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Dames	en	anderen	verleidingen
door Arnoud Boerwinkel
‘Oh ja, in de voetsporen van Bertus Aafjes?’. 
Hoe vaak heb ik dat niet te horen gekre-
gen als ik vertelde dat ik naar Rome was 
gelopen. 
U ook waarschijnlijk, of u nou de tocht al 
achter de rug heeft of nog voor de boeg. 

Wandelen naar Rome = Bertus Aafjes. Dat gold 
althans zeker voor de “eerste generatie” naoorlogse 
romegangers die vanaf de jaren tachtig zuidwaarts 
liepen.  Zowel Pieter Quelle als Herman Post had ooit 
een ontmoeting met de grote dichter, de eerste in 1966, 
de ander in 1984. Bij beiden legde het de basis voor 
hun grote droom: ooit ook een keer naar Rome lopen. 
Beide heren vertellen u in dit nummer van OMNES hun 
verhaal.

Voor de huidige generatie romegangers lijkt Aafjes 
als inspiratiebron van minder betekenis. De meesten 
lopen niet zozeer in de voetsporen van iemand anders, 
als wel hun eigen zoektocht. Daarin lijkt het vaak te 
draaien om de behoefte de eigen grenzen te ontdekken 
en zichzelf opnieuw “tegen te komen” na een soms 
heftige periode van zorgen voor anderen. Dat althans 
valt op te tekenen uit de verhalen van de zes dames die 
de afgelopen jaren te voet of op de fiets naar Rome ver-
trokken. In deze Omnes leest u het eerste artikel uit een 
korte serie van drie over het groeiend aantal vrouwen 
dat in hun uppie - of slechts in het gezelschap van een 
trouwe viervoeter - de stoute schoenen aantrekt. 

In dit nummer nog een nieuwe serie die start met 
twee artikelen. De redactie meent aan een behoefte te 
voldoen wanneer we u informeren over andere routes 
met een pelgrims karakter die u na het bereiken van 
“De Heilige Stad” aan de wandel kunnen houden. 
Zo verdiepte Ruud Bruggeman zich in de Olavs trail, 
een oude pelgrimsroute dwars door het langgerekte 
Noorwegen. En Luc Gregoir schrijft over de Waldenzer 
route, weliswaar geen pelgrimstocht, maar wel een met 
religieuze wortels. 

De kerken worden steeds leger; de pelgrimspaden 
steeds voller. Die constatering vormde voor de redactie 
een aanleiding in gesprek te gaan met de man die zelf 
naar Rome fietste en daarna een boek schreef over de 
secularisatie (ontkerkelijking). Hans Boutellier is zijn 
naam en zijn boek zoekt antwoorden op de vraag of 
we er, nu we (bijna) met z’n allen niet meer in God 
geloven met elkaar een zooitje van hebben gemaakt. 
Tijdens zijn fietstocht heeft hij in ieder geval aan den 
lijve ervaren hoe in het “vervuld” zijn van iets groots 
en ongrijpbaars als de schoonheid van de natuur de 
verleiding schuilt om in God te geloven. Toch is hij er 
niet voor gezwicht. Herkent u die verleiding…?

Ik wens u – namens de gehele redactie – veel leesple-
zier.

in	dit	nummer	o.a.
 3 ‘Eigenlijk voel ik me nergens zo veilig 

als op een pelgrimsroute…’ 
  Door Arnoud Boerwinkel

 6 Pelgrimeren naar andere 
bestemmingen, Olavs trail

  Door Ruud Bruggeman

 12 Dag Eén, column door Klaas van der Veen

 18 De Grenzelozen van Jac Geurts, 
boekbespreking Door Arnold Spijker

 
21  Bloembollen en risotto, natuur langs 

de route Door Titia Meuwese

En	aarzel	niet	uw	commentaar	of	suggesties	voor	verbetering	te	sturen	naar	redactie@pelgrimswegen.nl

VAN DE REDACTIE... 
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Een	beetje	thuiskomen…
door Ben Teunissen, foto’s Pieter Quelle 

Frankrijk	viel	het	alleen	wandelen	hem	zwaar.	Hij	
wilde	per	sé	alleen	op	pad	gaan,	omdat	hij	het	snel	
geleefde	leven	weer	opnieuw	wilde	herbeleven.	
‘Even	stilstaan	in	je	leven	bij	de	dingen	die	belangrijk	
zijn’.	Toch	waren	er	zaken	die	het	verder	alleen	pel-
grimeren	belemmerden.	Naast	slechte	weersomstan-
digheden,	de	conditie	van	de	knieën	en	het	gedoe	bij	
het	vinden	van	een	overnachtingsplaats	was	uitein-
delijk	voor	hem	het	alleen	op	pad	zijn	reden	om	zijn	
wandeling	af	te	breken.	Drie	jaar	later	hervatte	hij	
zijn	tocht	en	liep	hij	met	zijn	maatje	Gert	Wich	over	
de	Grote	Bernhardpas.	Daarna	liep	hij	weer	alleen	
tot	Fornovo	di	Taro	vanwaar	hij	samen	met	zijn	loop-
maat	Ton	Boomsma	naar	Rome	liep.	
Pieter	toont	me	zijn	prachtige	foto’s.	‘De	kloosters	in	
San	Gimignano	of	La	Verna	waren	echt	plekken	waar	
je	als	pelgrim	graag	verhaal	haalt!’	Daar	vooral	wilde	
hij	-	in	de	geest	van	zijn	geschreven	poëzie	-	de	tijd	
stil	laten	staan.



Al weer enkele maanden geleden namen we tijdens de Ontmoetingsdag afscheid van 
Pieter Quelle. Vanaf de oprichting in 2007 van de Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome heeft hij zich op een bijzondere wijze ingezet als secretaris van het bestuur én 
als webmaster.  Zijn taken worden in zijn geest voortgezet; en die geest zal voor-
lopig meewaaien met wat hij allemaal heeft betekend voor zoveel pelgrims op weg 
naar Rome. Voor een afscheidsinterview 
met Pieter trok ik op een zonnige maar 
frisse januaridag naar zijn woonplek in 
Amersfoort.

Een	warm	welkom	kreeg	ik	van	Lies	en	Pieter.	En	in	
een	kamer	vol	prachtige	schilderijen	gaf	Lies	direct	
te	kennen,	dat	ze	blij	was	voor	Pieter	hem	weer	te	
zien	genieten	van	wat	meer	rust.	Maar	dat	stilzitten	
vraagt	blijkbaar	toch	om	meer	aandacht	voor	andere	
hobby’s,	waarover	later	in	dit	interview	meer.
Op	zijn	eigen	website	staat	dat	de	nog	jonge	Pieter	
in	1966	de	dichter	Bertus	Aafjes	op	een	literair	fes-
tival	in	Amsterdam	ontmoette.	Hij	deed	een	poging	
een	exemplaar	van	het	boek	Een	voetreis	naar	Rome	
uit	1946	te	bemachtigen.	En	sindsdien	wist	Pieter	
dat	hij	dat	ooit	ook	wilde:	een	voetreis	naar	Rome	
maken.	Zijn	grote	passies	literatuur	en	voetreis	
lagen	daarmee	direct	op	onze	gesprekstafel.	Na	een	
carrière	in	het	basisonderwijs	kreeg	hij	de	kans	om	
zich	beroepsmatig	met	kunst	in	het	basisonderwijs	
en	later	de	buitenschoolse		literaire	vorming	bezig	
te	houden.	‘Maar	voor	een	pelgrimstocht	naar	Rome	
duurde	het	nog	tot	het	jaar	2006	voor	ik	daar	aan	toe	
kwam’,	vertelt	Pieter.	Het	Pieterpad	was	voor	hem	
een	eerste	kennismaking	met	een	meerdaagse	trek-
tocht.		Tijdens	de	voorbereidingen	voor	de	wande-
ling	naar	Rome	maakte	hij	o.a.	kennis	met	Klaas	van	
der	Poel,	Ton	Seijsener	en	Gert	Wich.	‘Laat	dat	nu	
ook	de	pelgrims	zijn	waarmee	ik	samen	op	zaterdag	
27	oktober	2007	onze	Vereniging	Pelgrimswegen	
naar	Rome	zou	oprichten’.

Even stilstaan
Zijn	tocht	naar	Rome	was	toen	nog	niet	uitgelopen.	
Tijdens	een	eerste	traject	van	huis	uit	tot	ver	in	
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Schatkamer van historische waarde
Toch	wil	ik	nog	wat	meer	weten	over	het	aandeel	van	
Pieter	bij	de	eerste	stappen	van	het	bestuur	van	onze	
vereniging.	De	mensen	van	het	eerste	uur	bleken	al-
len	over	diverse	kwaliteiten	te	beschikken.	Klaas	had	
zijn	contacten	met	de	Italiaanse	pelgrimsvereniging	
en	verkocht	hier	in	Nederland	zelfs	al	boekjes,	kaart-
materialen	en	speldjes	voor	die	club.	Na	een	eerste	
kennismaking	wilde	Ton	de	financiële	‘dingetjes’	wel	
doen,	Gert	bleek	al	snel	de	geboren	en	welbespraak-
te	voorzitter	en	Pieter	had	door	zijn	werkzaamheden	
goede	contacten	met	een	websiteontwikkelaar.	‘Ik	
vond	het	een	uitdaging	om	voor	de	bescheiden	groep	
Romegangers	een	eerste	opzet	te	maken	van	een	
website.’	
En	dat	heeft	hij	geweten.	Mede	door	het	beheren	
van	het	secretariaat	had	hij	direct	contact	met	de	
leden.	En	dat	vond	hij	belangrijk.	‘Ik	spoorde	hen	
aan’,	vertelt	hij,	‘om	informatie	te	leveren,	die	ik	dan	
op	de	website	kon	plaatsen.	En	door	mijn	vriend-
schap	in	de	internetwereld	kon	de	vereniging	de	
website	tot	op	heden	bijna	zonder	kosten	aanbie-
den.’	Uiteindelijk	is	er	op	www.pelgrimswegen.nl	
een	kapitaal	aan	waardevolle	gegevens	bij	elkaar	
gebracht.	Het	is	niet	alleen	een	zinvolle	bron	voor	
toekomstige	pelgrims,	maar	ook	een	schatkamer	
met	materiaal	dat	van	grote	historische	waarde	zal	
blijken.	Vele	uren	heeft	hij	geïnvesteerd	in	het	steeds	
weer	actualiseren	van	al	die	informatie.	Dat	heeft	tot	
een	archief	geleid	waarvan	bijna	tweeduizend	leden	
maar	ook	duizenden	andere	bezoekers	van	de	site	
hebben	kunnen	profiteren.	‘Ik	heb	er	alle	vertrouwen	
in	dat	de	nieuwe	webmaster	er	een	goede	vindplek	
van	informatie	van	zal	blijven	maken’	aldus	Pieter.	
‘En	het	is	te	hopen	dat	zich	hiervoor	ook	nog	enkele	
vrijwillige	assistenten	onder	onze	leden	beschikbaar	
stellen’.	Weliswaar	wordt	al	die	kostbare	kennis	in	de	
komende	maanden	‘verpakt’	in	een	nieuw	jasje	dat	
meer	van	deze	tijd	is.	Maar	de	geest	van	Pieter	zal	
altijd	in	de	digitale	boekenkast	van	onze	vereniging	
blijven	rondwaren.

Hulp durven vragen
Op	mijn	vraag	of	Pieter	van	de	periode	Pelgrimswe-
gen	naar	Rome	in	zijn	leven	nog	iets	heeft	geleerd,	is	
hij	stellig:	‘Niet	zozeer	het	besturen	gaf	me	nieuwe	
inzichten.	Het	puzzelen	met	de	diverse	routes	was	

voor	mij	een	grote	uitdaging.	En	ik	vond	het	een	eer	
om	de	reisverslagen	van	leden	te	mogen	lezen.	Maar	
pas	echt	iets	geleerd	heb	ik	van	mijn	medepelgrims.	
Ik	heb	onderweg	geleerd	om	als	pelgrim	hulp	te	
durven	vragen’.	Pieter	kende	de	verhalen	dat	je	rustig	
wachtend	bij	een	kerk,	vanzelf	de	goede	man	of	
vrouw	zou	ontmoeten	voor	een	goede	overnachtings-
plek.	Enthousiast	stelt	hij:	‘Maar	nu	weet	ik	uit	erva-
ring	dat	hulp	durven	vragen	me	nieuwe	contacten	
oplevert	én	bijzondere	ervaringen’.	De	Pieter	Quelle	
van	vóór	2006	en	die	van	nu	is	veranderd.	‘Want	wie	
nooit	op	reis	gaat,	komt	nooit	ergens	aan.	En	juist	
om	thuis	te	komen,	ben	ik	op	reis	gegaan’,	aldus	zijn	
eigen	in	poëzie	gegoten	woorden	(zie	gedicht	op	
achterkant	van	deze	Omnes).

