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Over	de	grenzen	heen...
door Arnoud Boerwinkel
Een groot project als wandelen of fietsen naar Rome 
kent verschillende fases. Eerst ontwikkelt zich het idee 
als een zaadje, dat langzaam uitgroeit tot kiemplantje. 
En dan komt het plantje boven de grond en voordat je 
het weet is het een serieuze plant. Dat is het moment 
waarop je het zeker weet: ja, ik ga het doen! Dan voed 
je het plantje met concrete uitvoering en invulling van 
de details en maak je keuzes rondom de route, de 
bagage, de uitrusting, de overnachtingen, enzovoort. 
Je praat veel met ervaren pelgrims en je krijgt er steeds 
meer zin in. Dat is de fase van de voorpret.
Als ik terugdenk aan de voorpret-fase van mijn eigen 
tocht van 2012, kan ik me daarvan vooral herinneren 
dat ik me heilig voornam m’n tocht te laten sponsoren 
ten behoeve van een goed doel? Maar het bleef bij een 
voornemen, want welk doel moest dat dan zijn, hoe 
moet ik dat aanpakken, wat komt er allemaal bij kijken? 
Tegelijk had ik mijn handen vol aan massa’s andere 
voorbereidende handelingen. Zo herinner ik me dat ik 
urenlang routeboekjes stond te kopiëren, daarvan pak-
ketjes maakte met adressen van post kantoren op mijn 
route, zodat het thuisfront ze –na een signaal van mij – 
op de post kon doen.
Kortom: dat prachtige voornemen om mijn tocht in 
dienst te stellen van dat schone ideaal, het kwam er 
uiteindelijk niet van.
Gelukkig zijn er mensen die zich niet laten afschrikken 
door de extra druk op hun schouders die zo’n besluit 
onvermijdelijk met zich meebrengt. In dit nummer 

zetten we vier van hen in het 
zonnetje: Wim van Miltenburg, 
Erica van Dongen, Karel Loete 
en Hanny Morsink. Onder de noemer “Pelgrimeren 
met een missie” leest u hun overwegingen en erva-
ringen, verspreid over verschillende pagina’s door dit 
nummer. Als u ook met zo’n plan loopt en niet weet 
hoe het aan te pakken: lees hun verhaal. En wilt u met 
hen in gesprek? De redactie bemiddelt graag bij het 
contact. Eén tip van de sluier alvast: www.justgiving.
nl is dè site voor crowdfunding voor het goede doel! 
Barstensvol waardevolle tips.

Verder staat dit nummer in het teken van “de grens”, 
het motto van onze jaarlijkse landelijke informatie- en 
ontmoetingsdag. Grenzeloos Pelgrimeren is het thema 
van deze dag en Jac Geurts is de hoofdspreker. Met 
hem kunt u in dit nummer al kennismaken door mid-
del van een interview en een passage uit zijn boek 
De grenzelozen. Maar u leest ook een verhaal van 
Arnold Spijker die bij Limburg de grens overstak en een 
meerdaagse wandeltocht ondernam naar een klein pel-
grimsoord in de Duitse Eiffel. En wat te denken van het 
verhaal van Gerrit de Vries, die op de fiets vele grenzen 
passeerde om in één zomer zowel Rome, alsook Lour-
des en Santiago te bezoeken?
Kortom: een grenzeloos nummer! Ik wens u veel 
leesplezier.

in dit nummer o.a.
 1  Op zoek naar het graf van Petrus en 

Paulus, door Luc Gregoir

15  Vrouwen alleen op pad, deel twee 
door Arnoud Boerwinkel

24  De kerk van Vlaanderen in Rome 
  door Leo Baeten

28  Programma Ontmoetingsdag 
  19 november

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

VAN DE REDACTIE... 
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Bestemming Rome
Op zoek naar de graven van Petrus en Paulus
door Luc Gregoir

gebouw	er	nog	staat	en	zijn	magische	uitstraling	niet	
verloren	heeft.	Het	is	het	belangrijkste	beeld	van	
Rome	dat	ik	als	achtjarige	mee	naar	huis	nam	en	dat	
de	rest	van	mijn	leven	bleef	nazinderen.	Was	het	die	
opening	in	het	dak	waar	het	onderscheid	tussen	bin-
nen	en	buiten	vervaagde?

