog meer van tegen ko-
men. In de tuin in Nederland groeit het schildersverdriet, Saxifraga geum. Op 

steeds hogere rotsgebie-
den is het een familie die 
het heel lang volhoudt. 
Vaak met dikke blade-
ren, die water kunnen 
vasthouden. Wij fotogra-
feerden twee varianten 
vlak bij elkaar op de ruim 
2400 meter hoge pas van 
Zwitserland naar Italië, 
de Griespas.

In de volgende Omnes meer over de familie 
van de Distels en Vergeet-me-nieten

Witte Rapunsel, 
phyteum spicatum, 
Vogezen, mei

Goudveil, Chrysosp-
lenium alternifolium, 
Pasen, Hunsrück

Zwarte Rapunsel, 
phyteum ovatum, 
Wallis, augustus

Saxifraga oppositifolia en Saxifraga 
biflora, Griespas, augustus
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terra incognita: bestaat het nog? 
Ik heb altijd iets gehad met kaarten. Op 
school keek ik met een vriendje die de 
meeste geografische namen met een 
bepaalde beginletter kon opschrijven. Uren 
tuurden wij in de Bosatlas om onze kennis 

te vergroten en zagen wij hoe hoog de bergen waren, hoe 
rivieren stroomden en hoe wegen en spoorlijnen liepen. 
“Mentaal reizen”, je deed het, ook al was je je er niet van 
bewust.

Later waren er de Michelinkaarten ter voorbereidingen van 
fietstochten in Frankrijk. Je maakte een route, het liefste 
over witte weggetjes met een groene lijn (parcours pitto-
resque) en niet te veel hoedjes (forte déclivité).  En dan de 
rode getalletjes tussen de speldjes optellen om de afstand 
van de geplande etappe te berekenen.

Na verloop van tijd werden de fiets- 
en wandelboekjes mijn toeverlaat. 
Ik behoor tot de groep die de route 
op de kaart volgt. 

Tijdens de voettocht met mijn vrouw 
naar Rome liepen wij in Nederland 
op de routeboekjes van het Pelgrims-
pad met de rood-witte markering en 
mooie detailkaarten. 
Maar als je voor de Duitse variant 
kiest, bemerk je al snel een andere 
aanpak: de E8 bestaat uit aan elkaar vastgeknoopte 
regionale wandelwegen, met een “schwarzer Keil”, een 
“R-Markierung” of een “gelbes Quadrat” als markering.
De boekjes van de E8 hebben niet de topografische kwali-
teit die wij in Nederland gewend zijn. Mijn eerste inkoop 
in Aken was daarom een 1: 50.000 Wander und Freizeit-
karte  van de Eifelverein, met ingetekende wandelroutes, 
ook de E8. Later waren er de topografische Kaarten van de 
Landesamten für Vermessung und Geobasisinformation. 
Prachtige kaarten, zo degelijk als de naam van de maker, 

Column door Bart van den Dolder

waarmee je verder kunt kijken dan de routebeschrijving  
en alternatieven kunt overwegen.

Het lastige van de kaarten is wel dat je er snel van af 
loopt  en weer een nieuwe moet kopen. Omdat het kaar-
tenaanbod vaak regionaal georiënteerd was, betekende 
dit een overschrijding van een “Landesgrenz”, een stap 
in een topografische witte vlek: de nieuwe kaarten waren 
pas in de volgende stad van de volgende regio te koop.

Het afgelopen jaar, wij waren inmiddels aan het eind van 
deel 2 van het E8-boekje, ben ik de digitale kaart gaan 
gebruiken. Een GPS-signaal en een “open street map” 
op een mobiele telefoon openden een tot dan voor mij 
toe onbekend gebied. Er waren wel een extra batterij 
en wifi (W-LAN in Duitsland) voor nodig, om kaarten 

te uploaden, maar de detaillering van 
deze kaarten is zeker in Duitsland 
geweldig en bieden vele mogelijkheden 
om een eigen weg in het onbekende 
land te gaan. De mooie kaartjes van de 
Romantische Straße van Hikeline waren 
wel een geruststellende backup voor het 
geval er technisch iets mis ging.