Nog niet thuisgekomen
Inmiddels	zijn	er	na	Rome	al	weer	enkele	toch-
ten	gelopen.	De	Franciscaanse	voetreis	van	Kees	
Roodenburg,	de	Via	Francigena	del	Sud	en	de	Via	de	
la	Plata	van	Sevilla	naar	Santiago	de	Compostella.	
De	pelgrimskoorts	houdt	ook	Pieter	in	zijn	greep.	
Ook	zijn	er	al	weer	nieuwe	uitdagingen	op	zijn	pad	
gekomen.	De	afgelopen	maanden	heeft	hij	hard	
gewerkt	om	met	zijn	uitgeverij	‘Dichter-bij’	voor	een	
zorginstelling	een	prachtig	verzorgde	gedichtenbun-
del	te	realiseren.	Ook	komt	er	meer	tijd	vrij	voor	een	
van	zijn	clubjes	‘Literair	Zeist’.		En	voor	een	partijtje	
schaken.	Want	ook	voor	zijn	schaakvereniging	zet	
Pieter	zich	met	nieuw	elan	in.	Hij	is	dus	nog	lang	
niet	thuisgekomen!	
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‘Eigenlijk	voel	ik	me	
nergens	zo	veilig	
als	op	een	pelgrimsroute…’
Vrouwen alleen op stap

door Arnoud Boerwinkel
Het is een hij, lopend op degelijke san-
dalen, een knapzak over zijn schouder, 
stok in de hand en een lange pij tot aan 
z’n voeten. En het heeft een baard, liefst 
grijs, want is minstens 50 jaren oud. Ra-
ra wie is het? Antwoord: de pelgrim. 

Het	stereotiepe	beeld	van	de	pelgrim	
is	de	laatste	jaren	ernstig	aan	slijtage	
onderhevig.	Ten	eerste	gaat	hij	soms	
ook	wel	op	de	fiets,	al	voelt	hij	zich	
dan	nog	het	minst	pelgrim.	Maar	hij	is	
ook	steeds	vaker	een	zij.	En	ook	onder	
de	vijftig.	De	statistieken	van	onze	
vereniging	vertonen	een	licht	stijgende	
lijn	als	het	gaat	om	het	aandeel	vrou-
wen	in	het	ledenbestand.	Ook	op	de	
jaarlijkse	ontmoetingsdag	ondernemen	de	dames	een	
stille	aanval	op	het	overwicht	aan	kaalhoofdigen	en	
grijsaards.	En	het	blijkt	dat	ook	steeds	meer	vrouwen	
man	en	eventuele	kinderen	thuislaten	en	alleen	op	
de	fiets	stappen	of	de	wandelschoenen	aantrekken.

Wat	bezielt	deze	ondernemende	dames?	Wat	waren	
de	angstige	momenten	van	hun	tocht?	En	wat	zijn	
hun	tips	aan	vrouwen	die	misschien	nu	nog	aarzelen,	
maar	voor	wie	zij	het	lichtend	voor-
beeld	zijn?	In	dit	nummer	het	eerste	
artikel	uit	een	serie.

“Ontzorgen”
Mary	Goossens	uit	Haarlem	was	
zestig	toen	ze	begin	juni	2010	op	
de	fiets	stapte	vanuit	Roermond	en	
eind	van	die	maand	in	Rome	aan.	‘Ik	

maak	altijd	mijn	fietstochten	alleen’,	vertelt	ze.	‘Mijn	
beweegredenen	daarvoor	zijn	dat	je	het	hele	jaar	
mensen	om	je	heen	hebt	waar	je	rekening	mee	moet	
houden,	mee	moet	overleggen,	of	je	moet	aanpas-
sen.	Ik	vind	het	heerlijk	om	‘n	paar	weken	alleen	te	
zijn	en	alles	te	doen	wanneer	en	hoe	ik	het	op	dat	
moment	wil.	Misschien	klinkt	het	egoïstisch,	maar	

omdat	ik	in	die	jaren	mantelzorger	was	
had	ik	die	ruimte,	vrijheid	nodig	om	
weer	op	te	laden.’

Erica	Visman	–	van	Baren	uit	Gorin-
chem	(58)	noemt	ook	het	“ontzorgen”	
als	motief	voor	haar	onderneming.	
‘Een	jaar	na	het	uit	huis	gaan	van	beide	
dochters	en	het	overlijden	van	mijn	
moeder	in	2012	besloot	ik	te	vertrek-

ken.’	Ze	ging	te	voet	en	legde	in	haar	eentje	ruim	
2800	kilometer	af,	waarvan	het	merendeel	alleen	en	
in	een	aaneengesloten	periode	tussen	begin	juli	en	
eind	oktober	2013.	‘Het	was	voor	mij	ook	de	test	of	
ik	na	ongeveer	23/24	jaar	huwelijk	in	staat	was	om	
nog	steeds	op	eigen	benen	te	staan.’	

Mijke	Vlasveld,	de	jongste	van	het	gezelschap	(34)	
loopt	de	tocht	in	etappes.	In	2011	liep	ze	vijf	weken	

met	vriend	en	hond	Roger	vanaf	
Maastricht.	In	2014	liet	ze	haar	vriend	
thuis	en	liep	ze	alleen	met	Roger	in	4,5	
week	door	Zwitserland,	gevolgd	door	
zes	weken	in	2015.	Ze	hoopt	haar	
tocht	naar	de	Heilige	Stad	dit	jaar	voort	
te	zetten.	‘Het	ontdekken	van	mezelf’	
noemt	ze	als	een	van	de	motieven.	
Daarnaast	liep	haar	relatie	na	veertien	
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jaar	ten	einde,	verloor	ze	ook	haar	baan	en	werden	
beide	ouders	getroffen	door	ziektes.	‘Ik	had	een	peri-
ode	nodig	waarin	ik	tot	mezelf	kon	komen	en	mezelf	
tegen	zou	komen,	zodat	ik	daarvan	kon	leren.’
Voor	Marie-José	Wouters	(60)	uit	Amsterdam	is	de	
wandeling	naar	Rome	er	een	van	“lange	adem”.	Ze	
begon	er	al	mee	in	1997,	toen	nog	in	gezelschap	van	
haar	kinderen.	Maar	vanaf	2007	loopt	
ze	elk	jaar	een	etappe	van	een	paar	
weken.	‘Ik	ben	graag	alleen’,	zegt	ze.	
‘Het	hoofd	is	leeg	en	je	beleeft	de	din-
gen	intensiever.	Ik	ga	ook	geen	partner	
zoeken	om	zo	nodig	samen	te	moeten	
lopen.’	Daarnaast	heeft	ze	een	speciaal	
reisdoel.
‘Ik	heb	het	Sinterklaaslexicon	geschre-
ven:	over	Nicolaas	en	Sinterklaas.	
Nicolaas	ligt	in	Bari:	ik	wil	daar	graag	
heenlopen	via	Rome.	Ik	hoef	daardoor	ook	niet	na	
te	denken	waar	ik	elk	jaar	op	vakantie	ga:	ik	begin	
gewoon	weer	waar	ik	gebleven	ben.’

Everdiene	Geerling	was	41	toen	ze	in	2010	als	een	
van	de	eerste	vrouwelijke	(en	misschien	toen	ook	
wel	een	van	de	jongste)	leden	van	de	Vereniging	Pel-
grimswegen	in	precies	honderd	dagen	van	Canterbu-
ry	naar	Rome	liep.	‘Vind	maar	eens	iemand	die	dat	
rare	idee	dat	je	hebt	samen	met	jou	
ten	uitvoer	wil	brengen,’	zegt	ze	daar	
nu	over.	‘Ik	had	geen	idee	of	ik	het	zo	
lang	alleen	leuk	zou	vinden.	En	nu	
wil	ik	eigenlijk	niet	anders	meer!’

Hanny	Rennen	(65)	woont	in	Rot-
terdam	en	liep	in	mei	2015	van	Visé	
naar	Namen.	Daarna	in	juli	van	
Namen	naar	Lausanne.	En	vanaf	1	
september	het	laatste	deel	van	Martigny	naar	Rome.	
Daar	kwam	ze	op	20	oktober	aan.	‘Alleen	is	toch	het	
fijnste	omdat	je	in	je	eigen	energie	blijft	zitten:	ik	
kan	doorgaan	of	stoppen	wanneer	ik	wil	en	hoef	me	
voor	niemand	verantwoordelijk	te	voelen.	Dat	alleen	
lopen	is	overigens	betrekkelijk	want	ik	kom	altijd	wel	
weer	iemand	tegen	met	wie	ik	als	vanzelf	een	stuk	
oploop.	Ik	maak	veel	gemakkelijker	en	meer	contac-

ten	met	anderen	onderweg.	Zowel	lokale	bewoners	
als	andere	lopers.		En	dat	geeft	energie.’

Vrouw alleen - man alleen? 
Op	de	vraag	of	de	ervaringen	van	vrouwen	verschil-
len	van	die	van	mannen	antwoorden	Mijke	en	Ever-
diene:	‘De	omgeving	is	meer	bezorgd:	“Is	het	niet	ge-

vaarlijk?”,	vragen	ze	dan.	Ik	denk	dat	
je	als	vrouw	meer	voor	elkaar	krijgt,	
mensen	hebben	meer	bewondering	en	
zijn	juist	meer	geïnteresseerd	omdat	je	
een	vrouw	bent.	Een	voordeel	is	ook	
dat	je	niet	geweigerd	wordt	bij	kloos-
ters	e.d.	Er	zijn	nonnenkloosters	waar	
mannen	niet	worden	toegelaten,	maar	
ik	ken	geen	mannenklooster	waar	
vrouwen	niet	worden	toegelaten.’
Ook	Hanny	Rennen	vermoedt	dat	ze	

als	vrouw	alleen	iets	gemakkelijker	geholpen	wordt	
dan	een	man	alleen.	Zoals	die	ene	middag	dat	ze,	
flink	uitgeput	door	hitte,	droogte	en	vermoeidheid	
vreesde	geen	onderdak	te	vinden.	‘Ik	was	in	een	
piepklein	dorpje	in	Frankrijk	waar	dat	ene	adresje	
waar	ik	op	af	ging	dicht	bleek.	Uiteindelijk	heb	ik	
water	gevraagd	aan	een	mevrouw	die	in	de	deur-
opening	stond	en	met	haar	mijn	situatie	besproken.	
Daarop	ging	zij	voor	mij	telefoneren	met	allerlei	

mensen.	Slot	van	het	liedje	was	dat	dat	
allemaal	niets	opleverde	maar	ik	mocht	
bij	haar	in	de	tuin	kamperen,	binnen	
douchen	en	gewoon	mee-eten	met	haar	
gezin.	Die	dag	was	zij	echt	mijn	red-
dende	engel!’

Maar	Hanny	denkt	dat	een	man	alleen	
in	geval	van	nood	misschien	gemak-
kelijker	wild	gaat	kamperen.	‘Over	het	

algemeen	voel	ik	me	niet	veilig	genoeg	om	als	vrouw	
alleen	zomaar	ergens	mijn	tentje	neer	te	zetten.	
Hoog	boven	in	de	bergen	zou	ik	het	wel	durven,	
maar	daar	had	ik	altijd	een	slaapadres.’

Mary	Goossens	ziet	geen	verschil;	behalve	dan	dat	
dat	‘n	man	weerbaarder	is.	’Ik	zeg	altijd:	de	vrouwen	
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die	op	je	route	wonen	fietsen	ook,	wat	is	het	verschil	
als	ik	daar	fietst?’

Angstige momenten?
‘Ik	loop	in	Italië	op	een	witte	weg,’	vertelt	Erica	Vis-
man.	‘Naast	mij,	achter	een	hek,	lopen	twee	gemeen	
blaffende	herdershonden	met	mij	op.	Juist	als	ik	denk	
“blij	dat	het	hek	er	staat”	zit	er	een	
gat	in	het	hek	en	staan	de	honden	
achter	mij	te	blaffen.	Ik	kruis	mijn	
wandelstokken	achter	mijn	benen	en	
loop	zonder	te	kijken	door,	mijn	hart	
bonkt,	mijn	oren	gespitst	op	wat	ko-
men	gaat.	Gelukkig	kwam	er	niets…’
Loslopende	honden	zijn	ook	voor	
Hanny	een	reden	om	altijd	een	stok	
bij	zich	te	hebben.	‘Voor	mijn	veilig-
heid	loop	ik	met	één	stok.	Dat	geeft	
steun	bij	steile	hellingen,	maar	geeft	me	ook	een	
gevoel	van	veiligheid	als	ik	loslopende	honden	zie.’	
Voor	haar	is	het	vooral	een	kwestie	van	geen	onver-
antwoorde	risico’s	nemen.	‘Sommige	situaties	ga	ik	in	
mijn	eentje	niet	aan.	Ik	zal	nooit	alleen	in	het	donker	
lopen;	zorg	altijd	dat	ik	ruim	op	tijd	een	slaapadres	
gevonden	heb.	Eigenlijk	voel	ik	me	nergens	zo	veilig	
als	op	een	pelgrimsroute.	Iedereen	is	alleraardigst	en	
behulpzaam.’

Mary-José	beleefde	angstige	momen-
ten	tijdens	een	onweer	in	de	bergen	
terwijl	ze	over	een	weiland	liep.	
‘Maar	ik	voelde	ook	angst	toen	een	
man	onverwacht	om	twee	uur	in	de	
nacht	op	een	slaaplocatie	in	Italië	
binnenkwam	terwijl	ik	daar	alleen	
was.’	
Mary	Goossens	had	niet	zozeer	
angstige	momenten,	maar	was	wel	bang	haar	tocht	te	
moeten	stoppen.	‘In	Ravenna	ben	ik	met	mijn	fiets	te-
gen	‘n	hek	aangereden.	In	het	ziekenhuis	bleek	mijn	
grote	teen	gebroken	te	zijn.	Deze	is	ingespalkt	en	
ik	kon	mijn	tocht	voortzetten,	want	volgens	de	arts	
trap	je	met	je	voet	en	niet	met	je	tenen.	De	volgende	
ochtend	had	ik	veel	pijn	en	was	ik	bang	om	door	te	
gaan.	Maar	ik	ben	toch	op	de	fiets	gestapt	en	rustig	

aan	verder	gereden.	Daarna	had	ik	nog	wel	last	van	
mijn	voet,	maar	het	ongemak	was	de	tocht	waard.’

