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Vertrekkers en nieuwkomers
door Arnoud Boerwinkel
“Kijk uit voor de wandelgidsen. Die willen je laten 
geloven dat er voor alles wat er te zien is een naam is. In 
woorden wordt alles vastgelegd en bevroren.” Dit is een 
citaat uit het boekje ‘Wandelen’ van Frédéric Gros. Onze 
eigen wandelfilosoof Ruud Bruggeman las het en steekt 

in dit nummer van Omnes zijn enthousiasme 
erover niet onder stoelen of banken.
“Realiseer je dat je blik wordt vervormd 
door conventies over wat mooi of lelijk is. 
Gebieden die niet tot de Canon van het 
mooie horen, zoals Ruhrgebied of Povlakte, 
daar is de conventie niet aanwezig en word 
je gedwongen zelf te kijken en je oordeel te 
vormen.”
Nog zo’n uitspraak die ons helpt de geest te 

openen en geheel onbevangen te zijn bij waarnemen en 
ervaren van onze omgeving. Het zijn de woorden van 
Klaas van der Veen die in ditzelfde nummer zijn eigen
zinnige, misschien wel tegendraadse visie geeft op het 
pelgrimeren. 
“Pelgrimeren, een feest voor lichaam en geest” is het 
centrale thema van de Ontmoetingsdag van 14 novem
ber. Daarbij valt vooral de diversiteit op in de manier 
waarop men dat feest ervaart. Het woordgebruik  lange 
afstandstocht of pelgrimage  verraadt al iets van de 
manier waarop jij de tocht beleeft: als een zoektocht 
naar jezelf, als een manier om dichter bij God te komen, 
als poging een stukje geschiedenis te herbeleven. Of als 
sportieve uitdaging. Van al die verschillende smaken kunt 
u in dit nummer proeven.

En zo is Omnes 11 te beschouwen als 
een rijk gevulde (Italiaanse?) maaltijd 
waarop vele verschillende gerechten uw 
smaakpapillen proberen te verleiden. Met 
dank aan al die schrijvers van binnen en 
buiten de redactie die ieder hun aandeel 
daaraan hebben geleverd. Daarbij past 
een welgemeend ”grazie e buon appetito!”
Maar we kunnen deze inleidende woorden niet afsluiten 
zonder een even welgemeend dank en afscheidswoord 
te richten aan onze vertrekkende voorzitter Gert Wich. 
Hij is de man die niet alleen aan de wieg stond van onze 
vereniging, maar daaraan ook tot de dag van vandaag op 
voortreffelijke wijze leiding heeft gegeven. Hij gaat ons 
verlaten en de redactie zwaait hem uit met een mooi in
terview dat Ruud Bruggeman deze zomer met hem had.
Tot slot richten we een welkomstwoord aan de vrouwe
lijke versterking van onze redactie in de persoon van 
Marjolein Nagel. En een afscheidswoord is er voor Ben 
Teunissen: hij was eindverantwoordelijk voor de eerste 
25 (digitale) Nieuwsbrieven van onze vereniging en de 
eerste tien nummers van de Omnes. Hij blijft daaraan 
zijn bijdragen leveren, maar niet meer als hoofdredac
teur. Dit voorjaar heeft u al kunnen ervaren hoe Ben’s 
opvolger, Luc Gregoir het stokje van de Nieuwsbrieven 
op creatieve wijze heeft overgenomen. In dit nummer 
van Omnes kunt u kennismaken met de nieuwe hoofdre
dacteur die daarbij nog dankbaar heeft mogen leunen op 
de grote ervaring en kennis van Ben. Zoek de verschillen!
Ben, bedankt!

van de redactie redactie@pelgrimswegen.nl

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

in dit nummer o.a.
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   Durf te kijken

als prachtige ontmoetingen met medepelgrims en 
lokale helden. Daarmee leg je sjablonen neer van 
verwachtingen als bij een ANWBroute: lijstjes van 
must see’s, must do’s en must experience’s afvinken. 
Realiseer je dat je blik wordt vervormd door conven
ties over wat mooi of lelijk is. Gebieden die niet tot 
de Canon van het mooie horen, zoals Ruhrgebied of 
Povlakte, daar is de conventie niet aanwezig en word 
je gedwongen zelf te kijken en je oordeel te vormen. 
Dat is wel even werken, maar het wordt beloond met 
enorme visuele rijkdom en diversiteit.’
Klaas probeerde het uit, knutselde zijn route bij 
elkaar en deed meeslepend verslag. Hieronder een 
selectie uit www.klaasloopt.nl

Open, open, open 
(31 mei)
Mijn reis, ik vond ‘m heerlijk. Zoveel schitterende 
koude ochtenden, zo vaak geraakt door kunst en 
ondergedompeld in het weelderigste groen. Mijn 

weg vinden door het landschap, dat 
is mijn tweede natuur. Ik vind het een 
genot, ik blijf maar kijken hoe het zo 
fijn langzaam verschuift als ik loop. 
Een langeafstandswandeling krijgt met 
de juiste ingrediënten diepgang, en de 
wandelaar vangt dan meer dan een 
glimp op van het ‘bovenmateriële’. 
Een voorrecht, zeker als het hogere 
wordt uitgebeeld door getalenteerde 
kunstenaars als Grünewald, Holbein of 
Giotto.
‘Wat waren de dieptepunten?’, vraag 
je. Ik kan ze niet aanwijzen. Er was 
hooguit wat ongemak, verholpen 
met een goede maaltijd en rust. De 
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Als je echt durft te kijken gaat er een 
wereld voor je open. Dat is wat Klaas 
van der Veen deed tijdens zijn tocht van 
Haarlem naar Rome. Kijken naar wat  hij 
onderweg tegenkwam, maar ook kijken 
naar zichzelf en zijn rol als moderne 
pelgrim.

Op een bankje in de warme zomerzon aan het 
Spaarne te Haarlem blik ik met Klaas terug op zijn 
wandeling. Een paar thema’s hielden hem bezig tij
dens het lopen. De schoonheid van de natuur en die 
van de mens en zijn gedoetje. Op zijn blog www.
klaasloopt.nl doet hij daar in treffende taal en beeld 
verslag van. Op dat bankje aan het water in de zon 
komen we uit op ‘kijken’ als belangrijkste thema. 
Echt kijken en durven verwoorden wat je ziet. Dat 
is wat Klaas alle pelgrims zou willen aanraden. ‘Ik 
wil af van het standaardbeeld van de pelgrimstocht 
die zwaar is en een hele serieuze aangelegenheid 
moet zijn. Weg met de religieuze ervaringen die 
zich op aangegeven plekken moeten voordoen, net 

door Marjolein Nagel en Klaas van der Veen 
foto’s Klaas van der veen
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pelgrimage als sjouwpartij in de hitte, ik wist dat dat 
niet hoefde. Ik wist dat een route, aaneengebreid uit 
allerlei paden, me zou brengen wat ik zocht. Die 
vermoedens zijn bevestigd. Maar ik ben ook ver
rast. Dankzij de afstand, het alleenzijn, het wakker 
worden op een berg, de vogels, de mensen onder
weg, en de absurde herhaling, ging ik open, open, 
open. Ik was al dol op de mens als rommelaar, met 
z’n landjes, z’n spullen en z’n praatjes. Nu voelde 
ik meermaals een begrip, een liefde tot de persoon 
tegenover me. (Mijn verdraagzaamheid ten opzichte 
van de dagelijkslevenchaos is helaas niet toegeno
men, vooralsnog)
De steden, gebouwen en kunstwerken lieten me zien 
dat het onvolmaakte meer kans op de eeuwigheid 
heeft dan het perfecte. Bologna, wat een ruwe, door 
de eeuwen heen bij elkaar geplakte minkukel. In elk 
tijdperk, onder elke heerser, blijft het staan en groeit 
het aan. Geen van tevoren bedacht plan kan zoiets 
moois opleveren.
De slimste eigenschap van zo’n lange tocht is dat 
hij niet te plannen is. Je kunt honderd dagen nooit 
van tevoren invullen. Er zijn onderweg zoveel opties 
die zich aandienen, de keuze ertussen moet wel 

op het moment genomen worden. Door mij, maar 
beïnvloed door weer, tijd, humeur of vermoeidheid. 
Keuzes die achteraf geweldig of halfslachtig blijken 
te zijn, maar in elk geval oncorrigeerbaar en onher
haalbaar. Zo krijg je een unieke tocht.

De Vrije Vogels 
(22 mei 2015)
Ik liep door Bevagna, een kleine plaats, gezellig, 
maar waarom liep mijn route hierlangs? Na even 
zoeken vond ik het: Franciscus preekte tot de vogels 
hier. Ik wist al: elk bijzonder persoon wordt door de 
RK kerk ingelijfd via een heiligverklaring. Een wat 
parasitair trekje met het positieve effect dat we ons 
die persoon en zijn/haar invloed blijven herinneren. 
Via Franciscus overschrijdt de kerk de grens tussen 
de soorten. De vogels, zo wil het verhaal, luisterden 
ademloos naar de preek en zongen Gods lof. Ik vind 
het brutaal, een andere diersoort inzetten ter meer
dere eer en glorie van jouw God. Franciscus wordt 
er een aaibare heilige van, waar veel Duitse pelgrims 
mee komen dwepen. De natuur als het enige Goede, 
met viespeuk Mens daar tegenover. Brrr. En wat een 
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serieusheid walmt er van die pelgrims 
af! Neem een aperitief en ga billen 
kijken, männer! Dat zal opluchten. 
Lach eens! De vrouwelijke pelgrims 
zijn zoals ik al eerder schreef, een stuk 
ontspannener en beter gehumeurd. 

De afgelopen dagen ging het over 
Monte Subasio, in de hitte door de 
vlakte naar Spoleto, over Monte Fion
chi naar Ferentillo en vanaf daar weer 
over een berg naar Poggio Bustone. Ik 
schrijf dit in Rieti. De route is lekker 
pittig, soms puzzelen en vaak erg 
mooi en slim gekozen. Als altijd word 
ik blij van vogels. Vogelvandeweek 
is de roodpootvalk, met een groot 
verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. In Nederland 
zie je veel meer, vooral roofvogels. De reden is heel 
simpel: er zijn hier 800.000 jagers die volgens de 
laagste schatting 100.000.000 vogels schieten. Erg 
onfranciscaans.

1000 kilometer trouw 
(30 maart 2015)
Hoogtepunt deze week: de Madonna van Stup
pach, van Matthias Grünewald, 1519. Ik ben ervoor 
‘omgelopen’, net als protopelgrim Herman Post in 
1989. Het overdonderende, rare schilderij heeft een 
Wikipediapagina, en een eigen website, dus zoek 
‘m even op! Eén weetje: het is geschilderd met verf 
uit kwark, kalkwater en gemalen halfedelstenen 
en plantensappen. Dat verklaart waarom Maria zo 
straalt en het schilderij zo kleurig overkomt. Die verf 
is heel kleurecht en na vijfhonderd jaar nog prachtig. 
Tweede thema: trouw. Ik ben een opportunist qua 
route, iedere dag een andere Wanderweg, maar wel 
erg trouw aan de route als groter geheel. Ik zal nóoit 
de trein pakken (oei, wacht maar). Dat is ontrouw. Je 
laat dan je verwachtingen, aan welke de tocht qua 
schoonheid of tempo kennelijk niet voldoet, de baas 
zijn over je vermogen om te ondergaan. Als bij een 
nurkse vakantieganger die precies de foto’s in het 
gidsje wil zien. Wat het is met trouw: wil je korte 
termijn genot, verlichting van een taak, door vals te 

spelen; of wil je weten wat écht volhouden je gaat 
brengen? En waar trek je de lijn, ben je trouw in de 
geest, of naar de letter?
Praktijk: na de Madonna is teruglopen naar de 
Panoramaweg Taubertal niet logisch. Dus ik trok een 
rechte lijn van Stuppach naar Rothenburg ob der 
Tauber. Bleek een leeg stuk, met veel akkers en piep
kleine dorpjes waar je niks kunt kopen. Ik dacht dus 
zondag zonder eten dertig km in regen en wind te 
moeten lopen. Zou ik zo’n stuk overslaan, dan zou ik 
niet weten dat halverwege, in het boerentienhuizen 
Spielbach, waar ik even de route checkte, mij het 
volgende overkwam. Uit een vuilige boerderij klonk 
vrolijk geroezemoes. Was het droog geweest, dan 
was ik doorgelopen. Maar nu trad ik binnen… In een 
tjokvolle voorkamer vol etende Schwaben. Ik vroeg 
aan de dichtstbijzijnde: ist es hier ein Gästehaus? 
(Geen bord buiten, niks) Und gibt es Mittagessen? Ik 
werd bij de enorme kachel gezet tegenover iemand, 
en kreeg bier en Sauerbraten. Absoluut omaeten in 
de boerderij van mijn grootouders anno 1975. Vla in 
je schoongelikte aardappelbord. 
Er verscheen een heel knokig dametje in een schort, 
met een geldkistje. Wilde je betalen, moest je op 
audiëntie. Kraakheldere ogen. En geen poespas: eerst 
vertellen waar je vandaan komt, je bent echt hele
maal niet van hier hè, en wat je hier brengt. 
Wat me in Spielbach bracht? Trouw. 
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Wandelwijsheid 
rond Nijmegen

door Ruud Bruggeman 
foto’s Damiaan Messing
Een maand vóór de start van de Vier-
daagse ben ik op weg naar Nijmegen, 
naar de opening van de start van een 
ander soort wandeling: een hele nieuwe 
pelgrimsroute, de Walk of Wisdom. Een 
rondwandeling van 136 km rond Nijme-
gen, als begin van – zo wordt het aange-
kondigd –  een nieuwe we-
reldwijde pelgrimsroute.

Mijn trein rijdt de stad binnen, over 
de Waal, met uitzicht op de gloed
nieuwe wonderschone Waalbrug 
‘De Oversteek’, die naar mij later 
zal blijken ook een plaats heeft in 
deze route.
De hoog boven de stad uittorenen
de Stevenskerk is afgeladen vol. 
De eerste 71 pelgrims zitten onder 
grote belangstelling klaar om deze 
route voor de eerste keer te gaan 
lopen. Er is een feestelijk openings
programma met veel muziek, dans 
en feesttoespraken. Ook is er de presentatie van een 
nieuw, eigentijds getijdenboek ‘Seizoenen van het 
Leven;  een hedendaags getijden en pelgrimsboek’.
Alles meer dan intrigerend genoeg voor mij om hier 
meer over te willen horen van de bedenker van dit 
alles, Damiaan Messing. Ik spreek een week later 
met Damiaan in zijn werkruimte in de prachtige 
oude villa ‘Huize Wylerberg’, gelegen bovenop de 
gelijknamige berg met weids uitzicht over de Ooij
polder. 