De vroeger op kaarten voorkomende 
witte vlekken, de terra incognita, zijn 
al lang verdwenen. Toch zijn ze er 
figuurlijk nog steeds en zullen ze, alle 

vooruitgang ten spijt, blijven bestaan.
Het is dit onbekende land, waar wij, ook als pelgrims 
naar Rome, toe aangetrokken worden. De Vereniging 
Pelgrimswegen naar Rome heeft een hele nuttige functie 
om nieuwsgierigen te informeren over dat misschien nog 
onbekende land en de vele diverse ervaringen daarover te 
delen. Maar laat je daarbij niet alles verklappen. Laat je 
verrassen door het onbekende, de terra incognita.
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Eenzaam afdalen?
door Roel Kamerling

Wat het landschap met je doet
31 augustus 2014 Châtillon - Montjovet
Ik loop vanaf de Alpen door de Aosta vallei geleide-
lijk aan naar beneden. Morgen hoop ik ongeveer in 
de Po vlakte te eindigen. Ik wandel hier steeds op de 
hellingen tussen de dorpjes en overnachtingsplaat-
sen. Beneden raast het verkeer over de grote weg 
op de bodem van de vallei. Die weg is wel vlak! Ik 
loop steeds van boven naar beneden omdat er geen 
horizontale weg loopt op iets hogere hoogte dan de 
vallei bodem. Gisteren moest er nog drie km aan het 
einde van de dag worden afgelegd terwijl het aan-
wijsbordje me daar een uur de tijd voor gaf. 
Ik had het er met mijn gastheer uit Aosta over, of hij 
nog kan waarderen in wat voor een mooie omgeving 
hij woont met al die bergen. Hij gaf me een ant-
woord dat me toen verraste maar twee dagen later 
niet meer. Zo wonen in de bergen werkt ook beklem-
mend. Alsof je in een grote ansichtkaart woont, zei 
hij. De bergen belemmeren je bewegingsruimte niet 
alleen fysiek maar uiteindelijk ook mentaal. Op de 
foto zie je heel mooi hoe de bergen een kom vormen 
waarin alles gebeurt. Je kunt de bergen eigenlijk 
maar moeilijk op of over 
en de enige natuurlijke 
uitgang is richting de Po 
vlakte. Ik trok de parallel 
met Nederland en met 
name waar ik woon. Wij 
kunnen en gaan makkelijk 
naar het strand. Ik voel 
me dan altijd juist heel 
vrij en open als ik naar de 

horizon kijk. Niet wetend, nieuwsgierig naar wat er 
achter precies ligt. Ik vroeg me af tijdens het lopen 
of dit uiteindelijk invloed heeft op onze volksaard: 
Nederland is qua reputatie toch behoorlijk naar bui-
ten gericht en (nog steeds wel) vrij tolerant. Zwitsers 
hebben bijvoorbeeld een meer naar binnen gericht 
en altijd neutrale houding. Is dit polder en zee versus 
bergen? Tot zover weer wat filosofie van de koude en 
hoge grond.
Over het praktische. Vandaag heb ik lekker gerelaxt 
omdat de etappe slechts 15 km was. Ik heb maar 
eens een Romeinse traditie gevolgd en een bezoek 
gebracht aan de Termen. Heerlijk zwemmen, gebruik 
maken van de sauna, ook van die waterstralen op 
mijn rug. Dat was echt genieten. Ook heb ik vandaag 
een besluit genomen: ik ga niet rennend naar Rome. 
Ik wil proberen niet al te lange dagen te maken. Met 
mijn Excel spreadsheet houd ik netjes bij hoeveel ik 
gelopen heb en hoeveel ik dan nog moet per dag om 
op 8 oktober in Rome aan te komen. Dat staat nu op 
25 km per dag, 27 als ik nog drie dagen helemaal 
niet loop. Dat lijkt me een mooi richtsnoer. Ik ben 
benieuwd hoe ik hier over drie weken naar kijk! 

Pelgrims
ervaringen

mijn pelgrimstocht naar Rome was een ingeving. En die heb ik gevolgd. In augustus en september 2012 
trok ik van mijn woonplaats Den Haag naar Lausanne. En vorig jaar voltooide ik de tocht door in augustus, 
september en oktober van Lausanne naar Rome te wandelen. mijn voornemen was om met dit spannende 
avontuur alles op me af te laten komen en vooral om uit te zien naar nieuwe ontmoetingen. Via mijn blog 
heb ik lezers laten meegenieten van mijn voorbereidingen, maar ook van de tocht zelf.  