Mijke	ervoer	het	meest	angstige	moment	op	de	Grote	
Sint-bernardpas,	waar	ze	met	haar	hond	in	de	bran-
dende	hitte	liep	en	waar	de	auto’s	heel	snel	langs	
reden.	‘Mijn	hond	wilde	niet	meer	lopen	omdat	hij	te	

veel	last	van	de	hitte	had.	En	ondertus-
sen	werd	het	donker….’

Everdiene	heeft	zich	geen	moment	
onveilig	gevoeld.	Zij	kent	heel	andere	
“angsten”:	‘ik	vind	het	gewoon	eng	om	
onder	een	viaduct	door	te	lopen,	onder	
een	windmolen	of	een	hoogspannings-
kabel.	Ik	stel	me	dan	voor	dat	net	op	het	
moment	dat	ik	daar	loop	de	boel	naar	
beneden	komt	en	mijn	hoofd	doorklieft.’	

De Gouden Tips
Rode	draad	door	de	adviezen	van	het	zestal:	volg	je	
intuïtie,	maar	probeer	geen	beren	op	de	weg	te	zien,	
die	er	niet	zijn.	Met	te	veel	wantrouwen	kan	je	hele	
leuke	situaties	mislopen.	Stel	je	open	voor	ontmoe-
tingen.	Mary:	‘Ik	heb	als	vrouw	alleen	ongeveer	
9.000	km	gefietst	door	Europa	en	alleen	maar	goede	
mensen	ontmoet.’	

Mijke	tot	slot:	‘wees	erop	voorbereid	
dat	je	jezelf	tegen	gaat	komen,	dat	de	
patronen	die	je	niet	leuk	vindt	van	jezelf	
extra	groot	terugkomen	tijdens	je	reis.	
En	laat	dat	vooral	gebeuren:	observeer	
het,	schrijf	het	op,	zing	erover,	wat	maar	
werkt	voor	jou.	En	loop	gewoon	weer	
verder.	Het	brengt	je	zoveel	om	alleen	
te	lopen!’

In de komende Omnes vertellen Erica, 
Everdiene, Hanny, Marie-José, Mary en 
Mijke over hun mooiste momenten en de 
lessen die ze leerden.
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Pelgrimeren	naar	andere	bestemmingen
De Olavs Trail

door Ruud Bruggeman

Hoe gaat dat met een pelgrim? Je bent 
naar Santiago  gelopen, en dat was 
geweldig; en je wil  nog wel eens zoiets 
moois meemaken. Dan ontdek je de Via 
Francigena en gaat naar Rome lopen, en 
dat was weer zo’n prachtige ervaring. 
Je wilt zoiets zo graag nog weer eens, 
maar waarheen nu dan? Onze vereniging 
herkent dat verlangen van onze leden en 
gaat daarom verdere nieuwe mogelijk-
heden voor onze leden inventariseren. 
Deze keer: de Olavs Trail. Zelf heb ik die 
route nog niet gelopen. Dit artikel is dan 
ook gebaseerd op uitgebreide documen-
tatie en op informatie van Klaas en Helen 
van der Poel, die de route in 2012 en 
2013 gelopen hebben. Van hen zijn ook 
de foto’s bij dit artikel afkomstig.

In	de	Middeleeuwen	was	pelgrimeren	naar	het	graf	
van	de	Heilige	Olav	de	vierde	grote	pelgrimsroute	
van	Europa,	naast	de	andere	grote	drie:	Santiago,	
Rome	en	Jerusalem.	Na	de	reformatie	is	deze	route	
uit	beeld	geraakt:	protestanten	deden	niet	meer	mee	
aan	paapse	ketterijen.	Na	vier	eeuwen	zijn	daar	
de	scherpe	kantjes	van	afgesleten.	Het	spirituele,	
sportieve	en	culturele	(en	commerciële?)	succes	
van	de	Santiagoroute	ging	kriebelen	en	zo		is	deze	
oude	route	nieuw	leven	ingeblazen.	Het	resultaat	is	
sinds	1997	een	nieuwe,	goed	gemarkeerde	en	goed	
geëquipeerde	wandelroute	van	Oslo	naar	Trondheim,	
643	km	lang,	ca.	vier	weken	lopen,	door	het	tegelijk	
lieflijke,	bloemrijke,	maar	vooral	ruige	Noorse	land.

Wie was de Heilige Olav?
Vanaf	ca.	800	na	Chr.	trokken	de	Vikingen	oorlog-
voerend,	veroverend,	moordend	en	plunderend	door	
Europa;	de	Noorse	prins	Olav	was	één	van	hen.	
Grote	delen	van	het	zuidelijker	Europa	waren	toen	

al	gekerstend	en	zo	kwamen	de	Vikingen	met	het	
Christendom	in	aanraking.	Ook	Olav;	hij	liet	zich	in	
1014	in	Rouen	dopen	en	keerde	terug	naar	Noorwe-
gen	met	de	roeping	om	als	Koning	Olav	de	Noor-
mannen	-	zo	nodig	met	geweld	-	tot	het	Christendom	
te	bekeren.	Zo	kom	je	op	de	Olavs	Trail	ook	langs	
Hundorp,	waar	Olav	en	de	heidense	Gudbrand-in-
het-Dal	elkaar	troffen	met	hun	legers.	Door	een	list	
lukte	het	Olav	het	afgodsbeeld	van	Thor	in	stukken	
te	laten	slaan,	waarop	de	strijders	van	Gudbrand	
wilden	vluchten.	Maar	dat	lukte	niet	omdat	Olav	
hun	schepen	en	wagens	‘s	nachts	heimelijk	had	laten	
vernietigen.	De	angstige	heidenen	moesten	daarop	
erkennen	dat	de	christelijke	God	machtiger	was	dan	
Thor	en	lieten	zich	dopen.
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Pelgrimeren	naar	andere	bestemmingen
De Olavs Trail

door Ruud Bruggeman

Maar	Olav	wekte	ook	weerstand	met	zijn	kerste-
ningsprogramma.	Andere	vorsten	verenigden	zich	te-
gen	hem	en	in	de	beslissende	veldslag	van	Stiklestad	
in	1030	werd	hij	gedood.	Hij	werd	heiligverklaard	
en	na	zijn	dood	werd	de	kerstening	van	Noorwegen	
voltooid.	Vanaf	die	tijd	begonnen	gelovigen	uit	heel	
Europa	naar	zijn	graf	in	Nidaros,	het	huidige	Trond-
heim	te	pelgrimeren.

De route
Het	pad	begint	dus	in	Oslo,	midden	in	de	stad	bij	
de	ruïnes	van	de	vroegmiddeleeuwse	Mariakerk,	
gesticht	in	de	tijden	van	Koning	Olav.	Vanaf	dat	
startpunt	moet	je	direct	kiezen	tussen	een	oostelijke	
en	een	westelijke	variant.	Deze	komen	in	Lilleham-
mer	weer	bij	elkaar	en	gaan	over	in	één	route,	verder	
naar	Trondheim.	Beide	routes	worden	beschreven	
als	mooi:	de	oostelijke	meer	historisch,	de	weste-
lijke	rustiger,	maar	beide	met	wonderschone	natuur.	
Een	van	de	mogelijkheden	is	om	eerst	de	westelijke	
route	te	lopen,	en	dan	bij	Gjovik	met	een	historische	
stoomraderboot	het	Mjosameer	over	te	steken	naar	
Hamar,	om	van	daaruit	de	oostelijke	weg	verder	te	
volgen	naar	Lillehammer.
De	weg	wordt	in	het	algemeen	uitstekend	gemar-
keerd	met	een	veelheid	van	soorten	schilden:	stenen	
en	bordjes,	altijd	voorzien	van	het	Olavskruis	of	
soms	een	blauwe	koningskroon	of	de	ons	welbe-
kende	gele	pijlen.	Eindpunt	is	de	grote	middel-
eeuwse	gothische	Nidarosdomkerk	in	Trondheim.	
In	de	middeleeuwen	werd	druk	gepelgrimeerd	naar	
het	graf	van	de	H.	Olav	in	die	kerk.	De	schrijn	met	
zijn	overblijfselen	is	ten	tijde	van	de	reformatie	in	
1537	vernietigd,	maar	de	kerk	blijft	het	historische	
eindpunt	van	deze	pelgrimsroute.

Onderweg
Het	is	in	de	allereerste	plaats	een	pad	door	afwis-
selende,	ruige	natuur,	een	grote	variatie	aan	bossen,	

bergen,	meren,	riviertjes,	en	een	uitgestrekte	soms	
moerasachtige	eenzame	hoogvlakte.	Maar	daarnaast	
kom	je	ook	de	Noorse	geschiedenis	en	cultuur	on-
derweg	uitgebreid	tegen.	Zomaar	een	paar	hoogte-
punten	onderweg:
DE GLASKATHEDRAAL IN HAMAR.	De	12e-eeuwse	
Domkerk	werd	in	1567	door	de	Zweden	verwoest;	
er	bleef	alleen	maar	een	ruïne	van	over.	Daar	is	
door	twee	Noorse	architecten	in	de	vorige	eeuw	een	
glazen	constructie	overheen	gebouwd,	een	sprook-
jesachtig	geheel	zowel	overdag,	als	‘s	avonds	bij	
lamplicht.
STAAFKERKEN.	Heel	karakteristiek	voor	Noorwegen	
zijn	de	zgn.	staafkerken.	Het	zijn	kerken,	opgebouwd	
met	een	skelet	van	houten	palen,	dat	opgevuld	is	
met	wanden	van	verticaal	geplaatste	houten	planken	
(staven).	Ze	zijn	rijkelijk	voorzien	van	houtsnijwerk,	
waarvan	de	motieven	en	esthetiek	teruggaan	op	de	
tradities	van	de	Vikingtijd.	
Van	de	29	nog	bestaande	staafkerken	in	Noorwegen	
zijn	er	ook	een	aantal	te	vinden	langs	de	Olavs	Trail.	
Een	daarvan	is	de	Ringebukerk,	kort	boven	Lilleham-
mer.	Hij	heeft	een	grote	kleurenpracht	door	het	oude	
hout	en	de	rood-oplichtende	toren	en	is	van	binnen	
rijk	versierd	met	oude	historische	voorstellingen.	Of	
de	Rennebukerk,	kort	boven	Oppdal,	één	van	de	vijf	
Y-staafkerken	van	Noorwegen:	kerken	met	een	drie-
hoekige	grondvorm	met	een	koor	en	twee	schepen;	
symbool	voor	de	Drievuldigheid	van	God.
DE DOVRE-FJELL. Algemeen	genoemd	als	een	van	
de	hoogtepunten	van	deze	route;	voor	de	natuurlief-
hebbers	ongetwijfeld	hèt	hoogtepunt,	en	wie	die	de	
Olavs	Trail	wil	gaan	lopen	zou	geen	natuurliefhebber	
zijn!?	Het	is	een	eenzame	hoogvlakte	tussen	Dovre	
en	Oppdal,	op	1200	à	1500	m	hoogte,	vier	dagen	
lopen;	geen	winkels,	wel	hier	en	daar	overnachtings-
hutten	of	een	hotel.	Een	onvergetelijke	belevenis!	
Klaas	van	der	Poel	zegt:	‘er	zijn	twee	soorten	men-
sen,	zij	die	de	fjell	nog	niet	doorkruist	hebben,	en	zij	
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die	dat	wèl	ervaren	hebben’.	Ik	dus	niet	en	hij	wel.	
Daarom	vat	ik		zijn	ervaringen	samen:	‘het	is	een	
soort	toendra,	rotsig	en	kaal	en	op	sommige	stukken	
nat	en	moerassig	als	het	water	er	niet	weg	kan.	Het	
is	er	wonderlijk	mooi,	als	je	houdt	van	ononderbro-
ken	vergezichten,	van	stenen	en	van	mos	in	duizend	
variëteiten	en	kleuren.	In	de	moerassige	stukken	zijn	
soms	plankieren	aangelegd,	maar	het	is	ook	wel	
springen	van	pol	naar	pol.	En	verder	is	het	op	de	fjell	
vooral	genieten	van	de	kleurenpracht	van	bloemen	
en	korstmossen.’
KIRSTEN LAVRANSDOCHTER.	Zij	is	de	hoofdper-
soon	uit	het	gelijknamige	boek	van	Nobelprijswin-
nares	Sigrid	Undset,	die	in	haar	leven	ook	een	studie	
heeft	gemaakt	van	de	Noorse	middeleeuwen.	Er	is	
op	deze	route	veel	aandacht	voor	Kirsten.	Het	boek	
speelt	in	de	13e	eeuw	en	gaat	over	het	bewogen	
leven	van	Kirsten.	Zij	gaat	op	pelgrimstocht	naar	
Nidaros,	op	blote	voeten	over	het	pad	dat	wij	ook	
volgen,	om	vergeving	te	vragen	voor	haar	zonden.	
Kirsten	woonde	op	de	boerderij	Jörundgaard,	waar	
ons	pad	ook	langs	komt	tussen	Otta	en	Dovre.	De	
boerderij	is	nagebouwd	in	middeleeuwse	stijl	en	
gebruikt	als	decor	voor	de	verfilming	van	het	boek.	
De	gebouwen	zijn	nu	nog	in	gebruik	als	onderkomen	
voor	de	pelgrims.	Sigrid	Undset	woonde	in	Lilleham-
mer;	haar	huis	is	nu	een	museum.