Wat bezielt jou om een hele 
nieuwe pelgrimsroute te maken?
Damiaan vertelt, hoe hij al van jongs af aan op zoek 
is hoe hij iets goeds aan de wereld kon bijdragen. 
Zo maakt hij kennis met religieuze stromingen, maar 
ook met marxistische, ecologische en globaliserings
bewegingen.  Vaak ziet hij daar mooie idealen, maar 
ook starheid en overtuigdheid van het eigen gelijk. 
Veel idealen, maar ook veel tegenstellingen en strijd. 
Voor hem leidt het op die manier niet naar waarden 

als heelheid, eenheid, verbinding, 
vrede. Grootse systemen leiden 
voor hem al gauw naar het gebod: 
“Gij zult veranderen, en als jij dat 
niet wil deug je niet!” En dat werkt 
niet. 
Bij een studie Religiewetenschap
pen komt hij in aanraking met het 
vak Rituele Studies. Daar leert hij 
over de kracht van rituelen om 
mensen te inspireren, kracht te ge
ven en te verbinden in plaats van 
te verdelen. Een ritueel blijkt echt 
te kunnen werken. Maar dan moet 
het voldoende open zijn voor 
ieders eigen ervaring, voldoende 

concreet om niet te vaag te zijn en ook aansluiten bij 
het dagelijkse leven. Eigen ervaring als uitgangspunt. 
Wàt je ook gelooft of doet, ieder mens heeft in zijn 
leven wel ervaringen waar hij een stukje wijzer van 
kan worden. Damiaan zoekt naar hoe een mens zijn 
eigen wijsheid  kan laten groeien met behulp van 
rituelen. En zo komt hij uiteindelijk uit bij lopen, bij 
pelgrimeren, als een goed middel daarvoor. 
Je zou zijn pad dus ook wel een Walk of your own 
wisdom kunnen noemen.
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Het ritueel van pelgrimeren komt in alle religies voor. 
Damiaan vertelt: ‘uit je dagelijkse ritme stappen, 
vaak op sleutelmomenten in je leven, ontmoetingen 
met anderen,  in de natuur zijn, lijfelijk bezig zijn, 
fysieke beproevingen: het doet wat met je! Ook 
ecologisch werkt het: je merkt hoe weinig je nodig 
hebt om echt gelukkig te zijn. Mensen blijken er ook 
behoefte aan te hebben. Ze zijn blij met rituelen en 
ontlenen er kracht en inspiratie aan. Zie bijvoorbeeld 
hoe belangrijk die ook zijn op de pelgrimsroutes 
naar Santiago en Rome: het pelgrimspaspoort met 
zijn stempels, de oorkonde bij het bereiken van het 
einddoel, de schelp of het vaantje aan de rugzak, 
het neerleggen van je steentje bij het Cruz del Ferro. 
Je blijft individu en kiest er zelf voor om er al dan 
niet aan mee te doen. En tegelijk word je erdoor 
verbonden met een gemeenschap die je daarin mede 
draagt.’
Damiaan kiest dus voor het maken van een pelgrims
route. Niet gelijk met grootse ideeën; die heeft hij 
wel, maar eerst wil hij klein beginnen en kijken of en 
hoe het zich organisch verder kan gaan ontwikkelen.

Pad in de vorm van een vliegende 
vogel
Damiaan is op zoek gegaan naar een zo mooi mo
gelijke wandeling van een paar dagen bij Nijmegen. 
Het Streekpad Nijmegen blijkt een goede basis daar
voor, maar hij breidt het uit met andere paden door 
uiteenlopende landschappen: hoge heuvels, oude 
bossen, moeras en hei, weilanden, rivierlandschap, 
boerenlandpaden, bedevaartplaatsen, oude stadjes 
en dorpjes. Het eindresultaat is een pad in de vorm 
van een vogel met zeker 70% onverharde paden.

Rituelen en ideeën

Pelgrimsveter. Als een plan 
goed is, gaat het bruisen 
en komen er ook van alle 
kanten medewerking en hulp 
en ideeën, ook voor rituelen, naar 
je toe. Zo is er de Pelgrimsveter, een 
leren schoenveter die pelgrims aan het be-
gin van de route krijgen, met een metalen 
ring met hun  inschrijvingsnummer. In elk 
van de elf gemeenten op de route zijn 
er adressen waar de pelgrim een plastic 
vogelringetje kan ophalen met de naam 
van de gemeente erin, om dat aan de 
veter te bevestigen. Aan het eind van de 
route kan zo worden aangetoond dat de 
hele route is gelopen. Een nieuw soort 
pelgrimspas dus. Het blijkt al direct bij de 
start van de route een enorme hit onder 
de pelgrims. 
Icoon. Bij het uitzetten van de route komt hij in con-
tact met de kunstenaars Huib en Adelheid Kortekaas. 
Die zijn enthousiast over zijn plan en ontwerpen voor 
hem vrijwel gratis deze icoon: een pelgrimsafbeelding 
als kiemplant. Damiaan: ‘Die kiemplant staat voor 
de gedachte dat alle mensen een zaailing zijn van 
de aarde met ieder een eigen, unieke kiemkracht. 
Pelgrimeren nodigt uit om je wijsheid te laten groeien 
en bloeien. Het kiemplantje symboliseert dat. Het 
hele leven is eigenlijk één grote Walk of Wisdom; je 
maakt zoveel mee wat je wijzer kan maken, maar vaak 
ontbreekt de tijd en ruimte om erbij stil te staan en 
te overdenken. Daar biedt deze walk mogelijkheden 
voor.’ Iedere loper krijgt aan het begin van de route 
een exemplaar van deze afbeelding om het op tas of 
jas te spelden. En de icoon komt ook terug als route-
markering. 
Pelgrimsgetijdenboek. Damiaan raakt ook in gesprek 
met een Nijmeegse galeriehouder die o.a. activiteiten 
ontwikkelt rond het wereldberoemde oude getijden-
boek ‘Les Très Riches Heures de Duc de Berry’, in het 
museum Het Valkhof in Nijmegen. Een getijdenboek 
was van oudsher bedoeld voor leken om méé te 
kunnen bidden op de gebedstijden van de monniken, 
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vaak kostbaar geïllustreerd met de prachtigste mini-
aturen. Al pratende wordt het idee geboren van het 
maken van een modern, hedendaags getijdenboek. Zo 
wordt bij de start van de route de ‘Seizoenen van het 
leven’ gepresenteerd, een prachtig verzorgde en geïl-
lustreerde uitgave. Bekende en inspirerende Neder-
landers schreven hierin een pagina over een voor hen 
belangrijke levenservaring. Het is de bedoeling dat 
de pelgrims zelf na het lopen ook een bijdrage over 
hun eigen ervaringen kunnen insturen. Daaruit kan 
dan elke twee of drie jaar een volgend getijdenboek 
worden samengesteld.
‘Als je pelgrimeert,’ zegt Damiaan, ‘is er vaak wel een 
thema dat speciaal je aandacht heeft. Daarmee kun 
je dan tijdens of na afloop zelf je eigen getijdenboek 
maken, met bijvoorbeeld foto’s van kunstwerken die 
je aanspreken, met eigen gedachten of van anderen 
over dat thema.’ Je kunt het getijdenboek desge-
wenst uitdelen aan familie of vrienden. Damiaan moet 
de mogelijkheden om dit te faciliteren hiervoor nog 
uitwerken.

Feesten en bezinning

Vasten. De bestuursvoorzitter van de Vierdaagsefees-
ten heeft de Walk ook gelopen en was enthousiast 
over de combinatie van feesten en bezinning, zoals 
ook carnaval en de 40-daagse vasten vroeger onver-
brekelijk  bij elkaar hoorden. Damiaan ziet in deze 
Walk – naast het feest van het lopen – ook de waarde 
van een soort vasten: het zo min mogelijk gebruiken 
van je smartphone en internet. Dit om een aantal 
dagen bij jezelf te blijven zonder afleiding van de dage-
lijkse drukte. Dat  moet natuurlijk niet als dwingend 
worden ervaren, maar de uitdaging is er niet zonder 
reden. Hij ziet het als een soort 21e eeuwse vorm van 
vasten.
Mariken en Moenen. De route voert bij het begin 
langs het beeld van Mariken van Nimwegen. Dat is 
een bekend Oudnederlands mirakelspel uit de 16e 
eeuw. Mariken heeft in haar wanhoop een verbond 
met de duivel Moenen gesloten, en leidt een zondig 
leven. Nadien komt ze tot inkeer en gaat in haar 
leven doen wat ze echt van waarde vindt. Inspiratie 
ook voor pelgrims? De route eindigt bij het beeld van 
Moenen voor de Stevenskerk, als een herinnering dat 
ook na de pelgrimstocht aandacht en oplettendheid 

onverminderd nodig blijven.
 De Oversteek. Tegen het einde van de laatste etappe 
gaat de route over de prachtige nieuwe Waalbrug 
‘De Oversteek’. In die brug is een symbool / ritueel 
opgenomen ter herinnering aan de oversteek van de 
Waal op die plek door geallieerde militairen in sep
tember 1944 bij de operatie Market Garden, waarbij 
48 man zijn gesneuveld. 
Ter herdenking gaan nu op die brug bij zonsonder
gang 48 paren lampen in langzaam wandeltempo 
één voor één aan. Als eerbetoon aan hen wordt 
dagelijks bij het aangaan van de lantaarns de Sunset 
March gelopen over de brug. Het lijkt Damiaan een 
mooi ritueel als de pelgrim op het einde van zijn 
laatste etappe daar ook in meeloopt.

Een wereldwijd pelgrimspad?

Damiaan wil eerst dit pad in een jaar of twee, drie 
verder tot ontwikkeling laten komen. Het heeft tijd 
nodig om uit te groeien, het is een pioniersroute. 
Maar hij hoopt op termijn ook op een verspreiding 
van dit initiatief naar steeds meer landen, als teken 
van verbinding tussen mensen en landen. ‘Al die 
paden kunnen dan in verbinding staan met elkaar en 
zo een internationaal netwerk van Walks of Wisdom 
creëren. Er is al in verschillende landen belangstel
ling voor getoond en ik verwacht, dat naarmate dit 
pad  bekender wordt, die belangstelling ook weer 
verder zal groeien.’
Damiaan is duidelijk een man die bruist van de 
ideeën en die ook in staat blijkt om die tot uitvoering 
te brengen. Ik wens hem veel succes met de verdere 
ontwikkeling van zijn inspirerende project!
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   ‘benvenuto nell’ ostello’
Nederlandse gastvrouwen 
langs de Via Francigena. 

Door Fieke Bervoets en 
Anneke van der Kooi 
foto’s door de auteurs
Voor bezoekers is het vier kilometer lopen vanaf de bus-
halte van het hooggelegen monteriggioni naar Abbadia.  
Het is een kleine middeleeuwse burcht,  gelegen tegenover 
een bar met starende oude mannen. De burcht bestaat uit 
een plein, omringd door een kerk, klooster, een Ostello en 
wat huizen. Via een trap daal je af naar twee restaurantjes 
die achter een van de gebouwen liggen.  Alleen te voet of 
met eigen vervoer is dit verstilde gehucht te bereiken. Zelfs 

internet ontbreekt. 

In het najaarsnummer 9 van Omnes worden tijdelijke 
herbergiers gevraagd voor een pelgrimsonderkomen in Italië 
voor een periode van veertien aaneengesloten dagen. Het 
takenpakket en mogelijke verblijfsplaatsen worden in de 
advertentie niet vermeld en vormen een onzekere factor. 
Maar verblijf in Italië is altijd een feest, niet in de laatste 
plaats dankzij de verrassende ontmoetingen met mensen uit 
alle lagen van de bevolking. Daarom zetten wij onze angst 
voor dagelijks acht uur poetsen en boenen in alle nederig
heid opzij en gaan het avontuur aan. We geven ons op. Het 
avontuur zal tijd, geld en energie kosten. We zijn vooral 
benieuwd naar de persoonlijke effecten van deze onderne
ming: hoe zullen we deze vorm van dienstbaarheid ervaren. 
Kunnen wij als “pensionados” het huishoudelijk werk aan 
en hebben we voldoende bagage in huis om een luisterend 
oor te bieden aan een zeer gemêleerd internationaal gezel
schap?
Begin februari horen we dat wij in juni elf dagen mogen 
hospiteren in Abbadia d’Isola onder het toeziend oog van 
het beheerdersechtpaar Christiane en Virginio. Later blijkt 
het om acht dagen te gaan. We bespreken de vliegreis en 
verdiepen ons in het openbaar vervoer van Abbadia naar 

Pisa. 

Abbadia d’Isola, geïsoleerd eiland 

We arriveren vrijdagmiddag 11 juni 2015 op dit voorma
lig eiland dat ooit aan de rand van een moeras lag. Op 
deze strategisch gelegen plaats aan de pelgrimsroute van 
Canterbury naar Rome, de Via Francigena, werd in 1001 de 

abdij San Salvatore in Isola gebouwd. Deze abdij diende 
als rustplaats voor handelslieden en pelgrims. Meer dan 
duizend jaar later zal priester Doriano Carraro een aanzien
lijk bedrag ontvangen, om het bijbehorende Ostello op te 
knappen ten behoeve van pelgrims  anno 2010. 
Het beheerdersechtpaar uit Caore (Veneto) blijkt een dag 
later met de auto te komen.  Wij worden ontvangen door 
Pieni; zij heeft de afgelopen week éénendertig gasten van 
bed, brood en bad voorzien. Zij wijst ons onze slaapkamer 
en nodigt ons uit voor een eenvoudige avondmaaltijd. Ver
volgens geeft zij een rondleiding door de herberg. In deze 
herberg met zes slaapzalen en vier badkamers kunnen 23 
pelgrims logeren.  
De volgende dag maken wij kennis met Christiane en Ver
ginio, onze begeleiders. Samen zullen wij de komende acht 
dagen de herberg runnen. Dienstbaarheid aan de pelgrim 
en hygiëne vormen de maatstaf van ons handelen. Onze 
taken blijken die dag te bestaan uit het verschonen van vier 
bedden; de overige bedden worden gestofzuigd. Nadat ook 
de badkamers goed zijn gereinigd, dweilen wij de vloer van 
het hele huis. Daarna zijn we tot twee uur vrij om de schit
terende omgeving te verkennen. Intussen maken Christiane 
en Virginio de keuken schoon en halen boodschappen in 
Castellina Scalo voor de avondmaaltijd.