Kom Aosta dal!
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Pelgrims
ervaringen De pelgrim en de ander

26 september 2014 Siena – Ponte d’Arbia
Ik heb een knipperlichtrelatie met andere mensen 
tijdens deze tocht. Niet per se specifieke, maar in het 
algemeen. Ik kan erg genieten van contact met ande-
ren als ik het heb. Of het nou andere pelgrims zijn, 
mensen die de faciliteiten runnen (slapen, eten, drin-
ken) of willekeurige voorbijgangers. Meestal over-
komt een gesprek me. En dan ga ik er ook behoorlijk 
in op. Het voert me aan de ene kant mee maar ik heb 
ook meer aandacht voor de ander en voor de interac-
tie zelf. Ik ben me erg bewust van de communicatie 
die plaatsvindt. Het zijn (meestal) mooie gesprekken 
die gaan over de pelgrimstocht, fami-
lie, vrienden, filosofie en religie, de 
rol van de kerk, de mooie plaatsjes, 
landschappen, fysieke fitheid, over-
nachtingsplekken, fantastisch eten 
op die en die plek etc. Het gaat echt 
heel weinig over status, werk, geld, 
carrière, en maar soms over politiek 
en wereldproblematiek.
De gesprekken vinden deze keer (in 
2014) veel vaker plaats met mede-
pelgrims op de overnachtingsplek-
ken dan vorige keer (in 2012). Toen 
heb ik één andere pelgrim ontmoet. 
Dat betekent ook dat ik de 
overnachtingsplek dus deel 
met andere pelgrims en 
dat vergt aanpassing. Vaak 
liggen we met meerderen 
op een kamer en deel je 
douche, badkamer en soms 
keuken. Ik sta meestal met 
de eerste mensen op maar 
anderen zouden misschien 
pas wat later wakker willen 
worden. En soms wil ik 
gewoon heel graag alleen 
zijn. Niet alleen tijdens het 
lopen (dan ben ik het al-
tijd), maar ook tijdens de avond en nacht. Nog meer 
in mijzelf en bij mezelf zijn of soms ook om te kun-
nen skypen met mijn partner Hetty. Die eenzaamheid 
zoek ik regelmatig bewust, soms bijna letterlijk ren-
nend, op. Als ik op een plek slaap met anderen zoek 

ik soms bewust een slaapplek voor een persoon. Ik 
heb niet het gevoel dat eenzaamheid me “overkomt” 
zoals de interactie dat wel doet. De eenzaamheid 
voelt als de continuïteit die onderbroken wordt door 
de interactie. Daarna verval ik weer in de normale, 
eenzame, toestand.

Wat levert me de eenzaamheid 
me op?
Voor de duidelijkheid; ik vind het heel fijn. Eenzaam-
heid kan ook vervelend zijn maar is het voor mij niet, 
niet tijdens deze tocht in ieder geval. Het verdiept 
mijn denken en het vergroot mijn aanwezigheid. Dat 

levert me nieuwe inzichten op en ook 
een beter bewustzijn van wat en wie 
ik allemaal zie onderweg. Dat doet 
me goed en ik probeer dat bewustzijn 
vast te houden. Daarom verlang ik 
weer zo naar die stilte terug, denk 
ik. Naar die rust. De interactie met 
mensen is een (prettige vorm) van 
afleiding ervan. Daar geniet ik ook 
van maar ik bereik er niet die basale 
rust mee.
Wat ik zelf opvallend vind, is dat 
ik in 2012 na afloop zei dat ik het 
meest genoten heb van de interactie 

met mensen en nu ge-
niet ik het meest van de 
stilte en rust. En dat terwijl 
rust en interactie precies 
omgekeerd aanwezig zijn.                                  
Ik loop al een aantal dagen 
met deze tekst rond voor 
een blog en dacht steeds 
dat ik er nog een conclusie 
of mening aan toe moest 
voegen aan het einde. Ik 
heb besloten dat dat niet 
hoeft. Dit valt me gewoon 
op en het bevalt me. Door 
mijn verstilling kan ik met 

meer aandacht en met minder oordeel contact maken 
met de ander en door de interactie krijg ik weer 
nieuwe brandstof voor mijn gedachten in de stilte 
perioden.
Meer op https://roellooptnaarrome.wordpress.com

Achter de IPad

Roel genietend van eten met het groepje van de 

laatste dagen
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Over flirtende monniken en echte pelgrims

Op de Via Francigena

Alleen het laatste deel van mijn voettocht heb ik een 
‘echte’ pelgrimsroute gevolgd, de Via Francigena. 
Tot Sarzana was het meer een grote lange zwerftocht 
over de GR5 en de Alta Via dei Monti Liguri. Wie had 
gedacht dat ik op de route van de oude Sigeric een 
flirtende monnik tegen zou komen?