Pelgrimeren praktisch
ETEN EN SLAPEN. Op	de	route	zijn	genoeg	onderko-
mens,	waar	het	meestal	niet	druk	is.	Er	zijn	pelgrims-
herbergen,	vaak	in	oude	historische	boerderijen	
met	een	lange	traditie	op	de	pelgrimsweg,	waar	ook	
maaltijden	worden	aangeboden.	Er	zijn	overnach-
tingshutten	(eenvoudige	slaapplaatsen	met	zelfverzor-
ging),	hotels	en	campings.	Daarnaast	is	in	Scandina-
vië	ook	wildkamperen	in	de	vrije	natuur	toegestaan.	
Onderweg	zijn	er	voldoende	winkels	voor	het	kopen	
van	levensmiddelen;	soms	moet	je	wel	even	van	de	
route	af	om	daarvoor	in	een	dorpje	te	komen.	Je	moet	
erop	rekenen,	dat	het	prijspeil	in	Noorwegen	hoger	is	
dan	in	Nederland.
WANNEER LOPEN?	De	koude	en	vaak	natte	herfst	
valt	vroeg	in,	en	de	winter	duurt	lang.	De	beste	tijd	
om	te	lopen	is	van	juni	tot	en	met	september.	Mug-
gen	in	die	maanden?	Ik	ben	aan	het	zoeken	geweest,	
en	de	meeste	verhalen	lijken	zeer	geruststellend.

Het	weer.	Het	weer	in	Noorwegen	is	wisselvallig:	het	
kan	prachtig	zonnig	weer	zijn	onderweg,	en	het	kan	
er	ook	best	flink	regenen.	Veel	meer	valt	daar	niet	
over	te	zeggen.	Regenkleding	en	zonnebril	meene-
men	dus.
PELGRIMSPAS EN TESTIMONIUM.	Een	pelgrimspas	
is	overal	te	krijgen,	in	Oslo	en	onderweg	in	alle	pel-
grimscentra.	Steeds	meer	herbergen	hebben	steeds	
mooiere	stempels.	Wie	minstens	honderd	km	heeft	
gelopen	kan	in	Trondheim	in	het	pelgrimscentrum	
achter	de	Domkerk	zijn	of	haar	testimonium	verkrij-
gen,	de	pelgrimsoorkonde	of	Olavsbrevet.	Een	mooi	
bewijs	dat	men	de	pelgrimstocht	volbracht	heeft.

Een aanrader?
Hiervoor	laat	ik	graag	nogmaals	de	ervaringsdes-
kundige	aan	het	woord.	Klaas	van	der	Poel:	‘het	is	
een	mooie	tocht	voor	iemand	die	na	Santiago	en	
Rome	weer	een	nieuwe	tocht	zoekt.	De	tocht	is	niet	
echt	licht,	geen	tocht	voor	watjes,	maar	zeer	aan	te	
bevelen	voor	wie	van	een	uitdaging	houdt,	graag	
zijn	of	haar	krachten	meet	met	de	natuur	en	stilte	
apprecieert.’
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‘Ik	geloof	niet	in	God,	
maar	ik	ben	hem	wel	
heel	dankbaar…’
Een gesprek over engeltjes,  
alleen zijn en een maatschappij zonder God

door Arnoud Boerwinkel

‘Ik heb al diverse malen een wens-in-
vervulling-ervaring gehad. Een Kondito-
rei op het juiste moment, een bankje (of 
iets dat erop lijkt) voor even rust, of een 
alimentari. Ik snak ernaar en het is er! Je 
zou er bijna wat van denken. Mijn vrouw 
Els gaf me een klein engeltje mee om me 
te beschermen. Op twee valpartijen na 
heeft het gewerkt. Het zal toch niet waar 
zijn?’ 

Dit	is	een	citaat	uit	het	eBook	De gemankeerde 
nieuwmensch	van	Hans	Boutellier.	Hij	schreef	het	
naar	aanleiding	van	de	fietstocht	die	hij	afgelopen	
voorjaar	maakte	van	zijn	woonplaats	Haarlem	naar	
Rome.	Boutellier	is	wetenschappelijk	directeur	van	
een	groot	onderzoeksinstituut	en	bijzonder	hoog-

leraar	Veiligheid	en	Burgerschap	aan	de	VU.	Hij	is	
een	ongelovige	babyboomer	(1953).	Hij	gelooft	niet	
(meer)	in	God	en	ook	niet	in	engeltjes	op	zijn	schou-
der.	Toch	fietste	hij	mét	een	pelgrims	paspoort	van	de	
Vereniging	Pelgrims	wegen	naar	Rome.	En	hij	vroeg	en	
kreeg	op	twee	plaatsen	een	testimonium.	Hoe	zit	dat?

Vervuld zijn
‘Ik	heb	lang	getwijfeld	of	ik	mijn	tocht	een	pelgri-
mage	zou	noemen,	vertelt	hij	mij	aan	een	tafeltje	van	
het	EYE	filmmuseum	aan	het	IJ	in	Amsterdam,	waar	
we	hebben	afgesproken	voor	een	gesprek	over	“zijn	
project”.	‘Het	was	meer	een	programma,	waarin	het	
fietsen	naar	Rome	onderdeel	uitmaakte	van	een	studie	
naar	secularisatie.	Daarom	werd	ik	ook	lid	van	de	
Vereniging	Pelgrimswegen.	En	uiteindelijk	vond	ik	dat	
ook	heel	leuk:	dat	ik	op	mijn	tocht	stempeltjes	verza-
melde	waarmee	ik	na	aankomst	in	Rome	maar	liefst	
twee	oor	kondes	kon	bemachtigen,	bij	het	Vaticaan	
en	bij	de	Friezenkerk.	Maar	voor	mij	was	het	ook	
gewoon	een	fietstocht;	zeker	geen	bedevaart.	Tijdens	
mijn	fietstocht	heb	ik	vooral	heel	veel	nagedacht	over	
het	project	waar	ik	al	een	hele	tijd	mee	bezig	was.	En	
het	was	een	experiment	in	alleen	zijn.	Daadwerkelijk	
alleen,	zonder	last,	ruggenspraak,	overleg,	gekibbel	of	
gedoe.	Ik	wilde	weten	hoe	ik	dat	ervaar.	Dan	voerde	
ik	gesprekken	tussen	mijn	ene	ik	die	iets	ondergaat	en	
ervaart	en	m’n	andere	ik	die	daar	dan	weer	wat	van	
vindt.	En	dat	vond	ik	heerlijk.’
Wat	hem	vooral	bijbleef	waren	de	intensiteit	en	de	
langdurigheid	van	de	ervaring	van	de	natuur.	‘Dat	
deed	me	beseffen	dat	het	idee	van	“vervuld	zijn”	

Hans Boutellier.



MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROMEOMNES10

komen.	Maar	ik	geloof	
wel	in	momenten	van	
gezamenlijke	moraal:	het	
gevoel	van	vervuld	zijn;	
dat	we	ons	realiseren	dat	
iedereen	daarin	elkaar	
herkent.	Op	zo’n	moment,	
zoals	bijvoorbeeld	bij	de	
herdenking	van	de	MH17-
slachtoffers,	vallen	alle	
tegenstellingen	weg.’

Boutellier	heeft	veel	vertrou-
wen	in	de	veerkracht	van	
onze	seculiere	samenleving.	
‘We	zijn	niet	atheïstisch	
geworden,	maar	christelijk	
seculier:	daarin	heeft	iedereen	
zijn	eigen	god.	Onze	waarde,	
ons	“geloof”	is,	dat	elke	waarheid,	elk	geloof	er	mag	
zijn,	zolang	we	maar	met	elkaar	in	gesprek	blijven.	
Dat	is	een	enorme	verworvenheid	waarvoor	we	
moeten	blijven	knokken	en	dat	Europa	ook	zo	popu-
lair	maakt.	Ik	denk	dat	we	het	redden,	mits	we	het	
gesprek	blijven	voeren.	We	willen	niet	dat	mensen	
onze	rechtstaat	onder	mijnen.	We	willen	onze	funda-
mentele	vrijheid	van	twijfelen	verdedigen.’

Nuchtere fietsers
Zijn	fietsers	misschien	iets	nuchterder,	wat	minder	
spiritueel	dan	wandelaars?	‘Dat	denk	ik	wel’,	zegt	
Boutellier.	‘Fietsen	is	toch	vluchtiger.	De	bijzondere	
ervaringen	die	je	vaak	op	dit	soort	tochten	beleeft	
kunnen	je	makkelijk	verleiden	tot	het	geloof	in	een	
hogere	macht,	in	een	engel	die	jou	beschermt	en	
voor	je	zorgt.	Persoonlijk	ben	ik	daar	te	nuchter	voor.	
Maar	de	populariteit	van	het	pelgrimeren	naar	Santi-
ago	de	Compostella	en	Rome	vloeit	wel	voort	uit	de	
zoektocht	die	veel	mensen	ondernemen	naar	“iets	
tussen	hemel	en	aarde”.	Waar	geloof	ik	nog	wel	in,	
nu	de	god	uit	de	bijbel	voor	mij	niet	(meer)	bestaat?	
Ik	kan	overal	in	geloven,	dus	ik	moet	ook	wel	ergens	
in	geloven.	Dan	maak	je	er	een	project	van	waarin	je	
je	losmaakt	van	werk	en	huis	en	op	stap	gaat.’	
Voor	hem	zat	het	geluk	van	deze	reis	vooral	in	de	
kleinheid,	zo	schrijft	hij	in	het	eBook.	‘Al	die	genoe-

van	iets	groots	en	ongrijp	baars	als	een	menselijke	
eigenschap	heel	wezenlijk	is.	Dat	kan	de	natuur	zijn,	
maar	ook	het	beluisteren	van	een	groot	muziekstuk	
als	de	Mattheus	Passion.	In	het	ervaren	(vooral	in	
je	eentje)	van	iets	groots	en	ongrijpbaars	schuilt	de	
verleiding	van	in	God	geloven.	Bij	het	bezoek	aan	
kerken,	zoals	de	Friezenkerk	in	Rome,	voelde	ik	nog	
steeds	een	enorme	afstand.	Ik	wilde	ervaren	wat	dat	
met	me	doet	na	drieënhalve	week	alleen	zijn.	Wel,	
dat	was	niet	veel	eigenlijk.	Maar	ik	ben	me	er	zeer	
van	bewust	geworden	hoe	verleidelijk	het	is	om	te	
geloven.	Ik	heb	alle	respect	voor	mensen	die	aan	die	
verleiding	toegeven.	We	leven	in	een	tijd	waarin	je	
nergens	meer	in	gelooft,	dus	overal	in	kunt	geloven,	
en	dan	voor	de	vraag	staat:	waarin	wil	ik	geloven?	

Het seculiere experiment
Die	laatste	zin	vormt	eigenlijk	de	rode	draad	van	het	
boek	Het seculiere experiment	waaraan	hij	de	zes	
weken	na	aankomst	in	Rome	onafgebroken	werkte	
en	dat	de	gevolgen	van	de	secularisatie	voor	onze	
moraal	in	beeld	brengt.
‘Mijn	vader	zei	altijd:	als	we	niet	meer	in	God	gelo-
ven,	wordt	het	een	zooitje,	jongen!	Mijn	onderzoek	
richt	zich	op	die	vraag:	is	het	inderdaad	een	zooitje	
geworden,	nu	we	massaal	niet	meer	in	God	gelo-
ven?	Mijn	antwoord	is:	nee,	maar	we	kunnen	er	zo	
moeilijk	in	geloven.	We	hebben	weinig	tegenwicht	
tegen	onder	andere	het	radicale	kapitalisme	en	het	
radicale	fundamen	talisme,	maar	we	zijn	niet	door	
de	morele	bodem	gezakt.	Wij	hebben	in	Nederland	
als	alternatief	voor	de	verzuilde	samenleving	een	
“pragmacratie”	ontwikkeld,	een	samen	leving	waarin	
heel	praktisch	gezocht	wordt	naar	oplossingen	
voor	de	complexe	problemen	waarmee	we	worden	
geconfronteerd.	Wat	wij	hier	met	elkaar	doen	is	in	
zekere	zin	uniek.	Nederland	behoort	tot	de	sterkst	én	
snelst	geseculari	seerde	landen	van	de	wereld.	Onze	
omgang	met	abortus,	euthanasie,	drugs,	homohu-
welijk	e.d.	is	niet	zozeer	ideologisch,	maar	vooral	
pragmatisch.	Vanuit	de	gedachte:	als	we	het	zo	niet	
aanpakken,	dan	wordt	het	–	illegaal	–	alleen	maar	
erger.	Maar	het	ontbreekt	ons	wel	aan	gedeelde	
bezieling,	een	hoger	idee	waardoor	we	allemaal	
geraakt	worden.	Ik	ga	er	vanuit	dat	er	niet	gauw	meer	
een	nieuw,	gedeeld	normen-	en	waardenpatroon	zal	
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Hans Boutellier 

Het seculiere experiment 

Hoe we van God los gingen samenleven. Uitg. Boom. 
ISBN 978 90 8953 621 1. Prijs € 22,50
Het gratis eBook De gemankeerde Nieuwmensch is te 
downloaden op
www.boomfilosofie.nl/nieuwmensch

gens:	warme	douche,	broodje	jam,	Apfelstrudel	
bij	de	Konditorei	–	die	er	juist	blijkt	te	zijn	als	je	
gaat	snakken	naar	zoete	koolhydraten.	Er	zit	een	
lustvolle	discrepantie	tussen	de	grote	onder-
neming	Fietsen-Naar-Rome	en	het	gescharrel	
waarmee	dat	gerealiseerd	wordt.’	