De eerste gasten
In de kelder van het Ostello staan twee eenvoudige fietsen. 
We gebruiken deze om in Castellina Scalo boodschappen 
te doen voor onze lunch en de omgeving te verkennen. 
Tussen twee uur en half drie worden we weer in de herberg 
verwacht:  iedere dag staat de deur van de herberg vanaf 
half drie gastvrij open om de pelgrims te ontvangen. Maar 

die eerste dag komt er geen pelgrim. 

De volgende dag krijgen wij opdracht om een deel van het 

huis opnieuw goed schoon te maken. ’s Middags arriveert 
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meer lezen over deze bijzondere ervaring 
op deze bijzondere plek? 

Zie: : https://annekeonderweg.wordpress.com

een oude, broze vrouw. Zij 

loopt de Via Francigena in 

jaarlijkse etappes vanaf Can

terbury. Zij geniet vooral van 

het wandelen in de natuur. 

Met heel veel moeite heeft 

zij nu de trap van het Ostello 

beklommen om even uit te 

rusten en wat water te drin

ken. Verwezen en dromerig 

kijkt zij voor zich uit. Als zij wat is opgeknapt blijkt zij een 

openhartige vrolijke oudjournaliste. In Monteriggioni heeft 

zij al een slaapplaats gereserveerd, daarom blijft zij niet in 

Abbadia. Tegen de avond komt een vermoeide 75jarige 

dame uit Tübingen de trap op. Zij wordt ingeschreven en 

krijgt uitleg over de gang van zaken in het Ostello. Als zij 

dat wil, kan zij de traditionele voetwassing ondergaan. 

Tijdens de avondmaaltijd vertelt zij haar beweegreden voor 

haar eerste pelgrimstochten: zij wilde weten waar zij thuis 

hoort. Het antwoordt blijkt 

“overal” te zijn.

Na de avondmaaltijd wassen 

wij af en zetten alles klaar 

voor het ontbijt van de vol

gende ochtend. Vroege vogels 

behoeven slechts het gas aan 

te steken om een kop koffie 

te zetten. Daarna kunnen zij 

snel hun pelgrimsweg vervol

gen. De hartelijke sfeer die 

de vorige dag is ontstaan blijkt bij het afscheid nog steeds 

te zijn. Alsof het familie betreft wordt iedereen omhelsd en 

uitgezwaaid. Bij het vertrek geeft elke pelgrim een donatie 

voor het ”bed, bad en brood”. In de loop van de week zul

len nog veel pelgrims volgen. 

De pellegrini’s  zijn veelal gepensioneerd of jong en soms 

werkloos. Kenmerkend is de overvloed aan tijd. Een deel 

van hen komt volledig uitgeblust maar voldaan over de 

dag aan. Anderen arriveren 

monter, zij lijken nauwelijks 

een kilometer te hebben ge

lopen. Allen stralen een soort 

verlangen uit, waarbij het 

merendeel zich bij aankomst 

nauwelijks bewust lijkt te 

zijn van de ruimte waarin zij 

vertoeven. Met glazige ogen 

kijken zij verwezen voor zich uit. Sommigen genieten voor

al van de sportieve tocht in de natuur, het goede eten en 

de voordelige onderkomens. Het zijn allen eenlingen, met 

uitzondering de van Ier die vanwege een eerdere onuitwis

bare ervaring in Abbadia, dit jaar met drie pelgrimsvrienden 

opnieuw de tocht onderneemt en onze herberg bezoekt.

Heeft dit avontuur aan onze verwach-
tingen beantwoord? 

Veel voldoening vonden wij in de verrassende ge
sprekken met de pellegrini’s. In het Frans, Duits, Engels, 

Nederlands en Italiaans vlogen de kwinkslagen over de 

tafel. De ervaringen van die dag, maar ook uitwisseling van 

belevenissen van voorgaande pelgrimages zoals de tocht 

naar Jerusalem of Santiago de Compostella, vormden vaak 

het onderwerp van gesprek. Belangrijk was altijd de kwa

liteit van het eten en het betaalbare onderkomen. De sterk 

spiritueel getinte gesprekken die wij verwachtten, bleven 

vrijwel uit.

De verzorging van de pelgrims overtrof onze stoutste ver

wachtingen:  een driegangenmenu en een uitgebreid ontbijt 

vind je niet in elke herberg! Het onderkomen was schoon, 

ruim en gezellig ingericht. Indien nodig werd eenvoudige 

medische zorg verleend. De dagen vlogen om. Iedere dag 

hadden we ruim drie uur vrij om de omgeving te verken

nen. Bijzonder was elke avond weer de voetwassing, zowel 

voor de pelgrims als voor ons. ”De dagelijkse voetwassing 

past bij de missie van dienstbaarheid die deze herberg van 

het Jacobsgenootschap heeft,” aldus Christiane.

Heel bijzonder was ook hoe wij aanvankelijk als afstande

lijke vreemden, uit verschillende culturen, binnen een week 

naar elkaar toe groeiden. Zo vertrok Christiane voortijdig 

naar Caore vanwege de bevalling van haar dochter. Soepel 

namen wij samen met Virginio in een harmonieuze sfeer 

haar taken over en runden de herberg.

Soms verlangen we weer naar de eenvoudige structuur van 

de dag, naar het schijnbaar ongecompliceerde leven in 

deze verstilde middeleeuwse burcht. 
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   Fietsen in het voetspoor van 
Emo, de abt van Wittewierum
Door Arnoud Boerwinkel  Foto’s Peter Molog

‘Wittewierum is tegenwoordig een dorp van een paar huizen, een boerderij en een kerkje. 
maar dat daar heel lang geleden al een klooster had gestaan hoorde ik voor het eerst toen 
ik als jongetje van een jaar of acht met mijn vader in de auto door Oost-Groningen reed. 
Vooral de naam van de abt, Emo bleef in mijn geheugen hangen. toen ik een paar jaar 
geleden zag dat er een boek was verschenen over Emo, de abt van Wittewierum die een 
wereldreis had gemaakt, moest ik het hebben. En al lezende wilde ik weten hoe de tocht 
precies verlopen was.’

‘Er staat in het boek wel een overzicht van de gehele 
reis’, vertelt Peter, ‘maar ik was nieuwsgierig naar 
de details, en hoe de reis er vandaag de dag uit zou 
zien.’ En zo begon hij aan de hand van het boek 
van De Boer de route achter zijn PC nauwkeurig te 
volgen. Hij wilde vooral uitzoeken welke van de 
locaties (kerken, kloosters en andere overnachtings
plaatsen) die De Boer beschrijft nog steeds bestaan. 
Hij maakte een zeer gedetailleerd overzicht van de 
plaatsen die Emo op zijn tocht was gepasseerd en 
vermeldde daarbij welke van de door De Boer ge
noemde (vermoedelijke) overnachtingsplaatsen nog 
aanwezig zijn en in hoeverre deze ook nog op de 
kaarten van nu staan aangegeven. 

Fietsroute met website

Vervolgens besloot Peter een fietsroute uit te stip
pelen die fietsers in staat stelde dezelfde route als 
Emo te volgen. Maar daar moest hij soms lastige 
keuzes maken. Want van een historische route een 
landschappelijk aantrekkelijke fietsroute maken is 
nog een hele kluif, zeker vanachter de computer. 
Veel van de wegen die er achthonderd jaar geleden 
lagen zijn nu ofwel autosnelwegen of op zijn best 
drukke tweebaanswegen. En veel steden die toen 
belangrijke pleisterplaatsen waren zijn nu grote 
steden met uitgestrekte agglomeraties. Niet direct 

Peter Molog is een vitale, jeugdig ogende zestiger 
met een groot aantal passies en liefhebberijen. Een 
daarvan is fietsen door Europa. Hij had al heel wat 
grote tochten ondernomen voordat hij besloot dit 
voorjaar de tocht die Emo tussen 9 november 1211 
en 17 januari 2012 maakte naar Rome op de fiets 
na te volgen. Maar daarvoor had hij de tocht vooral 
“virtueel” gemaakt. Zijn fascinatie voor Emo en zijn 
reis groeide naarmate hij diens geschiedenis verder 
indook.  

Emo was abt van het klooster van Romerswerf, op de 
plek waar nu het gehucht Nijenklooster ligt, een paar 
kilometer boven Appingedam. Vandaaruit stichtte hij 
een klooster in Wittewierum, ruim negen kilometer ten 
Westen van Appingedam. Maar hij kwam in conflict 
met de bisschop van Munster over het eigendom van de 
kerk in Wittewierum en hij wilde dat Paus Innocentius 
III zich daarover zou uitspreken. In Emo’s reis volgt prof.
dr. Dick E.H. de Boer de tocht die Emo (vermoedelijk 
te paard) naar Rome en terug maakte. Op basis van de 
Kroniek van het klooster Bloemhof (het klooster van 
Wittewierum) en met gebruik van talrijke historische 
documenten schetst hij van dag tot dag een beeld van 
het landschap en de samenleving in het Europa van het 
begin van de dertiende eeuw, gezien door de ogen van 
Emo én door die van een moderne reiziger. Meer dan 
800 afbeeldingen en teksten, van troubadoursliederen 
tot kronieken, openen vensters op de fascinerende 
wereld van 800 jaar geleden. Aan de hand van 
schematische kaarten loopt Emo’s route als een rode 
draad door het boek.
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geschikt of aantrekkelijk voor fietsers. Maar in het 
centrum van die steden staan wel de kerken die Emo 
bezocht. Dus koos hij vaak voor routes die weliswaar 
langer waren, maar die er op de kaart “befietsbaar” 
uitzagen, rustig en landschappelijk interessant. 
Anderzijds besloot Peter op 
een aantal punten de route 
die De Boer van Emo’s reis 
had gereconstrueerd in te 
korten. Want De Boer’s 
route slingert soms langs 
historische plaatsen met 
mooie kerken op heuvel
toppen of rotspunten, maar 
die laat Peter dan links 
liggen. ‘Je maakt mij niet 
wijs dat Emo al die plaatsen 
bezocht heeft als hij zo snel 
mogelijk in Rome wilde aankomen’.
Het resultaat van zijn inspanningen was een website 
die eind 2013 in de lucht ging. ‘Aanvankelijk wist 
ik nauwelijks of de routes die ik als GPStracks op 
mijn site had staan ook werkelijk geschikte fietsrou
tes waren. Dus ik had op mijn site een duidelijke 
disclaimer gezet: het is puur 
bureauwerk, er heeft geen 
eigen verkenning plaats
gevonden. Er kan eenrich
tingsverkeer tussen zitten, 
een modderige veldweg, 
een zandpad, een voor fiet
sers verboden wandelroute, 
of zelfs een trap. Je fietst het 
op eigen risico: probeer het 
uit en ik hoor het wel als 
het niet klopt.’
Pas een jaar later besloot hij 
– iets meer dan 800 jaar na 
dato  zelf in het voetspoor van Emo te treden en de 
tocht uit te testen.
 

In de huid van Emo

En zo stapte Peter eind april 2015 in Nijenklooster 
op zijn fiets om vandaar te ervaren wat hij tot dan 
toe achter zijn bureau had bedacht. In zijn fietstassen 
had hij een tablet met al zijn tabellen en schema’s, 

scans van het boek van De Boer en gedownloade 
kaarten. Daarnaast had hij van de gehele route pa
pieren kaarten op zak. 
‘Wat ik het meest fascinerende vond aan de route 
was toch dat je een stukje geschiedenis herbeleeft. 

Als je door Drenthe langs 
een aardappelakker fietst, 
weet je: die lag er nog niet 
achthonderd jaar geleden, 
want de aardappel kwam 
pas na de ontdekking van 
Amerika naar Europa. Ik 
houd erg van geschiedenis, 
maar bij deze route had 
ik pas echt de ervaring in 
de huid van een historisch 
figuur te zijn gekropen 
waarmee ik me al een paar 

jaar had geïdentificeerd. Ik ben absoluut niet gelovig, 
ook niet geworden door deze ervaring. Bij sommige 
barokkerken ervaar ik het interieur als een klap voor 
mijn kop. Maar Romaanse kerkjes, die vind ik vaak 
indrukwekkend van soberheid. In Soissons bijvoor
beeld – honderd kilometer ten oosten van Parijs – 

stond ik in zo’n prachtige 
kerk waarvan je zeker weet 
dat Emo daar ook gestaan 
heeft. Daar word ik dan 
even stil van. Of als ik door 
een dal fiets waarvan ik 
zeker weet dat Emo daar 
ook heeft gelopen, dan 
geniet ik daarvan, ook al 
hoor ik tientallen meters 
boven me het geraas van 
een moderne tolweg.  En 
je realiseert je ook welke 
enorme rol de Kerk door 

de eeuwen heen heeft gespeeld. De randen van ons 
eigen Nederland, polders en dijken zijn voor een 
groot deel in de Middeleeuwen ontstaan door het 
werk van monniken. Maar op zo’n reis zie je ook de 
conserverende, behoudende rol van de Kerk. Onze 
cultuur heeft in die achthonderd jaar een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt, maar de Kerk als conser
vator van waarden en normen is nauwelijks veran
derd. Dat vind ik fascinerend!’ 
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Inmiddels heeft Peter op basis van zijn ervaringen 
de informatie op de site waar nodig aangepast en 
gecorrigeerd. Uiteindelijk blijkt de route netto 2.600 
kilometer lang, maar omdat je altijd wel omfietst, 
voor een winkel of een camping, of omdat je een 
afslag hebt gemist, moet je ongeveer 2.800 kilometer 
rekenen voor de tocht. ‘Inclusief rustdagen en andere 
vertragingen ga ik uit van gemiddeld 80 kilometer per 
dag en 500 per week; dus je moet zes weken uittrek
ken voor de tocht.’ 
Vervolgens is er nog de terugweg, maar die heeft 
Peter nog niet gefietst; hij is teruggekomen met de 
trein. Deze route is een stuk korter en loopt via een 
bijna rechte lijn door Duitsland. Ook van dit traject 
heeft Peter de GPStracks op zijn website staan. Maar 

de informatie met betrekking tot wat er nog 
over is van de door Emo bezochte kerken 
en kloosters is aanmerkelijk minder gede
tailleerd dan van de heenweg. Wie ook de 
terugweg wil fietsen, moet daarvoor een 
week of vier á vijf uittrekken.
Prioriteit legt Peter op dit moment bij het 
maken van een boekje van de tocht. ‘Maar 
de boodschap is: de route is compleet 
geschikt om te fietsen, maar je zult zelf 
moeten ervaren of de gegevens nog klop
pen. Ik ben tenslotte niet van plan om tot 
in lengte van dagen de informatie in het 

boekje actueel te houden. Ik wil ook nog andere 
stukken van Europa befietsen….’