16	oktober	2014	Ponte	d’Arbia	–	Abbadia	di	
Sant Antimo
Het klooster in het ‘dal van de ziel’ oefent een enorme 
aantrekkingskracht op mij uit. Daar loop ik graag een 
dag voor om. Over de wijnbergen van Montalcino. 
Stelletje lekkerbekken, die Italianen. De zon schijnt 
magisch tussen de donderwolken door op de abdij in 
de kom van de heuvels. We worden ontvangen door 
de charmante Norbertijner monnik in wit habijt, met 
wie ik eerder een grappig telefoongesprek had. Zoals 
iedere dag, had ik in mijn kluk-kluk Italiaans gebeld 
en gevraagd “posso dormir con lei esta sera”. Nog 
nooit commentaar op gehad en altijd een keurig ant-
woord. Maar deze flirt had in het Frans geantwoord: 
MET mij slapen zal lastig gaan mevrouw, maar BIJ mij 
slapen zal wel lukken. ‘We’ zijn twee Franse stellen, 
door mij enthousiast gemaakt voor deze plek, en ik. 
We worden keurig ondergebracht in het logeerhuis 

van de abdij. Het geïmproviseerde feestmaal dat we 
maken is zo gezellig dat we helemaal vergeten naar 
de vespers te gaan luisteren.

17	oktober	2014	Abbadia	di	Sant	Antimo	–	San	
Quirico d’Orcia
Vroeg op zodat we om zeven uur de laude kunnen 
bijwonen. Niet te beschrijven zo majestueus: zes witte 
monniken, drie aan drie tegenover elkaar zingen onaf-
gebroken gebeden in alle toonaarden in een reusachti-
ge kerk, terwijl buiten de zon opkomt. Ik ben zo onder 
de indruk van de discipline en toewijding waarmee 
de kloosterlingen die ik tot nu toe heb ontmoet hun 
werk doen. Zoveel onverstoorbaarheid en liefde. Zo’n 
schril contrast met de enorme onrust in de rest van de 
wereld. Soms lijkt het wel of zowel de positieve als de 
negatieve invloeden in kracht toenemen.

Wie is er nou de echte pelgrim?
Die vraag begon mij bezig te houden toen ik de eerste 
mensen tegenkwam die zichzelf zo noemden. Het was 
in het Noorden van Italië. Volgens Wikipedia zijn re-
denen voor het ondernemen van een bedevaart: “om 
over een hogere waarheid, over God of over het leven 
na te denken; om respect te betuigen; om inspiratie te 
verkrijgen; om tot bezinning te komen; om een poosje 
afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan; 
om ‘de ervaring’; ‘om er geweest te zijn’; of om an-
dere mensen te ontmoeten”. Eigenlijk een hele mooie 
algemene omschrijving. Toch had ik een dubbele 
relatie met het woord pelgrim. Aan de ene kan wilde 
ik niet in een hok gestopt worden en was ik een soort 
antipelgrim, die veel contact had met het thuisfront, 
gezellig stukjes omliep met de gelegenheidsmeelopers 

door Marjolein Nagel
Van 26 mei tot 1 november 2014 liep ik van mijn huis in Alkmaar naar Rome. Helemaal alleen, maar wel met 
veel gelegenheidsgezelschap onderweg. Ook hield ik een blog bij dat tot levendige discussies onder de volgers 
leidde. Over de definitie van een echte pelgrim bijvoorbeeld. Door mij zelf uitgelokt trouwens, want het hield 
ook mij nogal bezig: als ik geen stok heb en geen baard, ben ik dan wel een heuse pellegrino, vroeg ik me af. 
maar ook de bijzondere ontmoetingen met andere schepselen Gods kregen er een plekje. Zo werd mijn pel-
grimstocht naast een persoonlijke reis naar innerlijke stilte ook een sociale aangelegenheid.  
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Over flirtende monniken en echte pelgrims

Pelgrims
ervaringen

en die vrolijk een terrasje of theatervoorstelling mee-
pikte als het zo uitkwam. En tegelijk voelde ik me wel 
degelijk een pelgrim. Vooral in de natuur. 
Dat is de plek waar contact met het pure 
of het hogere gewoon vanzelf tot stand 
komt. Althans voor mij. 

4 september 2014 Exilles – Susa
Een echte pelgrim heeft een baard en 
een wandelstok. Hij logeert bij zusters of 
paters. Leeft in soberheid, lijdt in stilte en 
is de bescheidenheid zelve. Ben ik dan 
een echte pelgrim? Nee, want ik leef niet 
in soberheid. Ik doe me tegoed aan cola 
light en iedere dag een ijsje (tegenwoordig 
gewoon ongegeneerd drie bollen tegelijk). 
Er valt hier niets te lijden. Het lopen gaat 
nog steeds super lekker. Het is gezellig. En 
mocht er toch een klein ongemak optreden, dan kan 
ik mijn hart gewoon hardop luchten. Maar ik logeer 
wel bij de zusters? Ben ik dan toch een pelgrim?
Onvermijdelijk wordt de vraag naar de essentie en het 
doel van deze tocht op de Via Francigena relevant. Het 
draait niet meer om de natuur, die er gewoon is, om 
van te genieten en in te vertoeven. Rustig, geduldig 
en altijd aanwezig. Maar er worden vragen gesteld en 
opties getoond.
We logeren in het Franciscanessen klooster te Susa. 
Gewoon geboekt via booking.com. Dat wel. gerund 
door zes schatten van nonnen, die iedere vraag met 
een allerliefste glimlach beantwoorden en er genereus 
op ingaan. Op de vraag hoe laat ze op stonden en of 
ze al gebeden hebben is het antwoord: ja hoor, en we 
hebben ook voor jullie gebeden. 