Petrus en Paulus
Al	waren	de	redenen	voor	een	pelgrimstocht	altijd	
wel	verscheiden,	het	doel	was	in	vroegere	tijden	een-
duidig:	een	bezoek	aan	de	graven	van	de	apostelen	
Petrus en Paulus. 
Petrus	bezat	de	sleutels	van	de	hemelpoort	en	die	
sleutels	symboliseren	vervolgens	het	Petrusambt.	
Petrus	(of	Cephas	in	het	Aramees)	is	de	naam	die	de	
visser	Simon	volgens	Mattheus	van	Jezus	kreeg	met	
de woorden: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 



Het besluit naar Rome te gaan staat vast, 
maar waarom naar Rome? Een vraag 
waaraan niet valt te ontkomen. Al besef 
ik dat niet de verklaring aan de bron van 
de tocht ligt, maar wél 
de drang die er is en 
die nu eenmaal niet te 
weerstaan valt. Eenmaal 
op weg komt die ver-
klaring dan toch. Rome, 
het New York van het 
scharnierjaar NUL, 
waar al het bekende in 
die tijd samen kwam er 
weer vertrok. Het zijn 
onze schimmige wor-
tels die mij intrigeren. 
Naarmate de reis vor-
dert kan ik meer stukjes 
op hun plaats leggen 
zonder de illusie te hebben de puzzel 
ooit af te maken. Religie is er deel van, 
maar religie lijkt me zoveel meer wan-
neer je je niet laat verleiden antwoorden 
te verzinnen.  

Persoonlijk	verkies	ik	als	doel	het	Pantheon	boven	
de	Sint	Pieterskerk.	Het	Pantheon	werd	een	eerste	
maal	opgetrokken	in	27	v.	Chr.	als	centrale	plaats	
om	alle	goden	te	eren.	Het	huidige	gebouw	staat	
er	sinds	125	n.	Chr.	en	werd	door	keizer	Hadrianus	
gebouwd.	Later	zou	het	monument	door	de	katho-
lieke	kerk	gerecupereerd	worden	en	herdoopt	tot	de	
Santa	Maria	ad	Martyres.		Het	brons	van	de	koepel	
en	de	zuilen	kwamen	dan	weer	van	pas	om	de	Sint-
Pietersbasiliek	in	de	late	renaissance	op	te	fleuren.	
Maar	dat	alles	heeft	niet	mogen	verhinderen	dat	het	
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kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk 
zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de 
sleutels van het koninkrijk van de hemel geven”. Hij 
zou	na	de	kruisiging	van	Christus	vooral	zendings-
werk	hebben	verricht	in	Jeruzalem	en	Egypte	en	
vervulde	daarmee	een	belangrijke	rol	in	de	begin-
dagen	van	het	christendom.	Maar	er	worden	nogal	
wat	argumenten	aangevoerd	om	aan	te	tonen	dat	hij	
nooit in Rome geweest is.
Paulus,	zoon	van	een	Farizeeër,	wordt	de	dertiende	
apostel genoemd. Hij was een Romeins staatsburger 
die	Jezus	zelf	nooit	ontmoet	heeft.	Na	een	periode	
van	Christenvervolging	sloot	hij	zich	in	het	jaar	40	
na	een	visioen	aan	bij	de	Jezusbeweging.	In	zijn	
reizen	door	Klein-Azië	en	Griekenland	sticht	hij	de	
eerste	christelijke	gemeenten	in	die	gebieden.	Hij	zal	
zijn	Joodse	identiteit	nooit	ontkennen	maar	bepleit	
de	Jezusbeweging	open	te	stellen	voor	heidenen,	
waaronder	te	verstaan	alle	niet-joden. Hierbij wordt 
hij	geconfronteerd	met	de	hevige	oppositie	van	de	
apostelen	in	Jeruzalem	die	zich	als	onderdeel	van	het	
jodendom	zagen.	De	Jezus-gemeenschap	in	Jeruza-
lem	onder	leiding	van	Jacobus-de-mindere	verdedigt	
de	stelling	dat	voor	toetreding	de	voorschriften	uit	de	
Thora	nageleefd	worden,	dus	ook	de	besnijdenis	en	
voedingsvoorschriften.	