Hoogte- en dieptepunten

Heel bijzonder was de ontmoeting die Peter had 
in een dorpje in NoordFrankrijk. ‘Ik zat tegen de 
kerk een broodje te eten toen er een oud vrouwtje 
kwam langslopen, me uitgebreid observeerde en in 
een moeilijk te verstaan dialect tegen me begon te 
praten. Ze vroeg wat voor motorfiets ik had. Toen 
ik antwoordde dat het een fiets was en geen motor, 
liep ze hoofdschuddend verder. Meteen daarna 
draaide ze zich om en vroeg waar ik dan wel heen 
ging op die fiets. “Quoi? Naar Rome!? In Italië!?”, 
riep ze verbijsterd uit en ze keek me vol ongeloof 
aan. Weer een stilte. Toen vroeg ze hoe oud ik was.  
Toen ik haar vertelde dat ik drieënzestig was, wist ze 
helemaal niet meer hoe 
ze het had. “Mais non! 
Incroyable!”, riep ze uit. 
Tot slot slofte ze met een 
welgemeend “God zij met 
u!” verder.’
Problemen heeft Peter 
tijdens zijn tocht weinig 
ervaren. Of het moet de 
enorme hitte zijn geweest 
tijdens zijn oversteek van 
de Apennijnen. ‘Vanaf 
Piacenza naar het Zuiden 
moet je ongeveer vijfentwintig kilometer omrijden 
om de snelweg te ontwijken. Dat was waanzinnig 
steil, zo’n 1718%;  maar het was ook nog een keer 
bloed en bloedheet. Toen dacht ik echt: waar ben ik 
aan begonnen. Dit haal ik niet!’ 

De route

De route vertoont een opmerkelijke omweg in weste
lijke richting. Hij nadert zelfs Parijs tot bijna honderd 
kilometer.  Peter: ‘Dat Emo niet de kortste weg naar 
Rome volgde maar via Prémontré is te verklaren 
uit het feit dat daar toen een klooster was: dat van 
de Premonstratenzers. Daar hoopte hij de abt voor 
zijn zaak te winnen en zo zijn kansen bij de paus te 
vergroten. Waarom hij vervolgens niet vanaf Reims 
koos voor de toen al bekende Via Francigena door 
Zwitserland en over de Sint Bernardpas, blijft voor 
mij een vraagteken’. 

Tips van Peter voor de fietser:
• Zorg voor goede tourbanden, breed genoeg om met 

veel bagage over geasfalteerde én ongeasfalteerde 
wegen te rijden. Het asfalt in Frankrijk en Italië verkeert 
soms in beroerde staat van onderhoud. De onverharde 
stukken kunnen bospaden zijn, maar ook wegen met 
zeer grove steenslag. 

• Omdat de route soms door drukke steden gaat is een 
spiegel aan te bevelen.

• Alle informatie over Emo’s fietsroute is te vinden op: 
www.emosreis.eu

• Zie ook http://www.pelgrimswegen.nl/DOC/
Emosvoetreisperfiets.pdf met een verslag van de 
fietstocht langs Emo’s route door Marianne de Bruyn en 
Theo Broersen

• Zie voor een gesprek met Dick de Boer:  
https://www.youtube.com/watch?v=lf1WFz6cupw 
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bloemen langs de  
weg naar Rome
Door Titia Meuwese
Foto’s door de auteur
De bloemen die je vindt langs je pad moeten het 
doen met de grond waarop ze bloeien en de regen 
die er valt. Water geven of een beetje compost is 
er niet bij. Op stukken waar veel meststoffen of 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, of waar de 
grond verhard is door de wegaanleg, bloeit veel 
minder. Ook de moderne grove maaimachines voor 
de bermen maken veel van de wortels kapot, zodat 
alleen het taaie gras het overleeft. maar goed, als 
dat allemaal geen probleem is en de grond optimaal 
is, ook dan groeit er overal wat anders. Fascinerend! 

De gentiaan
Gentianen heb je ook in 
Nederland en wel hele 
mooie. Op zandgrond, in 
de duinen maar ook op de 
Veluwe groet het duizend
guldenkruid, een sierlijke 
roze pluim met de typische 
klokvormige gentiaanbloe
men met een korte klok, 
maar echt duidelijk te 
herkennen. 

Er zijn twee beroemde 
gentianen: de kleine zeer helder blauwe uit de hoge 
alpen, die makkelijk te herkennen zijn: des te hoger 
des te blauwer. Klokken met vijf bloempunten, de 
bloemen komen rechtstreeks uit een klein rozet op 
de grond. Gentianen groeien ook in de Jura en je 
kunt van de wortels een zeer goed bittertje maken. 
Dat zijn de grote gele gentianen die je tot wel een 
meter hoog kunt zien staan op de weilanden. De 
bloemen staan in kransen om de stengels, weer een 
klok met vijf  punten. Deze groeien op ongeveer 
1000 meter.
In en om de alpenweiden staan kleinere varianten, 
ook geel, maar ook met stippen. En in een heel 
mooi donkerpaars, de Hongaarse gentiaan. Om het 
voor leken moeilijk te maken hebben ze niet altijd 
vijf sterpunten, maar ook wel vier, zoals het Neder
landse duizendguldenkruid. Of één plant met zowel 
bloemen met vier als met vijf  punten. Om het dan 

helemaal gek te maken is er 
ook nog een gentiaan die 
door iemand met kleine 
paarse streepjes is versierd, 
de moerasgentiaan. 

Plaatselijk niet zeldzaam, dat mag 
dan wel zo wezen volgens de flora, maar we zagen 
hem echt maar op één veldje, bij het natuurvrien
denhuis in Salwideli in Zwitserland. Daar waren 

we meer dan een uur 
kwijt met het bekijken 
en fotograferen van alle 
bloemen. Een zeldzaam 
rijk natuurgebied!

bloemen als 
spiegel 
van de bodem

Regen en zonlicht zijn heel 
belangrijke groeifactoren. 
Maar vergeet de grondsoort 

niet. Op (basische) kalkgrond groeien in het alge
meen meer verschillende plantensoorten. Maar op 
zure veengrond of op graniet groeien heel andere 
planten en omdat er veel minder granietgrond is, zijn 
die dan ook weer speciaal. Soms kun je het binnen 
honderd meter zien veranderen: heide, dennen en 
bosbes geven aan dat je de kalkgrond verlaat.
Sommige planten zijn er in twee versies: de ene 
groeit op kalkhoudende, de andere op zure bodem, 
zoals de bijenorchissen die alleen op kalk groeien en 
het witte bosvogeltje (ook een orchidee), dat liever 
zure bosgrond heeft.
Een ander grondkenmerk dat je zeker zult zien is het 
ijzer in de bodem. Op veel plaatsen zijn de stenen 
okergeel, okerrood tot bijna zwartbruin gekleurd: 
allemaal het gevolg van ijzer uit de aardkorst. De 
stroompjes raken rood gekleurd als er veel ijzer in de 
grond zit. En er groeien weer andere planten. 
In kalkhoudende bodems zitten bergkristallen, wit 
of helder als er geen ijzer in zit, geel tot bruin als dat 
er wel is. De ijzerlagen die je tegenkomt op weg naar 
Rome hebben veel welvaart gebracht. IJzer voor 
landbouwwerktuigen, scharen, naalden, wapens, e.d. 
En als er echt heel veel ijzer is, kun je pyrietkristallen 
vinden, goudkleurige kubusvormige kristalletjes van 
ijzersulfide in zwartbruine stenen.

En als je geen kristallen vindt? Bouw dan gewoon 
een torentje van stenen, een Steinmännli, op een 
belangrijke plek, of breng de boel in evenwicht 
tijdens je pauzes. https://www.youtube.com/
watch?v=aC8cBP2dL8A

Gentiaan met korte 
bladeren

Hongaarse gentiaan
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Gert gaat!  
Van keerpunt naar keerpunt

Door Ruud Bruggeman 

Foto’s Gert Wich

In de stukken voor de komende jaarver-
gadering van onze Vereniging Pelgrims-
wegen naar Rome kunnen we het lezen: 
Gert Wich neemt afscheid als voorzitter 
van onze vereniging. Dat voelt als een 
schok: vanaf het allereerste begin onze 
voorzitter en dat lijkt dan zo vanzelfspre-
kend ad infinitum. 
Is dat voor hemzelf ook een schok? Hij 
noemt het in elk geval een keerpunt in 
zijn leven na zoveel intensieve jaren 
met en voor onze vereniging. Als leden 
kennen we hem vooral als de kundige, 
welbespraakte, aimabele en vooral ook 
bevlogen voorzitter van onze jaarverga-
deringen. Maar wat betekent het voor 
hemzelf? Wie is hij, wat drijft hem? Zijn 
afscheid is een mooie gelegenheid om 
hem dat te vragen.

Le tranchoir

Je begrijpt dat ik hier kom om wat meer te horen 
over jezelf en over je afscheid als voorzitter van 
onze vereniging. 
Behendig pareert hij mijn eerste vragen daarover 
door te beginnen over zijn grootste hobby, het maken 
van tranchoirs – planken om zelfgemaakte lekkere 
hapjes op te dienen aan zijn gasten. ‘Heerlijk’, zegt 
hij, ‘het verstand op nul en met al je aandacht bezig 
zijn met je handen, los van alle dagelijkse drukte. 
Schuren, bewerken, polijsten, oliën. En dan van 
het resultaat genieten: lekker eten met familie en 
vrienden’.

Dat is herkenbaar voor ons als wandelaars. Waar 
komt de drive voor onze pelgrimstochten anders van
daan dan eens even los willen zijn van alle hectiek 
van het leven? Van de behoefte om ruimte te creëren 
voor waar we anders zo gemakkelijk aan voorbij 
leven? 

                      

                  

Even los van alle dagelijkse hectiek

keerpunt: van vooral hard wer-
ken naar ook meer aandacht voor 
gevoelens

Wat heeft jou als mens gevormd tot  de pelgrime-
rende wandelaar en bestuurder die je nu bent?
Gert groeit als kind op in een gezin waar hard 
werken en presteren als een vanzelfsprekende plicht 
worden beschouwd. En, vanuit de katholieke achter
grond ook, solidair zijn met elkaar en met anderen. 
Dat geldt voor het warme gezinsleven, maar ook 
in zijn beroepsleven: iets doen voor anderen, hen 
helpen goed te functioneren. Als adjunctdirecteur 
van de Gemeentelijke Sociale Dienst, als directeur 
bij Cadans (sociale verzekeringen, WW, WAO, e.d.), 
later ook als zelfstandig organisatieadviseur draait het 
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steeds om de vraag: hoe kan ik mensen beter laten 
functioneren? Daarbij merkt hij, dat het bij zulk werk 
nodig is de eigen gevoelens beter te leren kennen 
en daarmee om te gaan. Dat had hij 
van huis uit niet zo meegekregen. 
Hij vertelt: ’daarvoor bedacht ik 
iets briljants; ik ben gestart met een 
cursus Mijn gevoel voelen. Andere 
mensen zeggen dan soms: ‘waar is 
die cursus, dat wil ik ook!’ Maar dat 
kan niet, dat moet je zelf doen; het is 
je eigen zoektocht, je eigen ontwik
keling. Ik ben ervan overtuigd, dat 
we in de kern goede mensen zijn. 
Maar daar moet je nog wel even 
bij kunnen komen. Dat ben ik 
meer gaan toelaten en ben me 
daarin meer verbonden gaan 
voelen met de ander. Dat is een 
levenslange zoektocht’.

keerpunt: naar de innerlijke weg 
van het pelgrimeren
Ondanks alle succes blijft de vraag spelen: wat is 
werkelijk van belang in ons leven? Dan ziet hij een 
keer op Discovery Channel een verhaal over een 
Brits gezin dat moslim is geworden en op pelgrims
tocht gaat naar Mekka. Het is vooral de grote toewij
ding daarin die hem raakt. Gert: ‘Echte toewijding, 
ergens helemaal voor gaan in je leven, dat is voor 
mij iets wat er werkelijk toe doet.’ En zo besluit hij, 
zich een paar maanden los te maken uit zijn werk en 
gezin en in zijn eentje naar Santiago te gaan lopen. 
Zijn wandelcarrière begint al op vijfjarige leeftijd 
met weglopen van huis; dit tot wanhoop van zijn 
moeder. Maar ook met het gezin wordt er gelopen: 
de Kaloramawandeltocht in Nijmegen, of van Nij
megen naar familie in Alverna (bij Wychen). Tijdens 
zijn militaire dienst loopt Gert marsen met een 
rugzak van 40 kg, heel geschikt als voorbereiding op 
latere pelgrimstochten. ‘Ook de vierdaagse heb ik 
twee keer gelopen. Maar de tweede keer was gelijk 
de laatste: zó’n kudde vol  herrie, kermis en presta
tiegedoe. Niks voor mij!’
De tocht naar Santiago  maakt diepe indruk op hem, 
vooral de intensiteit van alles wat hij meemaakt 

in zichzelf en in het contact met anderen. ‘Ik keek 
vol verbazing  naar mezelf: naar de emoties die ik 
ervoer. Ik ervoer een enorme dankbaarheid om alles 

wat ik zomaar  om niet  van 
anderen ontving. Allemaal precies 
wat ik nodig had voor mijn ver
dere groei.’ 
Eenmaal terug thuis weet hij: ik 
ben nog helemaal niet uitgelopen, 
ik wil nog eens zo’n bijzondere 
ervaring! Een nieuwe tocht moet 
wel weer opnieuw een aanspre
kend doel hebben en dat wordt 
deze keer Rome. Er is in die tijd 
nog heel weinig bekend over 

lopen naar Rome; hij trekt 
een lijn op de kaart van Ne
derland naar Rome en gaat 
op weg. ‘Opnieuw kwam 

ik veel in mezelf tegen: heimwee, uitputting en 
schaamte om daardoor niet meer verder te kunnen. 
Mijn vrouw Ans kwam toen een paar dagen met me 
meelopen en zo kwam ik weer op gang en bereikte 
ik uiteindelijk Rome.’ 

keerpunt: van pelgrimeren naar 
pelgrimsvereniging
Thuisgekomen uit Rome voelt hij: dit is een heel bij
zondere ervaring geweest waar anderen ook wat aan 
kunnen hebben! Hij besluit om samen met enthou
siaste medepelgrims (onder meer Klaas van der Poel, 
Pieter Quelle en Ton Seysener) te onderzoeken of er 
draagvlak is in Nederland voor het oprichten van een 
vereniging voor pelgrims naar Rome. Zo wordt op 27 
oktober 2007 met 30 enthousiastelingen die Vereni
ging Pelgrimswegen Naar Rome opgericht, met als 
voorzitter: Gert Wich.