Direct	na	aankomst	in	Rome	ontmoet	hij	een	
Nederlandse	wandelaar	die	ook	zojuist	is	aan-
gekomen.	Zullen	we	er	samen	van	genieten,	
stelt	die	voor	en	al	gauw	gaat	het	gesprek	over	
religieuze	ervaringen.	De	wandelaar	vertelt	
van	plaatsen	waar	hij	is	geweest,	die	hem	
overvielen	–	heilige	plaatsen	vol	van	beteke-
nis,	transcendentie.	‘Ik	zeg	dat	ik	soms	juist	
het	tegendeel	ervaar.	Dat	ik	steeds	beter	weet	
dat	als	we	nergens	meer	in	geloven,	dat	we	
dan	ook	weer	in	alles	kun-

nen	gaan	geloven.	Dat	weerhoudt	
me	om	in	God	te	geloven.’

De rol van de kerk
Voor	Boutelliers	project	draait	
het	niet	zozeer	om	de	vraag:	wat	
betekent	God	voor	mij?	Maar:	wat	
betekent	secularisatie?	Zijn	ver-
trekpunt	is	niet:	er	is	iets,	maar:	
er	is	niets.	Hij	voelt	zich	dan	ook	
eerder	godsdienstwetenschapper	dan	theoloog.	Ook	
op	zijn	tocht	naar	Rome	valt	het	hem	op	dat	veel	
kerken	vooral	nog	worden	bevolkt	door	bejaarde	
priesters	met	een	handjevol	bejaarde	gelovigen.	Toch	
speelt	het	geloof	in	het	alledaagse	leven	van	het	
seculiere	Italië	nog	een	heel	belangrijke	rol.	Denk	
maar	aan	alle	processies,	waarbij	grote	mensenmas-
sa’s	in	diepe	devotie	achter	het	beeld	van	een	heilige	
of	martelaar	aanlopen.	‘Dat	lijkt	tegenstrijdig,’	zegt	
Boutellier,	‘maar	zo	voelen	zij	dat	helemaal	niet.	Dat	
heeft	meer	te	maken	met	onze	door	het	calvinisme	
bepaalde	omgang	met	het	geloof	in	Noordwest-Euro-
pa.	In	de	reformatie	was	men	op	zoek	naar	een	pure	
relatie	met	God;		in	het	katholicisme	gaat	men	daar	
relaxter	mee	om.	Net	als	die	oude	Grieken:	denk	
je	dat	die	in	al	die	goden	geloofden?	Waarschijn-
lijk	niet.	Ze	leefden	er	gewoon	mee.	Die	religieuze	
beleving	hoeft	niet	meteen	–	zoals	in	het	protes-

tantisme	-	een	overgave	te	zijn	aan	de	goddelijke	
voorzienigheid.	Bij	het	wegvallen	van	de	kerk	als	
sociaal	cement,	zijn	er	andersoortige	“communities”	
gekomen.	Dat	merk	ik	aan	mijn	kinderen;	die	zijn	
helemaal	niet	bezig	met	dit	soort	geloofsvragen.	Het	
is	iets	voor	de	generatie	van	de	babyboomers,	die	
nog	een	reële	herinnering	hebben	aan	de	maatschap-
pelijke	dominantie	van	het	geloof.	Jongeren	hebben	
een	ander	startpunt:	je	bent	niet	gelovig	omdat	dat	
is	meegegeven,	maar	je	onderzoekt	jouw	positie	ten	
opzichte	van	alles	wat	er	al	is.’	

Te absoluut
Uit	onderzoek	blijkt	dat	op	de	vraag:	“beschouwt	u	
zichzelf	als	religieus?”	een	kleine	twintig	procent	van	
de	Nederlanders	antwoordt:	beslist	wel;	ongeveer	
dertig	zegt:	beslist	niet.	De	rest	–	de	helft	dus	-	zit	

daar	tussenin.	‘Toch	zou	ook	ikzelf	
nooit	“beslist	niet”	invullen’,	ant-
woordt	hij	desgevraagd.	‘Dat	is	mij	
te	absoluut,	want	dan	geef	je	aan	dat	
je	er	niet	meer	over	wilt	nadenken.	
En	zo	makkelijk	is	het	allemaal	niet.	
Het	menselijk	bewustzijn	brengt	met	
zich	mee	dat	we	onszelf	van	alles	
kunnen	wijsmaken.	De	vraag	of	het	
reëel	bestaat	is	in	feite	niet	relevant.	
God	verschijnt	gewoon	als	effect	van	

menselijke	complexiteit,	als	product	van	het	zelfbe-
wustzijn,	of	je	dat	nou	wilt	of	niet.	Hij	vertegenwoor-
digt	iets	dat	zich	niet	laat	tegenhouden.	We	mogen	
onze	eigen	Goden	creëren	en	zelfs	denken	dat	we	
het	zelf	zijn.	Het	is	vooral	belangrijk	dat	we	erover	
blijven	praten….’
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Dag Eén 
Afscheid nemen van je naasten, bij de 
voordeur, ja, da’s emotioneel. Maar daar-
na loop je vanaf je huisdeur, door bekend 
gebied, naar een eerste overnachting die 
waarschijnlijk in een bekend nabijgelegen 

dorp ligt. De eerste dag van een lange voetreis moet dus 
wel een heel normale zijn.

De	looproute	naar	mijn	kantoor	–	voor	de	laatste	wis-
sewasjes	–	was	zoals	alle	andere	wandelingetjes	naar	m’n	
werk.	Mijn	hersens	volgden	het	advies	van	mijn	ogen,	
die	zeiden:	hij	is	aan	het	forensen,	er	kan	niets	bijzonders	
aan	de	hand	zijn.	Pas	later,	als	de	route	langs	de	oostoe-
ver	van	het	Spaarne	naar	het	zuiden	loopt,	verandert	dat.	
Langs	deze	route	rende	ik	tussen	2006	en	2009	vaak	naar	
mijn	werkplek	in	Vijfhuizen.	Als	je	kijkt,	en	als	dat	wat	
je	ziet	resoneert	met	wat	je	ooit	in	het	verleden	zag,	dan	
weerhoudt	niets	je	om	te	geloven	dat	je	in	dat	verle-
den	bént.	Zo	verdween	de	afleiding.	En	al	het	normale	
schitterde	zo,	dat	de	eerste	dag	
van	mijn	voetreis	verrassend	
bijzonder	werd.

Eén	van	mijn	lievelingsplekjes	
bleek	onaangeroerd.	Je	loopt	
over	een	smal,	klodderig	geas-
falteerd	jaagpad,	met	links	een	
heg	of	schutting,	rechts	hekjes	en	
erfscheiding	van	woonboten.	Af	
en	toe	kijk	je	over	haardhout,	kabouters,	fietsen,	bootjes	
met	dekzeilen	zo	het	Spaarne	op.	Het	is	smal	en	beschut,	
huiselijk,	zo	ieder	met	z’n	dingetjes.	Dan	stijg	je	abrupt	
naar	een	steil	brugje,	en	vanaf	dat	hoogste	punt	zie	je	zo	
mooi	hoe	de	smalle	kloof	van	het	jaagpad	zich	verbreedt	
tot	een	aangenaam	strookje	gras,	met	steigertjes	en	een	
boothelling,	een	vlaggemast	en	het	garage-achtige	bord	
van	de	Haarlemse	Jachtwerf	Van	Opzeeland.	Waar	de	
ruimte	zich	weer	versmalt,	staan	twee	witte	bordkarton-
nen	huisjes.	Recreatiehuisjes	is	al	een	te	groot	woord.	
Strandhuisjes	bijna.	Met	bemoste	golfplaat	erop,	allerlei	

door Klaas van der Veen

tuinmeubilair	eromheen,	gelige	vitrage,	en	als	subliem	
detail	een	klein	oranje	megafoontje.	Want	in	deze	huis-
jes,	wist	ik,	kijken	booteigenaren	en	werklui	voetbal.	

Juist	op	een	plek	die	ik	ooit	koesterde,	werd	bewezen	
dat	ik	alles	scherp	en	nieuw	zag:	ik	zag	voor	het	eerst	dat	
de	huisjes	namen	hebben.	De	eerste	heet	‘Florida’,	de	
andere	‘Riviera’	(zonder	accentje).	Ik	geniet	van	zo’n	plek	
om	wat-ie	is,	“een	rommeltje,	maar	wel	óns	rommeltje”.	
De	namen	voegen	daar	nog	wat	aan	toe:	de	bewoners	
hebben	allure	geleend	van	vakantieoorden,	om	te	laten	
zien	met	welke	geest	ze	hun	plekkie	willen	laden.	
Dachten	ze	dat	de	plek	zonder	die	namen	onduidelijk	
zou	zijn?	Of	helpen	ze	de	bezoeker	een	handje	omdat	ze	
bang	zijn	dat	hij	de	plek	niet	voor	vol	aanziet?	Hoe	dan	
ook,	ze	laten	merken	wat	ze	zelf	willen	zien	in	een	plek,	
en	dat	is	leuk	voor	de	passant.

Na	een	sublieme	uitsmijter,	gebakken	door	bevriend	kun-
stenaar	Marcel	in	Vijfhuizen,	loop	
ik	Hoofddorp	in.	Hoofddorp	is	le-
lijk,	volgens	de	heersende	opinie.	
Maar	niet	alleen	heb	ik	dankzij	
diezelfde	Marcel	dit	dorp	al	eens	
eerder	goed	bekeken,	bovendien	
is	het	nu	onderdeel	van	een	Pel-
grimage,	onderdeel	van	Dag	Eén	
nog	wel.	Ik	kijk	mijn	ogen	uit,	en	
kan	nu,	precies	een	jaar	later,	de	

hele	route	in	gedachten	nog	nalopen.

Een	modaal	plekje	langs	een	forensenroute	kun	je	ken-
nelijk	verheffen	door	het	op	te	nemen	in	een	Grote	Reis.	
Je	kijkt	naar	elk	tafereel	alsof	het	een	kunstfoto	in	een	
galerie	is.	Bekende	plekken	kunnen	tegenvallen,	maar	
het	doodnormale	kan	een	enorme	sprong	maken	in	de	
waardering.	Een	Grote	Reis	bevrijdt	zo	de	wandelaar.	
Zonder	haast	krijgt	zijn	of	haar	blik	een	enorme	resolutie.	
Zonder	allerlei	dagelijks	gedoe	kan	de	blik	een	verliefde	
blik	worden.	Dat	gebeurt	al	op	Dag	Eén.

COLUMN
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Geeft fietsend pelgrimeren dezelfde 
ervaring als lopen? Of is het toch anders? 
Een zakelijke kennismaking met Mike 
Ackermans voorjaar 2014 mondde uit in 
enthousiaste verhalen over onze voor-
genomen pelgrimstochten. Ik lopend 
naar Rome, omdat het kan en zo heerlijk 
langzaam gaat. Mike naar 
Turijn, vanwege de raadsel-
achtige lijkwade en op de 
fiets omdat dat zo lekker is. 
Op 7 juli kruisten onze pel-
grimswegen in de Vogezen. 
Overigens ook een gewaar-
wording op zich. Iemand 
die je eerst in een keurig 
pak leert kennen, vervol-
gens zwetend op de fiets te 
zien aan komen rijden.

In	de	pizzeria	te	Remiremont	
kwamen	we	meteen	ter	zake.	‘Als	
je	er	van	uit	gaat’,	schreef	ik	toen	
op	mijn	blog,	‘dat	lichaam	en	geest	
een	zijn,	is	het	goed	je	lichaam	zo	
op	de	proef	te	stellen.	Daarmee	daag	je	je	geest	ook	
uit.	En	creëer	je	ruimte	voor	nieuwe	inzichten	en	ant-
woord	op	vragen	die	je	hebt.	Daar	zijn	we	het	over	
eens.	Hoe	het	verder	precies	werkt?	Geen	idee.’	
Hoe	is	het	nu	bijna	twee	jaar	later?	Een	interview.

Waarom Turijn bijvoorbeeld?
‘Ik	wilde	graag	een	paar	weken	alleen	fietsen	op	een	
moment	dat	er	veel	veranderde	in	mijn	leven.	Ander	
werk,	kinderen	het	huis	uit.	Je	kent	het	wel.	Ik	had	
ook	wel	behoefte	aan	een	soort	van	pelgrimsdoel.	
Santiago	was	te	ver.	Daar	had	ik	geen	tijd	voor.	

Pelgrimeren	op	de	fiets,	
kan	dat	ook?…
door Marjolein Nagel

Daarom	koos	ik	Turijn.	De	lijkwade	intrigeert	mij	al	
heel	lang…Er	hangt	toch	een	zweem	van	het	godde-
lijkheid	omheen.	Het	blijft	intrigerend	dat	miljoenen	
mensen	op	de	wereld	zich	laten	inspireren	door	zo’n	
relikwie	waarin	zij	een	boodschap	van	God	menen	
te	zien.	Misschien	dacht	het	kleine	katholieke	jon-
getje	in	mij	ook	wel:	zou	het	dan	toch?	Wetenschap-

pelijk	onderzoek	heeft	vastgesteld	
dat	de	lijkwade	waarschijnlijk	niet	
uit	de	tijd	van	Jezus	van	Nazareth	
stamt.	Maar	een	door	mensen	ge-
maakte	vervalsing	is	het	ook	niet;	
hoe	hij	ontstaan	is	blijft	een	raad-
sel.	Of	het	een	afbeelding	van	de	
mens	Jezus	is	zal	wel	nooit	vast	te	
stellen	zijn.	Juist	dat	mysterie	leek	
mij	een	mooi	doel	van	mijn	tocht.’