5 september 2014 Susa – St. Antonino de Susa
In het klooster ontmoet ik ook een collega. Een 
Fransman op weg naar Rome. Op de vraag wat hem 
in Susa brengt, antwoordt hij onomwonden “ik ben 
een pelgrim”. In het gesprek voegt hij er nog aan toe: 
“ik ben zeer religieus en mijn tocht heeft voor mij 
zeker spirituele betekenis”. Tja, daar sta ik dan maar 

weer mooi. Zonder baard, met twee wandelstokken en 
nog steeds in mijn vrolijke groene korte broek. Ik was 

al nooit zo gediend van het etiketten plakken en 
mensen in hokjes plaatsen. Maar wordt het nog 
steeds minder? Soms ook weer niet zo handig. 
Een beetje opscheppen over jezelf is af en toe best 
zinvol. Maar ik krijg het niet uit mijn strot: hallo, 
ik ben Marjolein, ik kom uit Alkmaar en ik ben 
een pelgrim. Het klinkt zo serieus en zo definitief. 
Ik ben nog zoveel meer en anders. Toevallig loop 
ik in een paar maanden naar Rome. Achteloos 
even over de Alpen, een paar bergen extra mee-
pikkend. Soms word ik ook wel een hedonistische 
pelgrim genoemd. Een luxe pelgrim, die de “tour 
de glaces” loopt. Leuke grap, en ook zeker niet 
onwaar. Maar waarom zou ik een minder echte 
pelgrim zijn dan die Franse meneer die vijf weken 
op pad gaat, zichzelf lekker serieus neemt en 

netjes binnen het kader van het zelf opgeplakte etiket 
blijft. Die vraag is heerlijk om op te kauwen. Mooi is 
dat hij vertelt ook te lopen voor zijn zieke vrienden. 
Net als de nonnen die voor andere mensen bidden. Ik 
zal niet zeggen dat ik voor anderen loop. Maar er zijn 
er zeker een paar die met me meelopen. Of met wie ik 
meeloop. Vooral de weken dat ik alleen wandel, ben 
ik allerminst alleen. In gedachten krijg ik regelmatig 
bezoek van deze of gene. En de tekst die in mijn ogen 
nog het allerbest beschrijft hoe het voelde om pelgrim 
te zijn komt van Catharina Visser.

Meer op https://marjoleinnagel.wordpress.com

‘Wat zich gaande voltrekt in de ziel van de 
pelgrim is niet een toenemend verlangen 
naar het bereiken van zijn reisdoel, niet 
het vinden van het heilige aan het einde 
van zijn bedevaart, maar zijn overgave aan 
de ruimte, aan de kiezels op zijn pad, zijn 
besef van niet-weten, zijn afdalen in de 
leegte’

Catharina Visser, Pelgrim
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Pelgrimstochten in 
Zuidwest Italië

door Luc Gregoir

In	het	zuidwestelijk	deel	van	de	laars	
liggen de regio‘s Calabria, Basilicata 
en Campanië. Met uitzondering van de 
grote	steden	en		toeristische	trekpleisters	
aan	de	kust	is	het	een	ruig	en	schaars	
bevolkt	gebied,	nauwelijks	beschreven	in	
reisgidsen. De Apennijnen zijn er hoger 
en	grilliger	dan	in	het	oostelijk	deel	van	
de mezzogiorno	zoals	Zuid-Italië	ook	ge-
noemd wordt. De as Napoli-Benevento-
Bari waarlangs de Via Francigena del Sud 
loopt snijdt een wig door de Apennijnen.  