Is dat geen ingrijpende stap, het verleggen van je 
aandacht van het lopen naar het besturen van een 
vereniging, met alles wat daarbij hoort aan overleg-
gen, vergaderen en organiseren?
‘Ik ben een organisatieman, een ondernemer’ zegt 
Gert. ‘Ik heb een passie om andere mensen op weg 
te helpen in het realiseren van hún passie. En wat is 
er mooier dan die twee groepen mensen bij elkaar 

bewijs dat hij ook echt in Rome 

is aangekomen
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te brengen? Aan de ene kant mensen die dolgraag 
willen lopen of fietsen naar Rome en alle informa
tie daarover willen opzuigen; en aan de andere 
kant mensen die dat al hebben 
gedaan en niets liever willen dan 
hun enthousiasme en ervaringen 
doorgeven aan anderen. Mensen 
op weg helpen om op hun beurt 
hun eigen onvergetelijke tocht te 
gaan maken. Die vereniging is 
óók een passie voor mij! Ik vind 
het geweldig om dat vanaf het 
begin te kunnen doen met een 
clubje van zulke enthousiaste en 
deskundige medebestuursleden. 
Met mensen als Pieter Quelle die 
een fantastische website maakte 
en beheert, Ton Seysener met zijn 
gedegen financiële capaciteiten of Ben Teunissen met 
zijn creatieve gaven bij het tot stand brengen van ons 
tijdschrift Omnes, de Nieuwsbrief en het Hand
boek van de vereniging; en – niet te vergeten  zijn 
wandelgidsjes van de Via Francigena. Ik vind het een 
heerlijk cluppie en dat is het ook na alle tussentijdse 
wisselingen in het bestuur nog steeds.’

keerpunt: afscheid als voorzitter, 
en weer verder
Als dat allemaal zo fijn is, 
waarom ga je dan nu toch weg?
Gert zegt dat die stap voor hem helemaal niet ge
makkelijk is, maar wel noodzakelijk. De vereniging 
is duidelijk aan het groeien, een mooi teken van 
goede gezondheid; van dertig leden bij de start tot nu 
na acht jaar ca. 1000 leden. Als we zo doorgaan zou 
dat binnen vijf jaar wel eens kunnen verdubbelen. 
Het is een grote vereniging geworden en dat stelt 
andere eisen dan bij het begin. De vereniging staat 
voor een aantal nieuwe ontwikkelingen en taken: an
dere bestuurstaken, meer gebruik maken van nieuwe 
media, andere eisen aan communicatie en interactie 
tussen het kader en de vrijwilligers en tussen de 
leden onderling. Daarin moet het bestuur veranderen 
van het clubje enthousiaste pioniers van het begin 
naar een – minstens even enthousiast – bestuur van 
meer bedrijfsmatig denkende professionals.

Er zijn nog meer ontwikkelingen. Mensen willen na 
Rome verder naar nieuwe pelgrimsbestemmingen en 
willen daarover informatie krijgen. In de komende 

jaarvergadering zal daar aandacht 
aan worden besteed. Ook met de 
Raad van Europa kan er meer wor
den gedaan, bijvoorbeeld erken
ning van oude Europese culturele 
paden en wegen, waartoe ook de 
Via Francigena behoort.
‘Ik merk bij mezelf’, zegt Gert, 
‘dat ik langzamerhand hiervoor 
niet meer de drive, de energie, de 
inspiratie kan opbrengen die het 
vraagt om zo’n proces te leiden. 
Dat vraagt nieuwe enthousiaste 
professionals. Ik heb tot mijn grote 
vreugde gemerkt dat die in ruime 

mate aanwezig zijn onder de bestuurders die de 
laatste tijd nieuw zijn aangetrokken. Daardoor kan ik 
nu aftreden als voorzitter. Ik heb er moeite mee, want 
het was een fijne club mensen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat dit èn voor mij èn voor de vereniging 
een juiste stap is.’

En voor jezelf, meer vrije tijd, hoe verder?
Hij lacht bij dat ‘meer vrije tijd’. ‘Ik heb het nog 
steeds druk genoeg met mijn bedrijf Crossdocks. Dat 
begeleidt mensen die dat op eigen kracht niet kun
nen naar een baan als vrachtwagenchauffeur en dat 
is prachtig dankbaar werk. Ook krijg ik weer meer 
tijd om te wandelen. Zo ben ik onlangs begonnen 
aan het wandelen van het Zuiderzeepad. En natuur
lijk blijft ook onze vereniging heel belangrijk voor 
mij’.

Gert als de voorzitter 

zoals we hem kennen

Dank je wel, Gert, 
dat je ons zo wat meer inzicht hebt willen geven in 
jezelf als mens, als pelgrim, als bestuurder en in  je 
motieven en gevoelens bij dit afscheid. 
Als een oud lid vanaf 2008 die jou al zo lang heeft 
meegemaakt mag ik je, vooruitlopend op wat er zeker 
gezegd zal worden op de komende jaarvergadering, 
hier alvast danken voor al het werk en de inzet 
waarmee je onze vereniging tot hier hebt helpen 
groeien en bloeien!
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    Alle wegen leiden naar Rome... 
– desnoods via de Engelse zuidkust…

Door Arnoud Boerwinkel

mejuffrouw Efting Dijkstra. Dat was de chique naam van 

onze lerares Engels op de middelbare school. Als zij het 

lokaal betrad en met een licht ironische blik het zootje 

ongeregelde pubers overzag, werd het meteen rustig in 

de klas. met haar tijdloze kleding naar degelijk-Angelsak-

sische snit en haar ijzig-onverstoorbare lichaamstaal wist 

iedereen: elke poging om met haar de draak te steken of 

haar uit haar evenwicht te brengen was tot mislukken 

gedoemd. Zij had een natuurlijk overwicht en vormde met 

haar onderkoelde humor de perfecte belichaming van de 

uitdrukking “tongue in cheek”.

Aan juffrouw Efting Dijkstra moest ik regelmatig denken toen 
ik deze zomer mijn kennis van de Engelse taal weer eens 
flink moest oppoetsen tijdens de wandeling over het South-
West Coast Path langs de Engelse zuidkust. Behalve van de 
unieke combinatie van bergen en zee langs dit pad genoot 
ik van de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de relative
rende humor van veel van onze westerburen. En van hun 
prachtige taal. Natuurlijk heb ik op mijn wandelingen door 
Europa hartelijke Belgen, Luxemburgers, Fransen en Zwitsers 
mooi Frans horen spreken en veel aardige Italianen prachtig 
Italiaans; en ook de Duitse taal kan mij zeker bekoren. Toch 
besloot ik afgelopen voorjaar mijn wandeling naar Rome 
door Duitsland stop te zetten en mijn pad deze zomer te 
vervolgen langs de kusten van Devon en Cornwall. Vooral 
vanwege die mooie taal en die aardige mensen.
Dat kwam zo.
In de zomer van 2012 was ik in m’n eentje in drieënhalve 
maand van ZuidLimburg via de GR5, door de Franse en Ita
liaanse Alpen en de Toscaanse heuvels naar Rome gelopen. 
Het was een geweldige ervaring, waarvan ik het jaar daarna 
nog uitgebreid kon nagenieten: in alle rust van het bestaan 
als werkloze zestiger kon ik de ervaringen achter mijn PC 
van me afschrijven en bundelen in een boekje. Toen die 
klus geklaard was begon het wandelaarsbloed weer onrustig 
door mijn aderen te stromen en ontstond de behoefte aan 
herhaling; maar dan via een andere, oostelijker route. Maar 
nogmaals ruim drie maanden mijn vrouw hier in haar sop 
laten gaarkoken zou het definitieve einde van ons tot dan toe 
mooie huwelijksleven betekenen. En dat was me die wande
ling nou ook weer niet waard. Dus bedacht ik er dit keer een 
vijfjarenplan van te maken: elk jaar een flink stuk lopen en in 

2020 opnieuw in Rome aankomen. Dat was het idee. 
En zo begon ik vorig najaar – in gezelschap van vrouw of 
vrienden of alleen – in etappes van één tot drie dagen aan 
het Floris V pad van Amsterdam tot aan Schoonhoven. Daar 
hinkstapsprong ik over op het Grote Rivierenpad dat Hoek 
van Holland verbindt met Kleef in Duitsland. En vervolgens 
probeerden we dit voorjaar wegwijs te worden uit de af en 
toe verwaarloosde markeringen van de E8 tussen Kleef en 
Bonn. 

Maar de reistijden met het openbaar vervoer van huis naar de 
plaats waar we de vorige keer onze tocht hadden onderbro
ken en van de plek waar we vervolgens aankwamen naar de 
thuishaven werden naar mate de tocht vorderde steeds langer 
en omslachtiger. Gaandeweg kreeg ik steeds meer twijfels 
over de haalbaarheid van mijn onderneming. De doorslag 
gaven de laatste wandeldagen – afgelopen mei – langs de 
op zich schilderachtige groenstroken van het Ruhrgebied: 
ze bleven verstoken van leuke contacten met “localo’s” of 
medewandelaars. Ik slaagde er niet in door de tüchtige, 
oerdegelijke omgangsvormen van onze Oosterburen heen 
te prikken en hen te verleiden tot een enigszins geanimeerd 
gesprek. Dat bracht mij tot een kloek besluit. Wat is dat ook 
voor dwaze gedachte, bedacht ik, om per se nog een keer dat 
hele stuk naar Rome te willen lopen; en dan nog wel door 
Duitsland en in etappes? Die unieke ervaring van 2012 krijg 
je nooit meer terug, want die zat hem juist in het eenmalige, 
de gecomprimeerde opeenvolging van ruim honderd dagen 
achtereen lopen, op mezelf aangewezen zijn, bevrijd van 
stress of georganiseer. 

En nu denk ik met plezier terug aan de prachtige, maar zware 
wandelingen over de sterk stijgende en dalende paden van 
het coast path; aan het gekrijs van de zeemeeuwen tegen 
de achtergrond van de constant ruisende branding van Het 
Kanaal; aan de sensatie van de wind door mijn haren, terwijl 
ik mijn blik laat glijden langs de grazige weiden en goudgele 
korenvelden aan mijn linkerhand en de diepblauwe zee aan 
m’n rechterhand. En aan de talrijke korte ontmoetingen met 
die vriendelijke medewandelaars, immer vergezeld van een 
vrolijk bastaardhondje dat op en neer rennend een veelvoud 
aflegt van de afstand van zijn baasje.  
Als alle wegen dan toch naar Rome leiden, dan wat mij 
betreft maar een keer via de Engelse Zuidkust…..

mAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRImSWEGEN NAAR ROmE
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    De kerk van de 
Friezen in Rome
een stukje Nederland in hartje Rome

Door Leo Baeten  Foto’s door de auteur

Vanaf het Sint Pietersplein is de tussen twee huizenblokken ingeklemde trap te zien die naar de kerk van de 
Friezen leidt. De enigszins aan het zicht onttrokken kerk ligt op de helling van de Janiculus-heuvel (die niet 
tot de spreekwoordelijke zeven heuvelen van Rome wordt gerekend). De kerk van de Friezen is de migran-
tenparochie voor in Rome woonachtige Nederlandse gelovigen. maar ook toeristen en pelgrims komen 
langs voor de zondagse mis of om de Nederlandse sfeer te proeven. 

ook pelgrims naar Rome gingen uit het gebied wat 
nu Nederland is. De paus had een veertigtal mon
niken naar Engeland gestuurd om de Angelsaksen te 
bekeren. De Angelsaksen werden christelijk en Ierse 
monniken zagen het als hun opdracht om ook het 
vasteland van NoordEuropa te bekeren. Een van hen 
was Willibrord (658739), die in 690 met een aantal 
metgezellen de Noordzee overstak om de Friezen 
tot het christendom te bekeren. Met Friezen wor
den in dit verband niet de bewoners van de huidige 
provincie Friesland bedoeld: in de 7e eeuw waren de 
Friezen alle Germaanse volken die aan de Noordzee
kust tussen Duinkerken en Denemarken leefden.
Vanaf 716 wordt Willibrord in zijn bekeringswerk 
bijgestaan door Bonifatius (672754). Als Willibrord 
in het jaar 739 in de abdij van Echternach komt te 
overlijden, zet Bonifatius zijn werk voort. Hij blijft dit 
doen tot 754 wanneer hij bij Dokkum door Friezen 
wordt vermoord. Na de dood van Bonifatius zetten 
andere Angelsaksische missionarissen de kerstening 
van de Friezen voort. Rond het jaar 800 wordt het 
gebied van de Friezen veroverd door Karel de Grote, 
die het bekeringsproces sterk heeft versneld door 
overgang op het christendom af te dwingen. Met het 
optreden van Liudger (742809), de eerste tot bis
schop gewijde Fries, komt aan het bekeringswerk een 
einde: gedwongen door Karel de Grote of vrijwillig 
zijn de Friezen christen geworden.