Hoe was het?
‘De	lijkwade	viel	tegen.	Hij	bleek	
namelijk	niet	echt	te	zien.	Je	mocht	
alleen	in	een	ruimte	naar	een	
foto	kijken.	In	een	voor	Italiaanse	
begrippen	redelijk	alledaagse	
basiliek.	Niks	bijzonders.	Toch	was	

het	fijn	daar	in	die	ruimte	alleen	te	zijn	met	mijn	
eigen	gedachten.	Ook	de	afdaling	vanaf	de	Alpen	
was	fantastisch.	Dat	merk	je	als	wandelaar	misschien	
minder.	Maar	op	de	fiets	ervaar	je	echt	dat	het	een	
grote	lange	afdaling	is.’	

En waren je lichaam en geest  
inderdaad een?
‘Ja,	dat	is	toch	wel	wat	mij	het	meest	is	bijgebleven.	
De	sensatie	van	de	lichamelijke	inspanning.	Iedere	
dag	zo’n	150	kilometer	fietsen	brengt	een	enorme	
focus	aan.	Zeker	als	je	alleen	bent	en	als	het	regent.	



MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROMEOMNES14

De	eerste	negen	dagen	had	ik	alleen	maar	stromende	
regen.	Daarmee	kom	je	wel	in	een	cadans.	Door	de	
fysieke	inspanning	wordt	je	hoofd	leeg	en	schoon.	
Zo	heb	ik	het	althans	ervaren.’	

Pelgrimeren op de fiets 
kan dus ook
‘Daar	lijkt	het	wel	op.	Hoewel	ik	
begrijp	van	wandelaars	dat	vooral	
de	traagheid	en	het	langer	weg	zijn	
uit	het	dagelijks	leven	nog	meer	
reflectie	met	zich	meebrengt	en	
je	echt	doet	afdalen	in	de	grote	
leegte.’	

Heb je nog praktische tips 
over de route bijvoor-
beeld of handige spullen?
‘De	belangrijkste	is:	travel light.	Ik	
had	een	tasje	met	tandenborstel,	
onderbroek	en	nette	kleding	voor	’s	avonds	bij	me.	
Mijn	fietskleding	waste	ik	iedere	avond	op	de	kamer.	
Net	als	de	fiets.	Lekker	samen	onder	de	douche!	Een	

gewone	wielrenfiets	was	trouwens	prima.	Verder	was	
mijn	Garmin	routeplanner	natuurlijk	heel	handig.	Ik	
heb	de	GR5	min	of	meer	als	uitgangspunt	genomen.	
Iedere	avond	maakte	ik	grofweg	de	route	voor	de	

volgende	dag	en	checkte	halverwege	
de	dag	of	dat	nog	steeds	klopte	met	
mijn	gevoel	van	die	dag.	En	anders	
paste	ik	hem	aan.	Overnachtingen	
gingen	op	de	bonnefooi.	Meestal	
chambres	en	tables	d’hotes	in	Frank-
rijk.’	

Wanneer ga je weer?
‘Als	het	aan	mij	lag:	morgen.	Eigen-
lijk	zou	een	mens	dat	ieder	jaar	of	
iedere	twee	jaar	moeten	doen.	Het	is	
toch	een	vorm	van	mediteren.	Door	
het	ritme	en	de	inspanning	reinig	je	
je	geest,	word	je	contemplatief	en	
minder	oordelend.	Maar	je	krijgt	ook	

nog	cadeautjes	onderweg:	de	veranderende	land-
schappen	en	de	leuke	ontmoetingen.’

In 2015, een jaar na Mike’s pelgrimstocht op de fiets 
bezochten anderhalf miljoen mensen de lijkwade in 
Turijn. Van19 april tot 24 juni 2015 was de lijkwade 
in het ‘echt’ te zien, na een periode van vijf jaar 
waarin alleen een foto te bezichtigen was. De discus-
sie over de echtheid van de lijkwade maakt inmiddels 
onderdeel uit van de aantrekkingskracht. 
In 1988 werd het doek door drie laboratoria geda-
teerd tussen 1260 en 1390. Dat resultaat van de 
koolstof-dateringsmethode wordt sterk aangevoch-
ten, vooral omdat de monstertjes zeer verontreinigd 
waren. De Amerikaanse microbioloog en Lijkwade-
expert Garza Valdez heeft aangetoond dat na 
verwijdering van het verontreinigde laagje een veel 
eerdere datering ontstaat. Op de afbeelding op de 
wade zijn sporen gevonden van bloed, aloë en mirre. 
Dat klopt met de beschrijvingen in de bijbel over het 
lijden en de dood van Christus. Er zijn stuifmeelspo-
ren aangetroffen van planten die destijds in Palestina 
groeiden. En op de ogen zijn de afdrukken zichtbaar 

van muntjes uit het zestiende 
regeringsjaar van keizer Tibe-
rius. Dat was het jaar 30 na 
Christus….
De katholieke kerk heeft 
zich in de discussie over de 
echtheid van het doek nogal 
op afstand gehouden. Paus 
Franciscus gaat niet verder dan het doek een icoon, 
een symbool voor het lijden van Christus te noemen. 
In een interview met Elsevier omarmt emeritus predi-
kant Nico Terlinde juist de mythologische waarde van 
het doek en de verhalen die erover de ronde doen. 
‘Het is flauwekul, maar mooie flauwekul. En net zo 
min als je op zoek moet gaan naar het huisje van 
Hans en Grietje, moet je zoeken naar de echtheid 
van de lijkwade’. Het gaat om het verhaal.

Lees ook: Een beeld dat verdeelt, artikel over de lijk-
wade door Mike Ackermans, Elsevier 18 april 2015

1,5 miljoen bezoekers lijkwade Turijn
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Herman Post, 
“romeganger” avant-la-lettre
door Leo Baeten



De journalist en schrijver Herman 
Post maakte al pelgrimstochten voor-
dat dat een hype werd. In 1989 liep 
hij naar Rome. Deze pelgrimstocht 
had toen nauwelijks bekendheid en 
wandelgidsen bestonden nog niet. 
Zijn voettocht was dan ook een groot 
avontuur over ongebaande wegen. 
In 1998 liep Post van Rome naar 
Jeruzalem. Dat was een nog groter 
avontuur. Over beide voettochten kan 
hij smakelijk vertellen.

Een jongensdroom komt uit
Herman	Post	(1939)	werd	in	1969	
redacteur-verslaggever	van	het	pro-
grammablad	Studio	van	de	KRO.	Daarvoor	was	hij	
journalist	geweest	bij	De	Gelderlander	en	in	de	jaren	
zestig	bij	het	toenmalige	dagblad	De	Tijd.	Na	twintig	
jaar	trouwe	dienst	bij	de	KRO	had	hij	recht	op	edu-
catief	verlof.	Deze	in	onze	tijd	onvoorstelbaar	vorste-
lijke	arbeidsvoorwaarde	wilde	Herman	invullen	met	
het	maken	van	een	voetreis	naar	Rome.	Hij	bood	aan	
wekelijks	een	reisverslag	voor	Studio	te	schrijven	én	
voor	de	radio	over	zijn	ervaringen	te	vertellen.	Het	
voorstel	werd	aangenomen.	Dat	Herman	naar	Rome	
wilde	lopen	was	geen	grillige	inval.	Voor	Studio	
had	hij	Bertus	Aafjes	geïnterviewd	toen	die	zeventig	
werd.	Aafjes	had	tijdens	de	oorlogsjaren	het	episch	
gedicht	Een voetreis naar Rome	geschreven	over	zijn	
voettocht	naar	Rome	die	hij	in	de	jaren	dertig	had	
gemaakt.	Zijn	gedicht	was	een	geweldig	succes	en	
Aafjes	werd	een	Bekende	Nederlander.	Sterker	nog:	
voor	Nederlanders	zijn	tot	in	de	huidige	tijd	“Bertus	
Aafjes”	en	“een	voetreis	naar	Rome”	synoniem.	Tij-
dens	het	interview	kwam	bij	Herman	de	gedachte	op	
om	Aafjes	na	te	lopen.	Dat	was	geen	donderslag	bij	
heldere	hemel.	Op	de	middelbare	school	had	hij	het	

gedicht	van	Aafjes	gelezen	en	toen	al	was	het	zijn	
wens	geworden	om	“ooit”	naar	Rome	te	lopen.	Het	
educatief	verlof	maakte	het	Herman	mogelijk	zijn	
jongensdroom	te	verwezenlijken.

Naar Rome
Toen	Herman	Post	in	1989	naar	Rome	liep,	bestond	
er	geen	wandelgids	voor	deze	route.	Voor	zijn	vertrek	
had	Post	daarom	een	gesprek	met	Aafjes	om	geïnfor-
meerd	te	worden	over	de	door	hem	gevolgde	route.	
Aan	de	hand	van	kaarten	volgde	hij	die	route	zo	
getrouw	mogelijk	en	improviseerde	ter	plaatse.
Terwijl	Herman	onderweg	was,	werden	zijn	vorde-
ringen	door	collega’s	nauwgezet	gevolgd.	In	de	kan-
tine	van	de	KRO	hing	een	kaart	waarop	bijgehouden	
werd	waar	Herman	was.	Ook	de	verstandelijk	ge-
handicapten	die	Herman	als	vrijwilliger	begeleidde	
hielden	bij	waar	hij	nu	weer	was.	Zelf	had	hij	geen	
besef	van	deze	belangstelling;	hij	hoorde	het	pas	na	
thuiskomst.	Over	zijn	belevenissen	schreef	Herman	
het	boekje	Te voet naar Rome.	In	het	spoor	van	Ber-
tus	Aafjes”.	De	ondertitel	maakt	duidelijk	welke	route	
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hij	volgde.	Onderweg	en	na	thuiskomst	onderhield	
Herman	Post	contact	met	Aafjes	om	over	hun	geza-
menlijke	belevenissen	te	praten.	Aafjes	vertrouwde	
hem	toe	dat	hij	meermalen	streken	had	uitgehaald	
die	hij	niet	aan	het	papier	wilde	toevertrouwen.	Zo	
had	hij	altijd	goede	schoenen.	Wanneer	Aafjes	in	een	
klooster	overnachtte,	zocht	hij	uit	de	sandalen	van	
de	paters	een	nieuw	paar	uit	ter	vervanging	van	zijn	
versleten	schoenen.	Of	ook	Herman	Post	à	la	Aafjes	
gehandeld	heeft	laat	hij	in	het	midden!		

Naar Jeruzalem
In	de	jaren	na	zijn	voetreis	naar	Rome	kreeg	het	
leven	van	Herman	een	dramatische	wending.	Zijn	
vrouw	besloot	na	een	lange	slopende	ziekte	haar	
leven	te	beëindigen.	In	zijn	autobiografische	roman	
Papieren Vogels	beschrijft	Herman	op	ontroerende	
wijze	dit	ziekteproces	en	haar	keuze	voor	euthana-
sie.

Na	het	overlijden	van	zijn	vrouw	moest	Herman	zich	
hervinden.	Geleidelijk	kwam	het	idee	op	om	van	
Rome	naar	Jeruzalem	te	lopen.	Onderweg	wilde	hij	
zich	bezinnen	op	zijn	leven	en	het	verlies	van	zijn	
vrouw	verwerken.	De	gedachte	van	een	voettocht	
naar	Jeruzalem	was	voor	Herman	niet	vreemd.	In	zijn	
interview	met	Aafjes	had	deze	hem	toevertrouwd	dat	
hij	graag	naar	Jeruzalem	had	willen	lopen,	maar	dat	
het	er	spijtig	genoeg	nooit	van	gekomen	was.	‘Dan	
ga	ik’	had	Herman	toen	al	als	grap	gezegd.	Wat	ooit	

als	een	grap	was	bedoeld,	bleef	door	het	hoofd	van	
Herman	spoken	zonder	dat	verwerkelijking	er	van	
als	een	reële	optie	werd	beschouwd.	Het	besluit	
om	naar	Jeruzalem	te	lopen	kwam	dan	ook	als	een	
donderslag	bij	heldere	hemel.	Herman	liep	het	Pie-
terpad	en	van	het	ene	op	het	andere	moment	was	het	
besluit	genomen:	‘ik	ga’.	

In	januari	1998	vertrok	hij.	Hij	zou	zijn	weg	moeten	
vinden	met	een	globale	route	die	uit	kaarten	was	
geknipt.	Evenals	op	zijn	voettocht	naar	Rome	bleef	
Herman	journalist.	Hij	schreef	reisverslagen	voor	het	
blad	Nestor	van	de	KBO	(Katholieke	Bond	van	Ou-
deren)	en	wekelijks	was	hij	op	de	radio	te	horen.	Dat	
was	organisatorisch	best	ingewikkeld.	Eerst	moest	
Herman	de	KRO	bellen	om	door	te	geven	in	welk	
hotel	hij	verbleef	en	wat	het	telefoonnummer	was.	
Op	het	tijdstip	van	de	uitzending	belde	de	KRO	terug	
en	was	Herman	direct	in	de	uitzending.	Van	de	stuk-
jes	die	Herman	voor	Nestor	schreef	maakte	hij	met	
carbonpapier	een	kopie.	Zo	kon	hij	de	tekst	bewaren	
voor	het	geval	dat	er	tijdens	het	verzenden	iets	fout	
ging.	Op	22	mei	stond	hij	voor	de	Damascuspoort,	
dezelfde	waardoor	Paulus	Jeruzalem	was	binnen-
gegaan.	Het	was	voor	Herman	een	onwezenlijk	
moment.	In	zijn	boek	Te voet naar Jeruzalem. 3500 
kilometer in 112 dagen	schreef	hij:	‘Naar	dit	moment	
heb	ik	vier	maanden	en	bijna	achtendertighonderd	
kilometer	toegeleefd.	Nu	is	het	zover.	En	ik	weet	er	
niet	goed	raad	mee.’.