Begeef je je ten zuiden van deze lijn dan kom je als 
het ware in een ander land terecht. Tot de eenmaking 
van Italië in 1861 was dit ook zo, toen lag hier het 
Koninkrijk der Beide Siciliën, het welvarende deel 
van het schiereiland, een verhouding die met de een-
making geleidelijk zou omkeren. Op religieus gebied 
is het zuiden verschillend van Midden- of Noord-Ita-
lië. Zoals in andere delen van Europa werden vanaf 
de vroege middeleeuwen bedevaarten naar Rome en 
Jeruzalem ondernomen. Deze volgden in grote lijnen 
de Via Popilia van Rhegium (Reggio di Calabria) naar 
Capua, een oude Romeinse 
militaire- en handelsweg. 
De reliekencultus vanaf de 
10de eeuw met zijn regio-
nale pelgrimstochten vond 
ook in Zuid-Italië plaats. En 
in de recente geschiedenis 
is de westerse ontkerste-
ning niet aan deze streken 
voorbijgegaan. Tot daar de 
overeenkomsten. 

Santuari

Wat verschillend is zijn de tradities van de jaarlijkse 
pelgrimstochten naar de santuari. Een santuario is 
een algemene term voor een heiligdom dat kan vari-
eren van een kleine kapel  tot een klooster of abdij. 
Sommige zijn gelegen op sacrale plaatsen als een 
arendsnest in de bergen waarvan de oorsprong kan 
teruggaan tot de pre-christelijke tijd. Het gaat dan 
om gebieden die het terrein van herders waren die er 
lange tijd bij hun kudde verbleven, geïsoleerd van de 
dorpen in de valleien. Dikwijls dragen ze de naam 
van de Heilige Maagd zoals santuario Madonna della 
neve, Madonna del Carmine of Madonna del Monte 
Vivo, de berg waar ze gelegen zijn.  Bij helder weer 
zijn de uitzichten er paradijselijk met bergketens 
zover het oog reikt. Maar dezelfde plaatsen kun-
nen in een minimum van tijd het aanschijn van het 
voorgeborchte van de hel aannemen door de hevige 
windstormen of onweders die er niet uitzonderlijk 
zijn. Hemel en hel schier nabij. Ze vormen de ideale 
voedingsbodem voor een onuitputtelijke bron van 
legenden en miraculeuze verhalen die vaak geplaatst 
werden in een religieuze context en hun weg vonden 
naar de bevolking in de valleien. Zo is er de legende 
van de Monte Pollino. Twee zusters trekken de ber-

gen in naar een plaats waar 
eerder een herder een ver-
schijning van de maagd heeft 
meegemaakt om er te bidden 
voor de ongeneeslijke zieke 
echtgenote van een van bei-
den. Daar aangekomen zijn 
ze uitgeput van de dorst en 
zien ze plots een waterstraal 
uit een rots gutsen. Nadat ze 
gedronken hebben zien ze 
een grot met een beeld van 
de Heilige Maagd met kind, 



15

NUmmER 10 ■ mAARt 2015

15

gewikkeld in een wollen doek. Intact 
maar verweerd. Bij hun terugkeer in San 
Severino is de echtgenoot genezen. 
 

Pelgrimstocht

Als ik langs het santuario kom is het totaal 
verlaten en word ik feestelijk onthaald op 
een hevige windstorm. Maar een week 
later zullen hier vijftigduizend mensen de 
jaarlijkse pellegrinaggio of pelgrimstocht meemaken.  
Op de eerste zondag van juli wordt het zware Maria 
beeld uit het dorp 20 kilometer ver en  600 meter 
hoger de berg op gedragen. Dit gebeurt door acht 
mannen, die om het kwartier wisselen. Ze worden 
begeleid door muzikanten die de ciaramella en de 
zampogna, een variant van de doedelzak bespelen. 
Op het einde van de zomer zal het beeld terug naar 
beneden worden gebracht. Dit is een drie eeuwen 
oude traditie waarvan je een goede beschrijving 
vindt in het boek Old Calbaria van Norman Douglas. 
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw behield deze 
pellegrinaggio zijn oorspronkelijk karakter en tegen-
woordig leven de tradities nog onder massale belang-
stelling verder. Maar er is wel iets van de authentici-
teit verloren gegaan. Het is niet enkel een religieuze 
gebeurtenis maar ook een ontmoetingsplaats voor de 
bewoners uit de omliggende dorpen die vroeger twee 
tot drie dagen onderweg waren. Tegenwoordig gaat 
dat sneller met een uitgebreide picknick in de koffer 
van de auto. In tegenstelling tot de revival van de 
pelgrimsbeweging die individualistisch georiënteerd 
is, is hier het hele dorp of ruime familie in betrokken. 
De verschillende bevolkingsgroepen zoals de Alba-
nese en Griekse leven er tot op de dag van vandaag 
nog in gescheiden dorpen. Ze komen hier samen in 
hun traditionele klederdracht en dansen hun oude 
dansen. Tot de eerste helft van de vorige eeuw was 
dit de uitgelezen gelegenheid om, onder het al dan 

niet welwillend oog van 
de Madonna, verbon-
den voor het leven te 
smeden. Veel van deze 
pellegrinaggi vormen een 

gelijkaardig patroon, maar deze van Alessandria del 
Carretto, heeft wel iets bijzonders. Het feest draait 
helemaal op vrouwen die het beeld in het dorp 
ronddragen, de mannen komen er enkel aan te pas 
om het beeld van het altaar af te halen. Omdat, zoals 
een deelneemster meent, dit wel eens problematisch 
zou kunnen zijn.  