De parochie werd gesticht in het laatste decennium 
van de vorige eeuw, maar de geschiedenis van de 
kerk gaat meer dan een millennium in de tijd terug. 
In deze geschiedenis neemt de pelgrimage naar 
Rome vanuit Nederland een belangrijke plaats in. 
Wie op pelgrimstocht naar Rome gaat, stapt in de 
voetsporen van voorgangers uit de 8e eeuw. 
In de eerste eeuw van onze jaartelling maakte het 
gebied aan de voet van de Janiculusheuvel nog geen 
deel uit van de bebouwing van Rome. Wel lag daar 
het Circus van Nero. Op deze renbaan werd in het 
jaar 67 de apostel Petrus gekruisigd. De christenen 
begroeven hem op een vlakbij gelegen kerkhof. Het 
graf van Petrus werd al in de eerste eeuwen van het 
christendom een pelgrimsoord. Toen 300 jaar later 
keizer Constantijn het christendom staatsgodsdienst 
van het Romeinse Rijk maakte, werd op het graf van 
Petrus de eerste SintPieterbasiliek gebouwd. Die 
basiliek was een mausoleum of grafkerk en werd niet 
gebruikt voor de viering van de eucharistie. Twee 
eeuwen later liet paus Gregorius I de Grote (540
604) in de basiliek een altaar bouwen opdat pelgrims 
op het graf van de apostel ook de eucharistie konden 
vieren. 

kerstening der Friezen

Paus Gregorius I bevorderde de pelgrimage naar 
het graf van Petrus en het is aan hem te danken dat 
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Een eigen “schola”

In deze tijd komen de pelgrimages naar Rome uit het 
Friese gebied op gang. De pas gekerstende bede
vaartgangers verblijven na de lange, gevaarlijke en 
uitputtende reis in eerste instantie in de “schola” 
(school) van de Angelsaksen. Die schola ligt vlak bij 
het graf van Petrus en dat is de plaats waar ook de 
Friese pelgrims willen verblijven. Het duurt niet lang 
of de Friezen kunnen terecht in een eigen schola, 
die ook de buurt van de SintPietersbasiliek ligt op 
de plaats waar nu de kerk van de Friezen staat. De 
“schola frisiorum” is een afgebakend terrein waar 
een eeuwenoud aan de aartsengel Michaël gewijd 
kerkje staat. Uit veiligheidsoverwegingen ommuren 
de Friezen hun buiten Rome liggende schola. Om 
zich tegen onverlaten te beschermen, richten zij ook 
een eigen militie op. Binnen de ommuurde vesting 
bevinden zich niet alleen de kerk maar ook enkele 
huisjes, een herberg, een tuin voor de voedselvoor
ziening, een waterput en een kerkhof. 

bloedige strijd

De schola van de Friezen was ongeveer driehonderd 
jaar lang in gebruik. In 1084 werd de verblijfplaats 
door de Noormannen verwoest. In dat jaar begon de 
z.g. investituursstrijd, het conflict tussen de Duitse 
keizer Hendrik IV en de toenmalige paus Gregorius 
VII. Inzet was het recht op de benoeming van bis
schoppen. De keizer vond dat hij in zijn eigen ter
ritorium bisschoppen mocht benoemen. De paus was 
echter van mening dat dat recht uitsluitend bij hem 
kon liggen. Hendrik IV wilde ondanks het conflict 
toch door de paus in Rome worden gekroond tot kei
zer van het Heilige Roomse Rijk. Gregorius weigerde 
uiteraard en Hendrik 
trok met zijn leger naar 
Rome om zijn kroning 
af te dwingen. Gregorius 
nam zijn toevlucht in de 
Engelenburcht, in die tijd 
een onneembare vesting. 
Hendrik stationeerde zijn 
leger in de verblijfplaats 
van de Friezen, die hem 
van harte welkom heet

ten als hun eigen keizer. Hendrik werd tot keizer 
gekroond, niet door Gregorius maar door Clemens 
III, de door hem aangestelde tegenpaus. Gregorius 
stuurde een koerier naar ZuidItalië om de hulp in te 
roepen van de Noormannen, die daar een koninkrijk 
hadden. Deze afstammelingen van de bloeddorstige 
zeerovers waren weliswaar tot het christendom 
bekeerd, maar stonden wel nog steeds bekend als 
een krijgslustig volk. Toen keizer Hendrik IV dan 
ook hoorde dat de Noormannen in aantocht waren, 
vluchtte hij met zijn leger richting NoordItalië, de 
Friezen aan hun lot overlatend. De Noormannen 
bevrijdden eerst de paus uit de Engelenburcht en 
maakten daarna de schola van de Friezen met de 
grond gelijk. Alle Friezen die daar op dat moment 
verbleven, kwamen om het leven. 

Een nieuwe kerk

Zestig jaar lang lag het terrein van de Friese schola 
braak. Daarna werd een nieuwe kerk gebouwd, die 
in 1141 werd ingewijd door paus Innocentius II. De 
schola werd de verblijfplaats van pelgrims uit het hui
dige Nederland, maar het aantal bezoekers werd in 
de volgende eeuwen minder en minder. Een belang
rijke reden hiervoor was dat in de 14e eeuw gedu
rende zeventig jaar de paus niet in Rome maar in 
Avignon zetelde en er nog nauwelijks pelgrims naar 
Rome gingen. Daarnaast kregen de Nederlanders/
Friezen de beschikking over een veilige verblijfplaats 
binnen de beschutting van de stadsmuren. In de 15e 
eeuw was bij Piazza Navona een pension met kapel 
ontstaan voor Nederlands/Duitssprekende pelgrims, 
opgericht door het Dordtse echtpaar Jan Pieterszoon 
en zijn vrouw Katrien. De Nederlanders gingen bij 
voorkeur daar logeren. Het complex bestaat nog 

steeds onder de naam 
Santa Maria dell’Anima 
en is nu de nationale kerk 
van de Duitsspreken
den. Maar nog steeds zit 
een Nederlander in het 
bestuur en wordt aan een 
Nederlandse student gast
vrij onderdak verleend. 
De enige Nederlandse 
paus, Adrianus VI, heeft 
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in deze kerk zijn grafmonument.
Aan het noodlijdende bestaan van de schola van 
de Friezen komt in 1513 een einde, wanneer de 
kerk in eigendom komt van het kapittel van de Sint 
Pieter. Het heeft in die tijd maar een haar gescheeld 
of de kerk was afgebroken. In de 16e eeuw werd de 
huidige Sint Pieter gebouwd en daarvoor moesten 
veel gebouwen aan de voet van de Janiculusheuvel 
gesloopt worden. Door haar ligging wat hoger op de 
helling van de heuvel en iets terzijde van de weg (de 
huidige Via di Conciliazione), is de kerk gespaard 
gebleven van afbraak.
Rond 1760 restaureerde het kapittel de kerk ingrij
pend. De restaurateurs hadden een groot gevoel voor 
de historie van de kerk. Mensen die een belang
rijke rol hadden gespeeld in de geschiedenis van 
de schola van de Friezen werden op medaillons 
afgebeeld. Dat gevoel voor historie was mogelijk te 
danken aan Lodewijk van Wittel (Luigi Vanvitelli), 
een Nederlander zich met de restauratie bemoeide. 
Van Wittel, een telg uit een Nederlandse emigran
tenfamilie, was in die tijd architect van de Sint Pieter 
en onderscheidde zich op het gebied van kunst en 
architectuur. 

terug in Nederlandse handen

Bijna vijf eeuwen nadat de band tussen Friezen/Ne
derlanders en de Michaël en Magnuskerk verbroken 
was, is in 1989 de kerk weer in Nederlandse handen 
gekomen. Degene die zich daar vooral voor heeft 
ingezet is wijlen mgr. Tiny Muskens, toen rector van 
het Nederlands College in Rome en later bisschop 
van Breda. Hij is met het kapittel van de Sint Pieter 
gaan praten, heeft gewezen op de historische banden 
tussen de Nederlanders en deze kerk en heeft het 
Kapittel zover weten te krijgen om het gebruiksrecht 
van de kerk weer aan de Nederlanders terug te 
geven. Zo is een eigen kerk voor Nederlanders    en 
Friezen  in Rome ontstaan. Gelet op het verleden 
kreeg de kerk een tweede naam: San Michele dei 
Frisoni (heilige Michaël van de Friezen) of kortweg 
Friezenkerk. De nieuwe eigenaren hebben in de 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en in 
de periode 2007 – 2011 de kerk grondig gerestau
reerd. In het interieur herinneren details aan de lange 
en bewogen geschiedenis. Uit de tijd van de “echte” 

schola van de Friezen is de grafsteen overgebleven 
van ridder Hebe, die in het jaar 1004 was overleden 
en begraven. Van de in de 12e eeuw gebouwde kerk 
kan een stuk fundament via een doorkijk in de vloer 
bekeken worden. Ook is nog een stukje Romeinse 
vloer te bewonderen dat gedurende de restauratie 
van 2007 – 2011 werd ontdekt. 
Sinds 2004 is de kerk van de Friezen een migran
tenparochie voor de Nederlandse gelovigen, met, 
na 550 jaar, weer een eigen kapelaan. De verant
woordelijke priester heeft de eretitel “capellanus 
Neerlandicus in Urbe” (Nederlandse kapelaan in 
de stad) of “pastor Batavorum in Urbe” (pastoor van 
de Batavieren in de stad). De kerk van de Friezen is 
een ontmoetingsplek voor de Nederlandse gemeen
schap in Rome, toeristen en pelgrims. Na de zon
dagse Nederlandstalige Eucharistieviering (die wordt 
afgesloten met het zingen van het 6e couplet van het 
Wilhelmus: Mijn schilt ende betrouwen zijt ghy, O 
Godt, mijn Heer) wordt op het pleintje voor de kerk 
bijgepraat onder het genot van een kop koffie. Tegen 
het middaguur stroomt het pleintje snel leeg, want 
de mensen willen graag de overbuur zien – al is de 
paus maar een kleine verschijning op de bovenste 
verdieping van zijn paleis. Hij geeft vandaar een 
toespraakje, bidt het Angeles en geeft de zegen. Na 
een kort verblijf in de Nederlandse enclave wordt de 
pelgrim weer opgezogen in het gewone leven. Het 
bezoek aan de kerk van de Friezen is al een herinne
ring geworden. 

Voor meer informatie over de Friezenkerk ga naar: 
www.friezenkerk.nl
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door Ruud Bruggeman
boekbespreking

maar dan wel het boek ‘Wandelen’ van Frédéric 
Gros. De schrijver is hoogleraar filosofie in Parijs, 
met een passie voor wandelen, dat spat er van alle 
kanten vanaf. En ook met een passie voor wat wan-
delen in filosofisch opzicht met je kan doen, en dat 
is zijn beroep. maar hij schrijft het niet alleen als 
professor, maar ook van binnen uit, vanuit zijn eigen 
ervaringen als wandelaar, en dat maakt het ook voor 
ons als wandelaars/niet-professoren zo herkenbaar 
en aansprekend.

Gros schrijft over wat we in onszelf tegenkomen wan
neer we zo wandelend aan het pelgrimeren zijn. Over 
onze ervaringen onderweg met verschijnselen als 
vrijheid, traagheid, eenzaamheid, stilte, gevoelens van 
eeuwigheid, geluk, terugkeer naar elementaire behoef
tes. Verrassend is, dat hij die hoofdstukjes afwisselt met 
hoofdstukjes over de heel diverse ervaringen van een 
aantal beroemde filosofen met een passie voor wande
len zoals Nietzsche, Rousseau, Thoreau, Kant, Gandhi. 
Het blijkt niet met iedereen even goed af te lopen, maar 
de schrijver vertelt erg boeiend over de invloed van 
wandelen in hun leven. Wandelen is meer dan alleen 
pelgrimeren, maar het blijkt altijd een heel ingrijpende 
ervaring in het leven van mensen te zijn.
Het is een boek waar ik erg blij van word, om de grote 
herkenbaarheid met eigen wandelervaringen  maar veel 
mooier en helderder verwoord dan ik het zou kunnen; 
en om de soms heel verrassende andere invalshoeken 
die de eigen ervaringen kunnen verdiepen. Je krijgt 
onder het lezen direct zin om weer te gaan lopen, met 
meenemen van deze inspiratie. Persoonlijk werd ik het 
meest geraakt door zijn aangrijpende beschrijving van 
de pelgrimage naar de heiligste berg van de hindoes, 
de Mount Kailash, als woonplaats van de god Shiva, 
op 5600 m hoogte in Tibet in de Himalaya. Ik zou dan 
direct mijn rugzak willen pakken en daarheen op weg 
gaan. Onze komende jaarvergadering zal ook gaan over 
pelgrimeren naar andere bestemmingen, dus wie weet 
wie het nog meer inspireert……….
Maar wat hij in zijn boek te bieden heeft, geldt ook voor 
elke andere wandelpelgrimstocht: ‘Pelgrimeren, een 
feest, voor lichaam en geest!’

Enkele pareltjes….
Nog zomaar een paar pareltjes, om een idee te geven 
wat het boek aan inspiratie te bieden heeft:
• Vrijheid. Onder het wandelen ontsnap je aan het idee 

van een eigen identiteit, aan de verleiding iemand te 
zijn, een naam en een geschiedenis te hebben. De 
vrijheid tijdens het wandelen is dat je niemand bent, 
omdat je lichaam dat wandelt geen geschiedenis 
bezit, alleen een oeroude levensstroom.

• Traagheid. Traagheid is niet het tegenovergestelde 
van snelheid, maar van haast. Haast versnelt de tijd, 
die dan vlugger voorbijgaat en twee uur lang haasten 
maakt je dag korter. Dagen van traag wandelen laten 
je langer leven, omdat alle uren, minuten, seconden 
lucht krijgen, diepte krijgen, in plaats van te worden 
gevuld tot ze uit hun voegen barsten.

• Eenzaamheid. Het is onmogelijk om alleen te zijn als 
je wandelt. Alles wat je ziet wordt je geschonken en is 
je niet meer af te nemen. Wie zou zich alleen kunnen 
voelen als hij de hele wereld bezit?

• Stilte. Stilte tijdens het wandelen is een einde aan 
onze taalverspilling, een einde aan het geklets dat al
tijd om ons heen is. In woorden wordt alles vastgelegd 
en bevroren. Kijk daarom ook uit voor de wandelgid
sen, die je willen laten geloven dat er voor alles wat 
er te zien is een naam is.

• Welzijn. Tijdens het wandelen is de vreugde een basso 
continuo. Voor de hoogste vreugde is weinig nodig; 
de vreugde van het gevoel dat je leeft, dat je hier bent, 
dat jij en de wereld in harmonie zijn. Of er ontstaat 
een gevoel van sereniteit. Dat betekent, dat je niet 
meer heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en 
vrees, en dat kan alleen door je buiten alle zekerhe
den te plaatsen (Want zekerheden moeten worden 
verdedigd en dat geeft altijd angst en onrust).

Kortom, een boekje om onderweg op een volgende 
tocht eens mee te nemen, als geestelijke voeding en 
inspiratie. En het weegt maar 230 gram. Dus wat weer
houdt je nog?

Wandelen? 
Neem eens een boek mee!

 

Wandelen? Lees eens een boek!
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      Je kunt alleen groeien 
als je de tijd neemt stil te staan
Door Luc Gregoir 

Foto’s Reinoud De Brant

Wandelen? Lees eens een boek!
 



Reinoud de Brant is een jonge 
Vlaming die dit voorjaar vertrok 
vanuit Stekene (bij Gent) voor 
zijn solopelgrimstocht naar 
Rome. Overdag is het genie
ten en tot zichzelf komen in 
volledige afzondering, maar ‘s 
avonds is er het weerzien met 
medepelgrims en het uitwisse
len van ervaringen. Een hetero
gene groep die met elkaar van 
gedachten wisselt. De redenen 
om op weg te gaan zijn uiteen
lopend, maar het is boeiend 
naar elkaars verhaal te luisteren. 