‘Het doel is bereikt, de weg ligt achter me. 
Maar iedere stap op die weg heb ik beleefd 
op een manier die herinneringen nalaat, 
voorgoed.’
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Twee voettochten 
en toch één voettocht
Voor	Herman	waren	beide	voettochten	delen	van	
één	reis	met	een	lange	tussenpauze.	De	verbinding	
tussen	beide	delen	is	grappig.	Toen	Herman	over	de	
Via	Appia	Rome	binnenliep	probeerden	dames	van	
lichte	zeden	hem	er	van	te	overtuigen	dat	er	veel	
leukere	dingen	in	het	leven	waren	dan	wandelen.	
Herman	ging	niet	op	hun	avances	in.	Toen	hij	naar	
Jeruzalem	vertrok	wilden	weer	vrouwen	met	hetzelf-
de	beroep	hem	van	geneugten	laten	genieten	die	hij	
in	het	celibataire	pelgrimsleven	moest	missen.	Ook	
deze	dames	dongen	vergeefs	naar	zijn	klandizie.

Op	zijn	voettochten	heeft	Herman	
nooit	overwogen	te	stoppen.	Natuur-
lijk	heeft	hij	moeilijke	momenten	
gekend.	Soms	voelde	hij	zich	erg	
eenzaam.	Gelukkig	ontmoette	hij	
dan	mensen	die	hem	verder	hielpen.	
Ook	vond	hij	het	lastig	met	telkens	
weer	afscheid	te	moeten	nemen	van	
mensen	met	wie	een	fijne	band	was	
ontstaan.	Beide	voettochten	waren	
voor	hem	een	rijke	belevenis	maar	
toch	had	elk	zijn	diamanten.	Op	
de	voettocht	naar	Rome	was	dat	de	
aankomst	bij	de	catacomben	van	
Sebastianus.	In	Te voet naar Rome 
schrijft	hij	daarover:	‘Het	doel	is	
bereikt,	de	weg	ligt	achter	me.	Maar	iedere	stap	op	
die	weg	heb	ik	beleefd	op	een	manier	die	herinnerin-
gen	nalaat,	voorgoed.’	Op	weg	naar	Jeruzalem	heeft	
Herman	in	Griekenland	een	lang	gesprek	met	de	half	
blinde	Grieks-orthodoxe	monnik	Jochem.	De	pater	
woont	in	een	van	de	Meteora-kloosters.	Letterlijk:	
‘Zwevend	tussen	hemel	en	aarde’.	De	kloosters	zijn	
in	de	veertiende	eeuw	op	een	onherbergzame	hoogte	
gebouwd.	Herman	moet	over	een	levensgevaarlijk	
geitenpaadje	en	een	in	de	rotsen	uitgehakte	trap	naar	
boven	klauteren.	Daar	tussen	hemel	en	aarde	praat	
Herman	lang	met	pater	Jochem.	Het	lange	gesprek	
over	wezenlijke	dingen	in	het	leven	raakt	Herman.	
In Te voet naar Jeruzalem	eindigt	hij	de	beschrijving	
van	de	ontmoeting	met:	‘Als	ik	wegga	omhelst	hij	me	
wel	drie	keer	en	geeft	me	de	zegen.	Vandaag	voel	ik	
mij	pelgrim.’

Schrijven en schilderen
Niet	lang	na	zijn	terugkeer	uit	Jeruzalem	had	een	
reorganisatie	bij	de	KRO	voor	Herman	tot	gevolg	dat	
hij	in	de	VUT	ging.	Dat	betekende	niet	het	einde	van	
zijn	arbeidzame	leven.	Herman	werd	gevraagd	om	
mee	te	werken	aan	het	programma	de Wandeling. In 
die	tijd	bestond	deze	serie	uit	een	interview	én	een	
gefilmde	impressie	van	het	landschap	waar	gewan-
deld	werd.	Voor	het	laatste	was	Herman	verantwoor-
delijk.	Het	was	voor	hem	een	verlengstuk	van	zijn	
voettochten	naar	Rome	en	Jeruzalem.	Onderweg	had	
hij	al	intens	genoten	van	de	landschappen	en	die	in	
bloemrijke	bewoordingen	in	zijn	boekjes	beschre-

ven.	Toen	Herman	65	werd	
ging	hij	echt	met	pensioen.	Hij	
verhuisde	naar	het	schilder-
achtige	Limburgse	dorp	Elsloo,	
waar	hij	in	de	historische	kern	
een	prachtig	huis	bewoont.

Als	gepensioneerde	laat	
Herman	Post	het	leven	niet	
gelaten	over	zich	komen.	
Op	diverse	gebieden	is	hij	
nog	actief.	Zo	schrijft	hij	nog	
steeds	voor	het	blad	Nestor	
verhalen	over	wandeltochten.	
Daarnaast	is	hij	als	vrijwil-
liger	actief	in	een	organisatie	
voor	hulpbehoevenden	in	de	

thuissituatie.	De	meeste	tijd	besteedt	hij	echter	aan	
schilderen,	zijn	grootste	passie.	Al	in	zijn	jeugd	was	
hij	een	fervent	tekenaar	en	deed	toelatingsexamen	
voor	de	Rietveld	Academie.	‘Kom	over	een	paar	jaar	
maar	terug’	was	toen	het	advies	van	de	toelatings-
commissie.	Herman	is	niet	teruggekomen;	hij	werd	
journalist.	Maar	toch	pakte	hij	de	draad	van	het	
schilderen	op	na	een	bezoek	aan	de	kunstschilder	
Engelbert	L’hoëst.	Diens	advies	om	weer	te	gaan	
schilderen	was	niet	voor	dovemansoren	gezegd.	Met	
L’hoëst	ontstond	een	vriendschapsband	en	van	de	
schilder	kreeg	hij	een	schilderij	waarop	zijn	wan-
delschoenen	staan	afgebeeld.	Dit	schilderij	(op	de	
omslag	van	deze	Omnes)	kenschetst	Herman	Post:	
een	schilderende	wandelaar	die	ook	nog	prachtig	
over	zijn	tochten	kan	schrijven	en	vertellen.
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Jac Geurts is een nuchtere observator. Spirituele 
ervaringen zijn hem vreemd. Dat neemt niet weg dat 
het uitgebreide verslag van zijn wandeling wel degelijk 
filosofische inzichten bevat. ‘Welke keuzes je in je 
werkzame leven maakt zijn echte keuzes?’

Geurts	besluit	om	naar	de	Middellandse	zee	te	wande-
len,	grenzen	te	verkennen	en	deze	te	onderzoeken.	Hij	
is	geboren	in	de	Limburgse	grensstreek	en	is	daardoor	
zijn	leven	lang	gefascineerd	geweest	door	grenzen:	een	
grenslander	noemt	hij	zich.	Grenspaden	markeren	zijn	
leven	en	prikkelen	nog	steeds	zijn	fantasie.	En	pas-
sant	past	hij	Rome	in	als	eindbestemming.	Dat	doet	
hij	zonder	stempels,	omdat	hij	het	maar	niets	vindt	om	
stempels	te	verzamelen.	Aan	het	eind	van	zijn	lijvige	
boek	heeft	hij	Menton	aan	de	Middellandse	bereikt.	
Maar	Rome	ligt	dan	nog	ver	achter	de	horizon.
Het	gewone	wordt	het	avontuur.	Jac	schrijft	breedvoerig	
en	heeft	merkbaar	plezier	in	de	nauwkeurige	voorbe-
reiding	van	zijn	reis.	Hij	noemt	zichzelf	iemand	van	de	
planning	en	beleid.	Wel	het	avontuur,	maar	dan	goed	
voorbereid.	Hij	noemt	in	zijn	boek	de	plicht	van	zijn	
plan,	die	onverbiddelijk	roept.	In	het	begin	neemt	hij	
die	plicht	wel	heel	letterlijk.	Zo	weigert	hij	principieel	
een	stukje	met	de	auto.	Later	in	het	boek	neemt	hij	die	
auto	wel.
Jac	loopt	van	huis	om	‘thuis’	te	komen.	Onderweg	
zoekt	hij	het	gesprek	en	je	proeft	zijn	verlangen	grenzen	
nader	te	onderzoeken.	Uitvoerig	komen	het	landschap	
en	de	omgeving	die	hij	bewandelt	in	beeld.	Regelmatig	
verwijst	hij	naar	literatuur	en	geschiedenis.	Het	boek	is	
doorspekt	met	vele	citaten	en	anekdotes.	

Het	boek	is	ingedeeld	in	kortere	hoofdstukken.	Hij	ver-
telt	daarin	ook	over	zijn	eigen	geschiedenis.	Bij	de	plek-
ken	die	hij	passeert	verwijst	hij	regelmatig	naar	oude	
verhalen.	Eveneens	noemt	hij	het	oorlogsverleden	en	de	
vervolging	van	de	Joden.	Na	elf	dagen	ervaart	hij	ook	
het	wandelen	als	een	baan.	Tegelijk	als	een	permanent	

Gepland zwerven
Jac Geurts: De Grenzelozen - een Europese wandeling
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afscheid.	Op	sommige	delen	van	een	wandeltocht	moet	
je	gewoon	doorlopen	en	verder	niet	zeuren.	Hij	kiest	
voor	doorlopen	boven	verveling.

Hij	houdt	niet	van	gevaar	en	kiest	daarom	voor	een	
route	over	de	Vercors	en	niet		over	de	Alpen.	Elke	bocht	
is	als	een	nieuwe	prentkaart.	Hij	knijpt	in	z’n	arm	om	
te	voelen	of	het	wel	écht	is.	Hij	filosofeert	als	hij	zegt:	
je	denkt	keuzes	te	maken	in	je	werkzame	leven,	maar	
hoeveel	daarvan	zijn	echt.
Wandelen	blijkt	dan	toch	een	onthaasting	voor	hem,	
waarbij	tijdens	het	lopen	alle	zintuigen	op	scherp	staan.	
We	lezen	over	wonderlijke	en	toevallige	ontmoetingen.

Jac	heeft	een	uitgebreid	en	nuchter	boek	proberen	te	
schrijven.	Kennelijk	ervaart	hij	spiritualiteit	als	iets	
dat	slecht	bij	hem	past.	Maar	is	het	eigenlijk	ook	niet	
spiritueel	als	je	terugkijkt	op	je	leven?	Jac	noemt	zelf	een	
gemis,	een	heimwee	naar	een	niet	geleefd	leven.	Een	
leven	waar	veel	tijd	verloren	ging	met	zorgen	om	niets.	
Of	als	hij	schrijft	over	het	gevoel	los	te	raken	van	het	
heden,	niet	meer	te	weten	welke	dag	van	de	week	het	
is,	welke	maand	of	zelfs	welk	jaar	het	is.	Misschien	geen	
spirituele,	dan	toch	zeker	filosofische	beschouwingen,	
over	het	nu	en	over	de	toekomst.	

Het	wandelen	blijkt	heel	mooie	dingen	op	te	roepen.	
Op	momenten	was	het	zelfs	extatisch	vreugdevol.	Een	
wandeling	is	–	zo	vindt	hij	–	vooral	genieten	van	de	
prachtige	natuur	en	domweg	gelukkig	zijn.	
Mensen	die	geïnteresseerd	zijn	in	uitvoerige	omschrij-
vingen	van	plaats	en	geschiedenis	komen	in	dit	boek	
volledig	aan	hun	trekken.

Achterin het boek staat een overzicht van de 
gelopen etappes, alsmede een verantwoording 
van de gebruikte literatuur.
Uitg. Duplostudio, Arnhem
info@duplostudio.nl
ISBN 978-90-821164-1-0

 

door Arnold Spijker 
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Gepland zwerven
Jac Geurts: De Grenzelozen - een Europese wandeling

Marlies en Hein vertrekken in juni 2014 uit Breda 
voor een wonderlijke en verwonderende voettocht 
naar Rome, waarbij ze Europa van dichtbij zullen 
zien. Een reis in het spoor van de Waldenzen, die na 
vijfhonderd jaar zwerven door Europa, op de vlucht 
voor nietsontziende vervolgingen, hun ‘Grandioso 
Rimpatrio’ beleven. Ze keren “roemrijk terug” uit 
Geneve naar Piëmonte, vanwaar ze halfweg de 
zestiende eeuw gevlucht waren voor de repressie 
die volgde op de reformatie. Dankzij de militaire 
interventie van de Nederlandse stadhouder Willem 
III van Oranje werd in 1689 hun terugkeer naar 
Italië mogelijk. De historische tocht werd afgelegd 
in dertien dagen en ging over twaalf Alpenpassen, 
waarvan de Col de l’Iseran met 2770 meter de 
hoogste is.