Sentiero Italia

Een pad dat verschillende santuari aandoet en door 
de ongerepte landschappen van Zuid-Italië gaat is 
goed mogelijk. Eigenlijk bestaat dit al, het Sentiero 
Italia tussen Cosenza en Monteforte Irpino nabij 
Avelino. Probleem is dat de beschrijving vaag is, 
onregelmatig bewegwijzerd en het pad op een 
aantal plaatsen ontoegankelijk is. Daardoor is dit 
enkel haalbaar als je de nodige ervaring hebt met 
zelfstandige bergtochten of wanneer je je kan laten 
helpen door plaatselijke gidsen. In 2013 werd het 
initiatief de Cammino Mariano Pollino opgestart, dat 
voor de nodige omkadering moet zorgen. Ze omvat 
een voetpad van 300 kilometer en een fietsroute 
van 600 km door vijftig gemeenten. Een mooi plan, 
maar na de aankondiging is het verdacht stil gewor-
den. In nieuwsbrief 27 (1 mei a.s.) zal ik een aantal 
details geven die je op weg kunnen helpen. En in een 
volgende bijdrage zal ik terugkomen op een aantal 
historisch belangrijke abdijen in deze regio.

monumento al Pellegrino, 

montevergine

Meer weten:
• Old Calabria (1915) by Norman Douglas, Touris Parke Paperback ISBN: 9781848851139 
• Sanctity and Pilgrimage in Medieval Southern Italy (2014) by Paul Oldfield ISBN: 9781139898164

• DVD Padre Padrone (1977) van de gebroeders Paolo en Vittorio Taviani
 Schetst het leven van de herders in Sardinië in de eerste helft van de vorige eeuw. 
• DVD Le Quattro Volte (2010) van Michelangelo Frammartino
 Vier elementaire levensvormen die zich naast elkaar ontwikkelen worden getoond in een Calabrese context.
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door Hans van Duivenbooden

Elke	pelgrim	die	aankomt	in	de	Eeuwige	Stad	weet	het:	in	
Rome	is	veel,	heel	veel	te	zien,	waaronder	enkele	honder-
den	kerken.	Voor	wie	liefhebber	is	van	kerken	bekijken	
en/of	op	zoek	is	naar	het	pelgrimsgevoel,	bestaat	er	een	
alternatief	dichter	bij	huis:	Kerken	Kijken	in	Utrecht.

Meer informatie, 
inclusief de routebeschrijving en 
pelgrimspas, kun je vinden op 
www.kerkenkijken.nl

mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRImSWEGEN NAAR ROmE

Kerken kijken kan ook lokaal! 

Al een aantal jaren wordt er in de 
Domstad “Kerken Kijken” geor-
ganiseerd (van eind juni tot Open 
Monumentendag in september), 
waarbij er dertien kerken in de 
binnenstad te bezichtigen zijn. 
De kerken zijn zeer gevarieerd, 
zowel wat leeftijd betreft als stijl 
en inrichting. Om van de ene naar 
de volgende kerk te lopen is een 
fraaie stadswandeling uitgezet. 
Deze rondwandeling leidt ook 
langs voormalige kerken en andere 
interessante plekken. Zelf woon 
ik al ruim 50 jaar in Utrecht, maar 
kwam dankzij deze route in steeg-
jes en hofjes waar ik het bestaan 
niet eens van had vermoed. 

Om het echte pelgrimsgevoel te 
krijgen is er ook een pelgrimspas 
(in alle deelnemende kerken gratis 

verkrijgbaar) waarin 
stempels verzameld 
kunnen worden; als 
alle 13 stempels ge-

plaatst zijn, kan in de Domkerk een 
certificaat opgehaald worden.

De pelgrimspas/routebeschrijving 
geeft al veel achtergrondinformatie, 
maar in elke kerk zijn ook vrijwil-
lige gidsen aanwezig, die vaak 
staan te popelen om hun uitgebrei-
de kennis te delen. De Buurkerk 
huisvest het museum Speelklok, 
voor pelgrims wellicht boeiender 
is het Catharijneconvent, naast de 
Catharinakathedraal.