Bij Reinoud lagen de beweegredenen 
bij de Europascouts.  Reinoud legt 
uit: ‘De Europascouts - België ook 
wel Europascouts en Gidsen is een 
christelijk geïnspireerde beweging 
die iets verder wil gaan met het 
scoutisme dan een bezigheidsthera
pie voor kinderen met druk bezette 
ouders. De leiders engageren zich 
om de jongeren pedagogisch te 
leiden en te begeleiden en om ieders 
talenten in het licht te plaatsen. 
Als persoon kan je je zo aanvaard 

Het was aan het eind van een 
lange wandeldag langs de Via 
Francigena toen Reinoud de 
Brant in het bekoorlijke Ab-
badia Isola bij Siena aankwam. 
Alles nodigde uit om een 
heerlijke overnachting in de 
pelgrimsherberg door te bren-
gen, maar geen pelgrim zon-
der pelgrimsstempelkaart, zo 
bleek. De enige mogelijkheid 
die overbleef was uit te wijken 
naar het hoger gelegen Monteriggioni. De kilometers bergop die er na een zware 
dag nog bovenop kwamen, zouden in een groep onvermijdelijk tot gemor geleid 
hebben. Maar niet voor Reinoud. Op de mooie weg door het Toscaanse heuvelland-
schap prikte voor het eerst sinds drie dagen de zon door het wolkendek. Dat was het 
moment om zijn rugzak opzij te zetten en te gaan lezen. ‘Eigenlijk beleefde ik hier al 
de aankomst in het Hemelse Rome. Alles wat nu nog komt is bonus’. 
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voelen, hetgeen in een andere omgeving soms niet 
het geval is. De eigenwaarde is een fundamentele 
voorwaarde om een stap verder te zetten. In verschil
lende stadia groeien deze kinderen naar een “echte 
scout”. Dat is iemand die dient in de maatschappij, 
die trekt, die een voorbeeld stelt, iemand waar je een 
beroep op kan doen. Uiteindelijk gaat het in de kerk 
om dienstbaarheid voor de medemens en deel te zijn 
van de maatschappij. Het is een heel andere kijk op 
de kerk dan het beeld van een hiërarchische struc
tuur, opgebouwd uit dogma’s.’

Het verband met pelgrimeren

Pelgrimage en Scouting lijkt een vreemde combinatie, 
maar Reinoud ziet dat niet zo: ‘Het laatste stadium in 
het groeipad is de scouting voor het leven. De pelgrims-
tocht onderga je lijfelijk, maar is ook een metafoor 
voor de weg die je door je leven maakt. Scouting voor 
het leven noemen wij Voortrekkerij. Een voortrekker is 
een pelgrim die altijd onderweg is, het is een levens-
houding. Ultreïa, ultreïa! (ga vooruit - rechtendoor), 
zo begroetten al zingend de middeleeuwse pelgrims 
elkaar in Galicië. Je kan dit vanuit christelijk oogpunt 
bekijken door te stellen dat je met je pelgrimsstok op 
weg gaat en erop vertrouwt dat ergens vóór jou op 
dat pad Jezus je voorafgaat. Als je de Via Francigena 
loopt zal de weg die je moet nemen niet altijd duidelijk 
zijn. Ga je links of rechts? De weg die je inslaat kan de 
juiste of een andere weg zijn, maar met het nodige 
vertrouwen kom je verder. Ook op je weg door het 

leven komen er momenten dat je niet weet hoe het 
verder moet, soms moeten we keuzes te maken die 
niet altijd even eenvoudig zijn. Met vertrouwen en ge-
loof hoef je je geen zorgen te maken of je wel de juiste 
weg kiest. Op de weg naar Rome wil je steeds vooruit 
gaan, ook al kom je er nooit helemaal écht aan. Bij mijn 

laatste tocht was het doel niet alleen 
aan te komen in Rome, maar vooral bij 
het einde het gevoel te hebben verder 
te staan. Je kunt alleen groeien als je de 
tijd neemt stil te staan. Dan zie je hoe 
het beter kan. Als je op de Via Franci-
gena die tijd niet neemt loop je je doel 
voorbij. Op de weg van het leven is het 
net zo: je leeft je eigen leven voorbij. 
Wanneer je tijd neemt stil te staan bij 
de zaken die je doet, bij de dingen die je 
overkomen, kan je groeien en een beter 
mens worden in deze wereld. Dit zijn 
momenten om je open te stellen voor 
God.’ 
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moeilijke periode

Onverwacht viel het moment van Reinouds vertrek 
samen met een moeilijke periode in zijn leven. De 
pelgrimstocht gaf hem de gelegenheid hierbij stil te 
staan en te groeien als persoon. Het deed hem inzien 
dat deze tegenslag een sterke positieve kant had en 
enorm veel vruchten kon voortbrengen. Daarom dat 
het alléén op weg gaan voor hem belangrijk was. Hij 
had het niet eerder gedaan. 
Reinoud heeft tijdens zijn tocht prachtige foto’s ge
maakt. ‘Ze roepen de emotie van het moment weer 
terug. Soms hield ik ook halt om een lied te zingen. 
Het is een manier om het moment vast te houden en 
er vorm aan te geven, er onderweg al stappend op 
door te gaan en er thuis verder wat mee te doen.’ 
Graag zou hij nog een keer willen vertrekken voor 
zo’n onderneming, maar dan wél samen met zijn 
vrienden. ‘Ik wil ze laten proeven wat het pelgrime
ren kan betekenen voor hen. Dat zie ik als mijn rol 
van dienstbaarheid, van voortrekker, door niet halt 
te houden bij m’n eigen ervaring, maar deze door te 
geven aan anderen. Op eigen houtje zouden ze er 
immers misschien niet aan beginnen en nooit besmet 
raken met de pelgrimsmicrobe. Als je het niet zelf 
heb meegemaakt, kan je niet weten wat zo ‘n tocht 
betekent.’

When the camino ends, 
the journey begins
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Dank u, monsieur bernard
Door Ton Wilbers en Ben Teunissen (Red.)

Foto’s Ton Wilbers

Dit voorjaar trok Ton Wilbers wandelend 
van Roermond naar Rome, deels over de 
Via Francigena. Op 20 juli arriveerde hij 
na drie maanden in Rome. Op zijn route 
trof hij de grote Sint Bernard. De beklim-
ming daarvan beschreef hij op 3 juni in 
zijn blog. 

Beste monsieur Bernard, 
Graag wil ik mijn ervaringen met je delen, de ervarin-
gen die ik opgedaan heb tijdens de beklimming van 
je flanken. Dagenlang heb ik me daarover onzeker 
gevoeld. Natuurlijk heb ik vaker in de Alpen gelopen, 
met een lift tot zekere hoogte om daar te wandelen. 
Maar een berg van onderaf tot aan de top te beklim-
men is een van de nieuwe ervaringen die ik op mijn 
route naar Rome ben tegengekomen. 
De eerste dag ben ik vol goede moed aan je voeten 
gestart, maar voordat ik bij de enkels was, waren de 
beproevingen al zwaar. Alsof je mij vanaf het begin 
wilde zeggen: “vat het niet te lichtzinnig op”. Gelijk 
smalle paadjes langs diepe kloven, die op en af gingen. 
Afdalingen op smalle paadjes met scherpe haarspeld-
bochten met grote hoogteverschillen in de bochten. 
Je hebt oude angsten die ik dacht verwerkt te hebben 
in me naar boven gehaald, hoe moeilijk en zwaar afda-
lingen voor mij kunnen zijn. 
Ik heb je vervloekt, monsieur Bernard en ook heb ik 
gesmeekt: laat er alstublieft één kilometer normaal 

pad tussen zitten. Maar je hebt me maximaal 500 
meter gegeven. 
Toen ik ‘s middags de beproevingen dacht te hebben 
doorstaan, monsieur Bernard, had je grote rotsblok-
ken voor mij in petto, grote stenen zonder pad, waar 
merktekens de looprichting aangaven.

Ultieme beproeving 

Na deze rotsen (alsof het nog niet genoeg was 
geweest) de ultieme beproeving: een smal pad aan 
de zijkant naar beneden afglijdend met alleen maar 
los zand. Op dit stukje moest je twee keer je voet 
neerzetten zonder te weten of de voet houvast zou 
hebben, zo niet dan donderde je naar beneden. Ik 
weet niet monsieur Bernard hoe lang ik daar gestaan 
heb voor ik mijn eerste voet heb geplaatst. Seconden, 
minuten? Geen idee, het duurde een eeuwigheid. 
En waar ik de moed vandaan heb gehaald? Ik weet 
het niet, maar ik heb de pas gezet. Later sprak ik nog 
met andere pelgrims en het enige dat ik hoefde te 
vragen was: “wat vond je van de plek met los zand?” 
Iedereen wist waar ik het over had.
Na deze eerste dag, monsieur Bernard, was ik pas op 
kniehoogte, met nog meer onzekerheid over welke 
beproevingen ik nog moest doorstaan. De tweede 



dag heb je gelukkig een heel ander gezicht laten 
zien. Vond je dat ik genoeg geleden had? 
Ik heb op je flanken gelopen in de zon met geweldi
ge vergezichten, mooie bergdorpjes en een ontmoe
ting met twee Duitse pelgrims waarmee ik de beklim
ming verder heb mogen doen. Wat een opluchting 
dat dit ook een van je vele gezichten is!

Verantwoordelijk voor jezelf 

Als ik te triomfantelijk werd, monsieur Bernard, trok 
er een wolkje voor de zon en was er wat meer wind, 
om te laten voelen hoe nietig wij als mensen zijn op 
je reusachtige flanken. En ik heb geleerd, monsieur 
Bernard, dat ook al ben je met z’n drieën, ieder zijn 
eigen pad moet lopen; en dat je altijd verantwoorde
lijk bent voor jezelf en voor de route die je loopt. 
De derde dag heb je weer een ander gezicht laten 
zien. Indrukwekkende landschappen met sneeuw en 
grote hoogteverschillen, niet moeilijk wel zwaar. Om 
het lichter te maken waren er de marmotten met hun 
typisch geluid, nieuwsgierig rechtop zittend maar net 
iets te schuw voor een goede foto.

Aangekomen bij je hoofd, heb je het laatste beetje 
energie uit ons geperst, om ons door de sneeuw om
hoog te laten ploeteren. Je hebt ons tot het laatst in 
onzekerheid gelaten, of het mogelijk zou zijn om via 
je rug af te kunnen dalen in Italië, want daar lag meer 
sneeuw en was de weg nog afgesloten voor verkeer. 
Maar je hebt ons toegestaan om over je rug af te da
len in Italië. In de ochtend onder grauwe dreigende 
wolken, maar later in een heerlijke zon.

kushandjes 

Met de afdaling heb je het mij niet moeilijk gemaakt, 
ik heb mogen genieten. In het eerste dorpje tijdens 
de middagpauze genoot ik van de Italiaanse gastvrij
heid, waar een oude Italiaanse mamma lekker had 
gekookt en met kushandjes afscheid van me nam. 
Nu ik in Aosta ben, weet ik, monsieur Bernard, dat 
ik je nooit zal overwinnen of bedwingen. Nee ik heb 
jou flanken mogen gebruiken om overwinningen op 
mezelf te behalen, en daarvoor ben ik je zeer dank
baar. Ik maak hier in Aosta een diepe kniebuiging 
voor jou!

25
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Meer lezen van Ton Wilbers? 
Ga naar zijn blog op 
https://vanroermondtotrome.wordpress.com/

Dank u, monsieur bernard

Pelgrims
ervaringen
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De Camino heeft de naam 
– de weg naar Rome 
verdient de roem.
 

Door Leendert Pols 
Foto’s door de auteur

Nadat de fietstocht vanuit huis naar Santiago de 
Compostela is volbracht, heb je het idee dat er geen 
mooiere ervaring bestaat. met jakobsschelpen op de 
stuurtassen hebben we in 2012 de ongeveer 2500 
kilometer lange reis in vijf weken volbracht. In mei 
2015 starten wij de fietstocht naar Rome, ook in vijf 
weken en ongeveer 2200 kilometer. De weg naar 
Santiago de Compostela heeft een spiritueel karak-
ter, terwijl de weg naar Rome prachtige oude kunst 
en natuur biedt. De fietsende pelgrim komt op beide 
wegen ruim voldoende aan zijn trekken. De Camino 
heeft de naam, de Via verdient hem zeker ook. 

Een met ‘Route.nl’ uitgekiende knooppuntentraject 
sluit in Roermond aan op ‘Reitsma’s Route naar 
Rome’. Na een onverhard fietspad wordt de Roer 
verlaten om naar de Rijn te fietsen. Het weer is beter 
dan de voorspellingen, wel koud, soms bewolkt, 
maar droog en veel zon.
Langs de Rijn in Remagen ligt het hoofd van Apol
linaris, leerling van Petrus en de eerste bisschop 
van Ravenna (Italië). In Ravenna ligt de rest van zijn 
lichaam. De Apollinaris Kirche ligt op een flinke heu
vel en is zeker de moeite waard om te bezoeken. 

Legendes langs de Rijn
De Mäuseturm is een torentje op een eilandje in de 
Rijn. De toren vertelt het verhaal van een aartsbis
schop die de boeren meedogenloos afperste. Tijdens 
een hongersnood raakten de boeren in opstand en 
daar wist de wrede aartsbisschop wel raad mee. Hij 
lokte hen in een schuur en stak deze in brand. Toen 
men vroeg wat dat gepiep was uit die schuur, gaf hij 
lachend als antwoord: ‘Ach het zijn de muizen die 
piepen.’ Vervolgens werd hij op zijn kasteel aange
vallen door muizen, vluchtte hij naar de toren, ach
tervolgd door de muizen. Zij vraten de aartsbisschop 
met huid en haar op. 

Die nacht wordt in een droom een van onze fietstas
sen aangevreten door muizen…..

Avontuur in mainz
Als we in Mainz op een gezellig terrasje willen ge
nieten van een kopje koffie wordt onze rust verstoord 
door een luid sprekende Amerikaan, die de ene 
kennis na de andere belt. Zo vertelt hij dat hij in zijn 
eentje door heel Europa reist. Iedereen kan meeluis
teren en zijn verhaal werkt ieder op de lachspieren. 
Kort daarna, tijdens een toiletbezoek, kunnen we een 
ander telefoongesprek woordelijk volgen. Een vrouw 
weet niet wat zij moet doen, want haar moeder is 
vermoord. Allerlei complexe en lugubere situaties 
worden uiteengezet. Nog even luisteren, totdat het 
wel genoeg is. Dan blijkt in de ruimte geen ander 
toilet bezet te zijn. Boven in het plafond zit een luid
spreker, waarin zich een hoorspel afspeelt.

bijzondere overnachting
In de studentenstad Tübingen boeken we een goed
koop onderkomen. Aangekomen blijkt waarom het 
zo goedkoop is. Het is een eenvoudige kamer in een 
studentenhuis, maar schoon. Het ‘inchecken’ gaat op 
een bijzondere wijze. In een zeer uitgebreide mail 
staat een instructie. In een kastje met mechanische 
sleutelcode, ergens buiten het pand, bevindt zich 
een sleutel. Met die sleutel wordt de voordeur van 
het studentenhuis geopend. In de hal bevindt zich 
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een woning, waarvan de deur beveiligd is met een 
elektronisch slot. De code staat in de mail. Dan zoek 
je de voor jou gereserveerde kamer, waar aan de bin
nenkant van de deur de sleutel hangt van het huis, de 
woning en de kamer. Het lijkt wel een zoektocht. Het 
betalen gebeurt in een klaargelegde enveloppe die ’s 
morgens bij het verlaten in de kamer achterblijft. De 
sleutels gaan in de brievenbus van de onzichtbare 
verhuurder.