Wie waren die Waldenzen?
Hun	verhaal	begint	in	1173	bij	Petrus	Waldes	uit	
Lyon,	een	welgesteld	handelaar	uit	Lyon,	die	na	een	
radicale	omkeer	in	zijn	leven	besluit	de	Bijbel	te	
laten	vertalen	in	het	Occitaans,	de	toenmalige	volks-
taal	in	de	Provence.	Hij	doet	afstand	van	zijn	bezit-
tingen,	verdeelt	de	opbrengst	onder	de	armen	en	
besluit	van	aalmoezen	te	leven.	Al	heel	snel	verza-
melen	vrienden	zich	rondom	Waldes,	aangetrokken	
door	zijn	spreken	en	vooral	door	het	nieuwe	van	zijn	
geloofsbeleving.	Op	deze	manier	ontstaat	een	kleine	
gemeenschap	die	zich	een	betekenisvolle	naam	kiest:	
“De	Armen	van	geest”.	De	beweging	wil	afstand	
nemen	van	de	misbruiken	in	de	kerk	die	schering	en	
inslag	zijn	in	die	tijd	en	terugkeren	naar	de	bron-
nen	van	het	christelijk	geloof.	Het	verhaal	doet	ons	

In	de	voetsporen	
van	de	Waldenzen
Naar het verslag van 
Marlies van Geenen 
en Hein van Kemenade
door Luc Gregoir, 

Foto’s van Marlies en Hein

aanvankelijk	denken	aan	dat	van	zijn	tijdgenoot	Sint	
Franciscus	van	Assisi.	Maar	het	loopt	voor	hen	wel	
anders	af.	Bewust	besluiten	ze	niet	in	een	klooster	te	
gaan	maar	als	leken	verder	door	het	leven	te	gaan,	
te	blijven	wie	ze	zijn	en	betrokken	te	blijven	bij	het	
leven	in	de	stad	waar	ze	hun	boodschap	verkondigen	
in	de	plaatselijke	kerken.	Dit	brengt	hen	in	conflict	
met	de	bisschop	die	het	als	zijn	taak	beschouwt	om	
te	preken	in	navolging	van	de	apostelen.	Volgens	de	
overlevering	keurt	de	paus,	aan	wie	zij	hun	Bijbelver-
taling	overhandigd	hebben,	hun	voornemens	goed	en	
voor	wat	de	prediking	betreft	stuurt	hij	ze	terug	naar	
hun	bisschop.	Langzaam	worden	de	Waldezen	be-
invloed	door	religieuze	dissidenten	die	ageren	tegen	
onder	meer	macht,	luxe	en	de	relikwieënverering.	
Het	zal	de	beweging	radicaler	maken	en	geleidelijk	
aanzetten	tot	wezenlijk	protest.	In	1184	escaleert	dit	
in	excommunicatie	door	het	concilie	van	Verona	en	
een	verbanning	uit	de	Provence.	Dit	brengt	hen	in	
Piëmonte,	hun	nieuw	kerngebied.	In	de	zestiende	
eeuw	kiezen	de	Waldenzen	in	de	Alpen,	in	een	uit-
hoek	van	Europa,	de	kant	van	de	reformatie.	Ze	gaan	
zich	inzetten	voor	de	verspreiding	van	de	reformatie,	
tot	in	het	zuidelijke	Calabrië		toe.	Zij	getuigen	in	het	
Occitaans,	dat	in	dorpen	zoals	Guardia	Piemontese	
tot	voor	enkele	jaren	nog	de	plaatselijke	taal	was.	
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De	vervolgingen	tijdens	de	contrareformatie	jaagt	de	
Waldenzen	terug	naar	het	noorden.	Zo	belanden	ze	
in	Duitsland,	Frankrijk,	Tsjechië	en	Zwitserland.	Na	
tussenkomst	van	Willem	III	wordt	hun	triomfantelijke	
terugkeer	naar	Piëmonte	mogelijk,	waar	ze	nog	tot	
op	heden	een	belangrijk	deel	van	de	
bevolking	uitmaken.

Maar hoe triomfantelijk was 
die terugtocht dan wel?
We	kunnen	het	raden	uit	het	relaas	
van	Marlies	en	Hein.	Dankzij	de	broer	
van	Hein	en	zijn	Italiaanse	echtgenote	
hebben	ze	een	stek	in	de	Alpen,	niet	
ver	van	Angrogna	aan	de	Waldenzen-
route.		Ze	kennen	de	streek	en	weten	
min	of	meer	waar	ze	voor	staan.	Maar	
eens	op	tocht	ondervinden	ze	dat	het	
overwinnen	van	twaalf	bergpassen	en	
het	doorstaan	van	weer	en	wind		je	
kunnen	doen	twijfelen	aan	de	haalbaarheid	van	je	
onderneming.	Ze	gaan	hoog	in	de	bergen.	Het	weer	
valt	tegen.	Elke	dag	hopen	ze	op	beter	weer.	Maar	
vandaag	nog	niet.	Om	twee	uur	‘s	middags	dreigt	er	
onweer.	Wat	hebben	ze	begrepen?	De	elektronica	
uitschakelen,	regenpakken	aan,	de	rugzak	met	hoes	
en	stok	verder	weg	leggen;	op	een	pad	gaan	zitten	op	
de	hurken,	om	zo	klein	mogelijk	te	zijn;	nooit	onder	
een	boom!	Ze	zitten	daar	ver	boven	de	boomgrens	
op	ongeveer	2500	meter.	Het	regent,	bliksemt	en	
dondert	een	tijd.	Allebei	liggen	ze	op	hun	zij	(in	
de	foetushouding)	en	rustig	wachten	ze	af	tot	het	
overgaat.	Marlies	vertelt:	‘Dit	is	een	zware	tocht,	die	
is	niet	voor	eenieder	weggelegd.	Als	we	op	een	dag	
tien	kilometer	meer	moeten	afleggen	dan	aangegeven	
in	de	gids,	twijfelen	we	sterk	of	we	de	volgende	dag	
nog	aan	de	meet	zullen	komen.’	Maar	dat	doet	ze	
wel!	Intense	ervaringen	zijn	het	gevolg.	Iedere	keer	
weer	staan	ze	samen	op	de	toppen	van	de	wereld;	
zorgen	ze	ervoor	dat	ze	zonder	kleerscheuren	naar	
boven,	en	dan	weer	naar	beneden	komen.	Bij	het	
beklimmen	van	de	Col	de	Mont	Cenis	lopen	ze	in	
een	natte	mist	door	nat	gras.	Helemaal	doorweekt	
en	koud	komen	ze	boven	aan	om	te	ontdekken	dat	
deze	col	zijn	naam	dankt	aan	de	veel	voorkomende	
mist.	Uit	hun	reisverslag:	‘Ongelooflijk	maar	waar:	
we	lopen	de	route	die	Hannibal	met	zijn	olifanten	

De Waldenzer route (twintig etappes) wordt 
beschreven in de (Italiaanse) reisgids ’Il glorioso 
rimpatrio’ van Riccardo Carnovalini en Roberta 
Ferratis. Het traject is onderdeel van een 1600 km 
lange internationaal erkende wandelroute, ook nog 
het Hugenoten pad genoemd. De route begint in 
Bad Karlshafen aan de Wezer in de deelstaat Hessen 
en eindigt in de streek van Turijn. 
In de nieuwsbrief van April 2016 komen we uitvoe-
riger terug op deze route.

 

ook	liep,	218	voor	Christus.	Col	de	Mont	Cenis	en	
daarna	de	Col	Clapier.	In	het	café	op	de	col	vertelt	
de	waardin	alle	historische	verhalen	die	ze	kent.	Ze	
vertelt	ons	-	omdat	wij	Nederlanders	zijn	-	over	een	
Nederlandse	priester	die	op	26	en	27		december	

1211	de	col	de	Mont	Cenis	trotseert.	
We	kunnen	haar	vertellen	dat	die	
priester	Emo	heette.’	
Medewandelaars	ontmoeten	ze	in	gro-
tere	getalen	op	de	vlakkere	stukken.	
Enkelingen	hoog	in	de	bergen.	Geluk-
kig	is	het	pad	goed	aangegeven	met	
het	logo	van	de	route	en	kunnen	ze	in	
de	refuges	die	vermeld	worden	in	de	
gids	terecht	om	te	overnachten.	

Bij	Turijn	gaat	het	verder	langs	de	via	
Francigena	naar	Rome.	En	dan	nadert	
het	einde	van	deze	zwerftocht	van	
bed	naar	bed,	van	plaats	naar	plaats,	

van	kerk	naar	klooster;	een	einde	aan	het	steeds	weer	
zoeken	naar	het	pad,	in	ruige	natuur	en	gecultiveerde	
gebieden.	Het	wordt	tijd	dat	ze	in	Rome	aankomen:	
de	schoenen	verslijten!	Als	eindpunt	kiezen	ze	het	
Pantheon.	Ze	vragen	iemand	om	foto’s	te	maken	van	
hun	afscheidsgroet.	Ze	hebben	het	lopen	vaarwel	
gezegd	en	danken	elkaar	voor	het	gezamenlijke	
maken	van	deze	voettocht	naar	Rome.	En	dan,	na	
de	omhelzing,	laten	ze	een	kleine	juichkreet	horen.	
Bij	het	naar	buiten	gaan	vertraagt	hun	pas	en	zijn	ze	
gewoon	toeristen	geworden....	

Als	ik	vertrek	nadat	ze	hun	verhaal	verteld	hebben,	
wijst	Marlies	me	nog	naar	twee	stevige	houten	wan-
delstokken	die	in	een	hoek	van	de	kamer	staan:	Die	
staan	klaar	om	zo	weer	te	vertrekken!
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Als je een bos grote witte lelies krijgt, dan is het 
even oppassen waar je ze neerzet. Want eenmaal ge-
opend hebben ze zes ontzettend grote meeldraden 
vol geel stuifmeel, die lastige vlekken kunnen geven 
op je kleren en op het tapijt. Het getal zes hoort bij 
de families van de bolgewassen. Krokussen, irissen, 
lelies, alles is er in drie- of zestallen: de bloemblade-
ren, de meeldraden en de stampers. Het blad heeft 
evenwijdige nerven.

Bloembollen	zijn	een	typisch	Neder-
lands	verschijnsel.	Elke	herfst	zetten	we	
ze	in	de	tuin	en	
na	de	bloei,	in	
de	vroege	zomer	
halen	we	ze	er	
weer	uit;	dan	
blijven	ze	het	
goed doen. In de 
natuur	is	Neder-
land	er	schaars	
mee	bedeeld.	
Dalkruid,	vogel-
melk,	geelster,	
salomonszegel,	
daslook,	alles	
zeldzaam.	De	
kievitsbloem	
komt	in	Ne-
derland	zelfs	alleen	bij	Zwolle	voor.	
Richting	Midden-Frankrijk	wordt	alles	
talrijker.
De	soorten	uit	de	tuin	kun	je	op	de	
tocht	naar	het	Zuiden	goed	tegenkomen.	Vanaf	
Midden-Europa	zijn	ze	makkelijk	te	herkennen:		
Turkse	lelie	(vonden	we	hoog	in	de	Vogezen	en	in	
Zwitserland),		krokus	(in	de	Alpen),	scylla	(Ligurië),	
gele	narcis	(Alpen,	Ligurië)	en	het	blauwe	druifje	
(Apennijnen).	

In	de	Povlakte	zie	je	nieuwe	bolgewassen:	een	
variant	van	het	blauwe	druifje,	de	kuifhyacinth.	Als	
onkruid	langs	de	berm,	net	als	de	witte	vogelmelk.	
Soms	tref	je	in	de	berm	de	meer	dan	een	meter	hoge	
witte	affodil.	Je	moet	natuurlijk	wel	vroeg	in	het	jaar	
zijn	om	de	bolgewassen	zo	te	zien;	na	mei	is	het	
voorbij.	De	mooie	hondstand,	volop	aan	de	Ligu-
rische	kust,	bloei	zelfs	nog	weer	eerder.	De	Turkse	

lelies	staan	later	in	bloei.
De	herfsttijloos	is	na	de	zomer	nog	te	
zien:	een	roze	krokusbloem	zonder	blad.	
Daar	moet	je	trouwens	mee	oppassen:	de	

meeste	bolgewas-
sen	zijn	rauw	wat	
giftig.	De	colchici-
ne	uit	de	herfsttij-
loos	is	in	gebruik	
als	medicijn,	maar	
kan	ook	veesterfte	
veroorzaken	als	er	
teveel	van	in	het	
hooi	terecht	komt.	
Zeven	milligram	
van	de	werkzame	
giftige	stof	kan	al	
dodelijk	zijn	voor	
een	mens.	Daslook	
kun	je	–	net	als	
alle	andere	soorten	

ui	-	daarentegen	eten;	in	Duitsland	is	het	
geliefd	als	Bärlauch.
Tenslotte	de	saffraan	in	de	risotto:	dat	zijn	
de	gedroogde	rode	stampers	uit	saffraan-

krokussen,	die	ook	in	de	herfst	bloeien.	Het	wordt	
nog	wel	verbouwd	in	Italië,	maar	het	kost	veel	werk	
om	het	te	oogsten.	90%	komt	tegenwoordig	uit	Iran,	
maar	in	de	risotto	doet	die	het	even	goed.	Het	kleurt	
de	rijst	fantastisch	en	geeft	een	onmiskenbare	geur	
en	smaak	aan	de	Risotto	Milanese.	Probeer	het	in	de	
Povlakte!

Natuur	langs	de	route
Bloembollen en risotto

door Titia Meuwese
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Op reis

Ik moet mijn reis nog reizen 
mijn leven weer gaan

mijn moeder nog kussen 
taal opnieuw leren verstaan.

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

Ik ben verstard in het heden
het verleden is te snel voorbij gegaan

nu ik zwoeg naar het zuiden
wil ik de tijd bijna stil laten staan.

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

Pieter Quelle

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	de	website	ww.pelgrimswegen.nl	
staat	informatie	voor	wandelaars	en	fietsers	over	
alle	aspecten	van	het	pelgrimeren	naar	Rome.	
Leden	ontvangen	vijf	maal	per	jaar	een	digitale	
Nieuwsbrief	en	twee	maal	per	jaar	dit	blad	
Omnes.	In	de	maand	november	is	er	de	jaarlijkse	
ontmoetingsdag.
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