Om alle kerken te bezoeken en alle 
informatie te bevatten, is één dag 
nauwelijks voldoende. Daarnaast 
moet je rekening houden met 
het feit dat diverse kerken tal van 
functies vervullen en daardoor 
helaas niet altijd open zijn voor 
bezoek. Een overnachtingsplaats is 
bij een dergelijke mini-pelgrimage 
vast overbodig, maar Utrecht heeft 
verder horeca in alle vormen.
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Afbeeldingen
Voorpagina tekening Ben Teunissen
pagina 0 Cor Kuyvenhoven
pagina 1 en 2  Elene Peeters
pagina 3, 4 en 5 Sebastien de Fooz
pagina 6 en 7 Leo Baeten
pagina 8  Titia Meuwese
pagina 9  Bart van den Dolder
pagina 10 en 11 Roel Mamerling
pagina 12 en 13 Marjolein Nagel

pagina 14 en 15 Luc Gregoir
Achterpagina strofe uit De oude wegen, 
Robert Macfarlane

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.

Lidmaatschap
Op de website pelgrimswegen.nl vind je alle informatie met 
betrekking tot het lidmaatschap. Ook kun je daar 
pelgrimsartikelen bestellen. De ledenadministratie is bereikbaar 
via administratie@pelgrimswegen.nl

Bestuur van de Vereniging
Gert Wich, voorzitter, Pieter Quelle, secretaris, Bart van den 
Dolder, penningmeester, Albert Beekes, Cor Kuijvenhoven, lid 
bestuur.
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Een onvoltooide reis, Patrick Leigh Fermor, 2014, 

Atlas Contact, ISBN 9045026929
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Redactieadres
Brouwersmolenweg 404a, 7339 EC Ugchelen, 
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door Fokko Bos
boekbespreking

Een onvoltooide reis
Een onvoltooide reis is het boek 
dat de Britse reisschrijver Patrick 
Leigh Fermor altijd nog wilde 
schrijven, maar helaas overleed 
hij voordat hij het boek kon 
afmaken. Leigh Fermor maakte 
faam met zijn Een voettocht 
langs Rijn en Donau en Tussen 
wouden en water, het verslag 
van de voettocht die hij op 
18-jarige leeftijd maakte van 
Hoek van Holland naar Con-
stantinopel. Een onvoltooide 
reis is het laatste deel van de 
trilogie en begint waar Tussen wouden en water ophield; bij 
de IJzeren Poort, een kloofdal van de Donau bij de grens 
van Roemenië. Reisschrijver Colin Thubron en biograaf Ar-
temis Cooper hebben zijn aantekeningen van deze laatste 
etappe bij elkaar gebracht en het verhaal af geschreven. 
Het resultaat is een indrukwekkende reis door Bulgarije en 
Roemenië naar de kusten van de Zwarte Zee.

Kerken kijken kan ook lokaal! 
 Lopen over bedevaartswegen, natuurpaden,

veepaden, werkpaden, lijkwegen, bergpaadjes,
leylijnen, dijken, laantjes, sluippaden, steegjes.

Gaan over een holle weg, berceau, impasse, gouw,
dreef, kreupelstraat, landslag, voorde, lei,

passage of wegeling.
Zich laten leiden door steenmannetjes, steenkringen,
rolstenen, grensstenen, menhirs, mijlstenen, dolmens,

paddenstoelen, bordjes, pijlen, streepjes,
stalen of houten richtingborden….

Paden en de markeringen ervan 
trekken me al sinds lang aan.

Ze dwingen mijn blik omhoog, 
voorwaarts en nog verder.

Het oog wordt door een pad verleid, 
net als het geestesoog:

de verbeelding moét een lijn in het land wel volgen, 
verder de ruimte in,

maar ook terug in de tijd 
naar de geschiedenis van een route.

En naar andere wandelaars…

Uit: De oude wegen, een voetreis, Robert macfarlane, 
De Bezige Bij 2012 
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…de verbeelding moét een lijn 
in het land wel volgen, 

verder de ruimte in,
maar ook terug in de tijd naar 
de geschiedenis van een route.

Agenda 2015
• Informatiedagen 
 Pied à terre
 Overtoom 135, 
 1054 HG Amsterdam 
 zondag 29 maart
 13:00 tot 17:00 uur 

• Meer actuele informatie
 bij agenda op 
 pelgrimswegen.nl

• Digitale Nieuwsbrief 27 
en 28 verschijnt

 1 mei en 19 juni 

• Informatiedag Utrecht
 Huis van St. Jacob, 
 Janskerkhof 28a, 
 3512 BN Utrecht 
 zaterdag 5 september

• Magazine Omnes 11
 verschijnt
 oktober 2015

• Ontmoetingsdag 2015 
Houten

 14 november 