De Alpen
De lange fietsbroek en sweater zijn een uitkomst 
tegen de koude oostenwind. Ondanks de zon is het 
tijdens de pauzes koud en snel wordt de reis voort
gezet om op temperatuur te komen. Het is genieten 
in Schönbuch, een prachtig en autovrij natuurpark. 
Daarop volgt een hoogvlakte, die een lange tijd op 
zeshonderd meter hoogte blijft. De geur van verse 
aardbeien van de koude grond komt je tegemoet. 
Na Lindau, een toeristisch plaatsje aan de Bodensee, 
volgt de grensovergang naar Oostenrijk, het begin 
van de Alpen. Bij Bregenz duikt de Rijn weer op die 
bij Feldkirch weer wordt verlaten. Tussen Bludenz 
en Landeck ligt de Arlbergpas, die voor fietsers tot in 
de zomer van 2017 is afgesloten. De Arlbergtunnel 
is in groot onderhoud, waardoor de Arlbergpas voor 
fietsers gevaarlijk druk is. Met de trein gaat de reis 
verder tot Landeck. Vandaar brengt de Venetbahn ons 
naar 2200 meter hoogte waar de omliggende bergen 
met poedersuiker bestrooid lijken.

Prachtige steden in de Povlakte
Na een stukje Zwitserland volgt de Reschenpas. En 
dan zijn de Alpen echt voorbij en begint de Po
vlakte. Onderweg van Verona naar Ferrara  wordt 
het landschap plat met veel akkerbouw. Vervallen 
boerderijen, met erop geschreven: ‘Casa pericolosa’ 
(gevaarlijk huis), nemen hand over hand toe.
Van Montagnana, een stadje dat zelf een paar 
honderd jaar heeft geslapen, zijn de stadsmuren met 
vierentwintig torens in prima staat. De vele auto’s 
verstoren helaas de romantiek.
Ook Ferrara heeft stadsmuren, met een omtrek van 
een kleine tien kilometer en een fietspad in de droog
gelegde gracht. Ferrara is een mooie, wat rommelige 
stad, maar met voldoende bezienswaardigheden, 
waarvan het ‘Castello Estense’ het meeste opvalt. 
In dat kasteel is een museum met een expositie van 
Boldini, een bekende Ferrarese schilder. Er zijn heel 
veel fanatieke suppoosten ingezet. Bijna op je hielen 
raken ze in de war als je plotseling besluit een zaal 
terug te lopen.
Ravenna is een stad met een rijke geschiedenis en 
prachtige kunst. De kerken, vanuit de Byzantijnse 
heerschappij zijn uniek. De mozaïeken zijn in een 
prachtige staat met overweldigende kleuren. De 

oudste kerk staat net 
even buiten Ravenna 
en is opgericht boven 
het graf van Apol
linaris. Zijn stoffelijke 
resten, opgegraven 
in de twaalfde eeuw, 
liggen in het altaar 
van de kerk in Classe 
bij Ravenna. Zonder zijn hoofd, want dat troffen we 
eerder deze reis in Remagen (Duitsland). 
Vanuit Ravenna fietsen we op een ‘strada bianca’ 
(witte weg), vrij van alle verkeer. Onze zwarte fietsen 
worden wit. Een bever schrikt en verdwijnt in het 
water. Een anderhalve meter lange slang glijdt over 
de weg. Talloze hagedissen en salamanders schieten 
voor onze banden weg. Witte vogels wachten ons op. 
Wat een dierentuin!

De Apennijnen
De Apennijnen zijn heel zwaar met veel lange 
beklimmingen, soms behoorlijk steil. Na een enorme 
plensbui blijft de lucht nog lang donker, zeker rond 
de berg waar Assisi tegenaan ligt ‘geplakt’. Een paar 
kilometer vóór aankomst breekt de zon door de 
wolken en vestigt als een enorme schijnwerper de 
aandacht op dit prachtige dorp. Dan gaat de weg er 
recht op af, alsof het beeld wordt ingezoomd. De weg 
gaat over in een steil fietspad, dat met bepakte fietsen 
niet is te berijden. We zwoegen verder op het voet
pad met aan het eind een trap. Het hotel ligt bovenin 
de stad. Als echte pelgrims duwen we onze fietsen de 
berg op zoals het Kruis naar Golgotha. Drijfnat van 
het zweet komen we aan in de lobby. In Assisi blijven 
we nog een extra dag en bezoeken de prachtige ker
ken van Francesco en Chiara.

De weg naar Rome
De Via Flaminia, aangelegd in 220 v. Chr., lijkt op be
paalde plekken sinds die tijd niet te zijn bijgehouden. 
Gaten in de weg van zeker tien centimeter komen 
veelvuldig voor. San Gemini is een idyllisch dorpje 
dat zo in een decor van een middeleeuwse film past. 
De B&B heeft een bon waarmee je in een bar, tussen 
de Italianen, kunt ontbijten met een zoete croissant 
en een espresso. De ervaring is heel bijzonder. Het 
is een komen en gaan van dorpsbewoners en zij ka
kelen op een gezellige wijze met elkaar. Wij zouden 
graag mee willen kakelen, maar we beheersen helaas 
de taal niet.
Dan, na een rustig fietspad langs de Tiber, sta je bij 
de Paus op de stoep, het Sint Pietersplein. Het is 
overweldigend en emotioneel en het einde van een 
prachtige tocht! 
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“Pelgrimeren, een feest voor lichaam en geest”
Jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag, 14 november 2015.
 Door de Werkgroep Ledendag

Op zaterdag 14 november van dit jaar zal de jaarlijkse leden- en 
ontmoetingsdag van de vereniging “Pelgrimswegen naar Rome” 
worden gehouden met als thema “Pelgrimeren, een feest voor 
lichaam en geest”. De plaats van samenkomst is ook dit jaar het 
College de Heemlanden in Houten, vlak achter het station. Voor-
afgaand aan de ontmoetingsdag vindt de “Algemene Ledenver-
gadering” plaats van 09.30 – 10.30 uur, waarna de voorzitter om 
10.45 uur de ontmoetingsdag zal openen.

verhalen en ervaringen met andere reis of lotgenoten 
te delen.  In de tweede ‘ronde’ is de stamtafel aan het 
bestuur die graag met geïnteresseerde leden wil praten 
over de te volgen koers van de vereniging met het oog 
op diverse aspecten van het pelgrimeren. U kunt zich 
voor de workshops aanmelden bij inschrijving voor de 
ontmoetingsdag op de site van de vereniging. 

Overzicht workshops
Fietsers:
- Arthur Smolders: “ Na Santiago op naar Rome”
- Andoni Michelena: “Solo met de fiets in het 

Middellandse Zeegebied”
- Hein Elemans: “Via Egnatia, van Rome naar Istanbul op 

de fiets”

Lopers:
- Bart Vermeyen: “Via Francigena, van Canterbury naar 

Rome”
- Peter Vos: “Wandelen via de Reschenpas
- Guus Wesselink en Riet van Laake: “de Ökumenischer 

Pilgerweg”
- Ruud Bruggeman: “Pelgrimeren naar de Heilige 

Wijsheid, de Aya Sofia in Istanbul en Medjugorje in 
Bosnië-Herzegovina”

- Marcel Timmermans: “Wandelen via de Gotthard, 
Belofte Ingelost”

Diversen:
- Roel Kamerling en Louis Jansen: “Uitrusting met en 

zonder tent”
- Klaas vd Poel: “Spiritualiteit van hier tot ginder”

theatervoorstelling
Van 11.00 – 12.15 uur is er de theatervoorstelling 
“Elena” door Elena Peeters over haar voettocht naar 
Rome. In de zomer van 2014 stapte Elena Peeters in 
haar eentje van Antwerpen naar Rome. Over die tocht 
maakte ze haar afstudeervoorstelling aan het Con
servatorium van Antwerpen. Wat doet wandelen met 
een mens? En kan de ervaring van het wandelen met 
betrekking tot het denken nog op een andere manier 
worden ondervonden? Naast het wandelen en op een 
podium staan, houdt Elena Peeters van radio maken en 
is presenteren haar passie. Zo maakte ze drie jaar lang 
deel uit van muziek en kunstencollectief ‘La Lluvia’, 
dat op zoek ging naar een onbevangen, intuïtieve 
kunstbeleving. Met deze achtergrond geeft ze een 
bijzondere en boeiende vertolking van haar “pelgrim” 
ervaringen. Meer informatie over Elena Peeters en haar 
voorstelling vindt u in de Omnes nr10, waarin een 
interview staat met haar.

Lunch en workshops
Aansluitend aan de voorstelling van Elena zal tot 
13.00 uur een lunch worden verzorgd en wordt voor 
de gehele middag de Piazza Pellegrini opengesteld. 
Na de lunch zal vervolgens het programma worden 
ingevuld met een grote diversiteit aan  workshops en 
presentaties. Bij de workshops worden in twee series 
van elk één uur voor zowel lopers als fietsers inte
ressante onderwerpen behandeld waaruit men een 
keuze kan maken. Tevens zal een ‘stamtafel’ worden 
ingericht waarbij in de eerste ‘ronde’ onder leiding van 
Pieter Quelle de mogelijkheid wordt geboden om je 
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Colofon
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 www.pelgrimswegen.nl staat informatie voor 
wandelaars en fietsers over alle aspecten van het pelgrimeren 
naar Rome. Tenminste vier maal per jaar ontvang je een digitale 
Nieuwsbrief en twee maal per jaar ontvang je dit blad Omnes. 
In de maand november hopen we alle leden te verwelkomen 
op de jaarlijkse ontmoetingsdag.

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

Bestuur van de Vereniging
Gert Wich, voorzitter, Pieter Quelle, secretaris, Bart den Dolder, 
penningmeester, Albert Beekes en Cor Kuijvenhoven, lid. 
Werkgroep Evenementen: Jan Buijs, Cor Kuijvenhoven, 
Annette Kuipers en Elisabeth van Wensveen. 
Werkgroep Routes: Pieter Quelle (Algemeen), Albert Beekes, 
(Reschenpasroute), Rita Denkers (Via Francigena del Sud) en 
Hans Reitsma (fietsroutes)
Website: Pieter Quelle en Henk Nijland

Redactie Omnes, Nieuwsbrief Leo Baeten, Arnoud 
Boerwinkel (hoofd en eindredactie Omnes), Fokko Bos 
(medewerker boeken), Ruud Bruggeman, Luc Gregoir 
(hoofdredactie Nieuwsbrief), Marjolein Nagel, Arnold Spijker en 
Ben Teunissen, 

Redactieadres
Henk Oomspad 11, 1034 WS Amsterdam, 
redactie@pelgrimswegen.nl

Opmaak en Druk  
AW media consultancy, Venlo

© Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

“Pelgrimeren, een feest voor lichaam en geest”
Jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag, 14 november 2015.
 

Meer informatie over de workshops en lezingen is te 
vinden op de site van de vereniging, www.pelgrimswe
gen.nl . Hier is ook het digitale aanmeldingsformulier 
voor deze dag beschikbaar waarbij je de keuze voor de 
verschillende workshops kan aangeven. 
Aanmelden kan tot en met donderdag 5 november via 
de site, daarna ter plekke.

Afbeeldingen
Voorpagina en pagina 0: Reinoud de Brant 
Pagina 28: Sleutel van apostel Petrus, afkomstig uit collectie pelgrimsinsignes van 
Breda’s Museum
Pagina 29: Peter Molog
Achterpagina: Arnold Spijker

- Joop van Duyn: “Mijn Innerlijke reis naar Rome”
- Marjolein Nagel: “Een vrouw alleen onderweg, alleen 

reizen en gelegenheidsgezelschap”
- Klaas van der Veen: “De lichtere last”, voordracht met 

interactieve aspecten
- Dick de Boer: “Abt Emo’s reis naar Rome, een reis naar 

Rome tussen woede en begeestering in 1212 en Het 
Rome van de dertiende eeuw”.

- Anne-Marie Reijmert:“Pelgrimeren als innerlijke reis”
- Ben Teunissen: “Schetsen, Creatief onderweg”

Stands
Na de voorstelling van Elena Peeters zal de Piazza 
Pellegrini te bezoeken zijn, waar ook dit jaar stands 
zijn ingericht met informatie voor zowel fietsers als 
wandelaars. Zo zijn onder meer aanwezig: 
- Bever Outdoor met onder meer specifieke aandacht 

voor het gebruik van GPS 
- Pied á Terre voor al uw reisboeken en kaarten 
- UBUNTU reizen 
- Snel tweewielers, Radical Design: van rugzak tot 

fietskar 
- Route informatie: Reitsma’s Route naar Rome, Via 

Francigena del Sud, De Franciscaanse voetreis, De Weg 
der Franken, Sultans Trail etc…

- De winkel van de Stichting Pelgrimswegen naar 
Rome 

Om 15.45 wordt de dag afgesloten waarna tot 17.00 uur 
nog de mogelijkheid bestaat om op eigen kosten iets te 
drinken en na te praten.
Kosten voor deze dag zijn voor leden €5,00 en voor 
niet-leden €10,00 inclusief de lunch.
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OMNES

Pelgrimswegen naar Rome

mezekouw 5 

3823 bt Amersfoort

info@pelgrimswegen.nl

www.pelgrimswegen.nl

Voor belgië: 

www.viafrancigena.be

www.pelgrimswegen.nl

Het is onmogelijk om alleen te zijn 
als je wandelt. 

Alles wat je ziet wordt je geschonken 
en is je niet meer af te nemen. 

Wie zou zich alleen kunnen voelen 
als hij de hele wereld bezit?

(uit  ‘Wandelen, een filosofische gids’ van Frédéric Gros)

Agenda 2015/16
• Ontmoetingsdag en 

ledenvergadering: 
zaterdag 14 november 
2015 in Houten 

 (zie pagina 28)
• Fiets- en wandelbeurs 

Nederland: zaterdag 
20 en zondag 21 
februari 2016, Jaarbeurs 
Utrecht. Zie www.
fietsenwandelbeurs.nl 

• Fiets- en wandelbeurs 
Vlaanderen: zaterdag 27 
en zondag 28 febru
ari 2016, Antwerp Expo 
Antwerpen. Zie www.
fietsenwandelbeursvlaan
deren.be

• Informatiedag 
Vlaanderen voor fietsers 
en wandelaars naar 
Rome: woensdag 16 
maart 2016, Jeugdherberg 
de Zandpoort, 2800 
Mechelen

• Kijk voor meer actuele 
informatie bij agenda op 
pelgrimswegen.nl