Door	bemiddeling	van	Petrus	wordt	tijdens	het	apos-
telconvent	van	Jeruzalem	rond	het	jaar	48	het	pleit	in	
het	voordeel	van	Paulus	beslecht.	De	Jezusbeweging	
zal	niet	langer	de	joodse	sekte	blijven	die	het	tot	
dan	toe	was,	maar	geleidelijk	aan	uitgroeien	tot	een	
universele	godsdienst.	Nog	jaren	na	deze	uitspraak	
blijven	sommige	Joden	deel	uitmaken	van	de	Chris-
telijke	gemeenschappen.	Toch	komt	de	beweging	bij	
een	meerderheid	van	de	Joden	hoe	langer	hoe	meer	
in	een	negatief	daglicht	te	staan.	In	het	jaar	60	leve-
ren	de	Joden	Paulus	in	de	garnizoensstad	Caesarea	

uit	aan	de	Romeinen.	Als	Romeins	staatsburger	kan	
hij	zijn	zaak	bepleiten	in	Rome.	De	reis	per	schip	
daarheen	verloopt	tumultueus	en	de	laatste	tweehon-
derd	kilometer	legt	hij	te	voet	af	over	de	Via	Appia.	
In	Rome	aangekomen	kan	hem	niets	ernstig	ten	
laste	worden	gelegd	en	verblijft	hij	twee	jaar	onder	
huisarrest.	Daar	is	hij	vrij	de	Joodse	en	Christelijke	
gemeenschappen	te	ontmoeten.		Die	staan	niet	vij-
andig	tegenover	hem	maar	zijn	eerder	nieuwsgierig	
naar	zijn	visie.	Hier	houdt	het	relaas	van	de	evange-
list	Lucas	over	Paulus	op	en	over	het	verdere	verloop	
van	Paulus’	leven	bestaan	vele	gissingen,	maar	geen	
betrouwbare	historische	bronnen.	

De eerste pelgrimstochten
In	de	vierde	eeuw	komt	de	kerkhistoricus	Eusebius	
met	het	zwak	onderbouwde	verhaal	van	de	kruisi-
gingsdood	van	Petrus	en	Paulus	te	Rome.	Over	de	
authenticiteit	van	de	graven	van	Petrus	en	Paulus	
bestaan	evenveel	meningen	als	deskundigen.	Nadat	
keizer	Constantijn	het	christendom	had	gelegaliseerd	
in	321,	bouwde	hij	de	eerste	Sint-Pietersbasiliek	
op	de	plaats	van	een	necropolis	waar	het	graf	van	
Petrus	verondersteld	werd	te	zijn.	Constantijn	gaf	ook	
opdracht	een	kleine	basiliek	te	bouwen	op	de	plaats	
waar	volgens	de	traditie	het	traditionele	graf	van	de	
apostel Paulus was. 
Verwijzingen	naar	Petrus	en	Paulus	zijn	veelvul-
dig	aanwezig	in	de	inscripties	en	fresco’s	van	de	
catacomben	die	vanaf	het	einde	van	de	tweede	tot	
de	zevende	eeuw	als	begraafplaats	voor	de	Christen-
gemeente	dienen.	Deze	catacomben	zijn	een	typisch	
christelijk	verschijnsel	en	al	vóór	de	vierde	eeuw	vor-
men	zij	het	doel	van	pelgrimstochten	naar	de	graven	
van	martelaars	te	Rome.
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Tot	het	begin	van	de	vierde	eeuw	waren	de	christe-
lijke	gemeenschappen	in	het	Romeinse	rijk	voorna-
melijk	geconcentreerd	rond	stedelijke	centra.	Deze	
gemeenschappen	waren	hiërarchisch	georganiseerd	
maar	kenden	geen	centraal	bestuur.	Dit	zou	zo	
blijven	tot	het	begin	van	de	vijfde	eeuw.	Dan	doet	
Leo	I,	bisschop	van	Rome,	er	alles	aan	zich	te	laten	
gelden	als	centrale	autoriteit	binnen	de	kerk.	In	de	
vroege	middeleeuwen	ontstaat	een	machtsvacuüm	
bij	de	ondergang	van	het	West-Romeinse	rijk	en	de	
oprukkende	Islam	in	het	oosten.	Pas	dan	zal	aan	
de	bisschop	van	Rome	de	centrale	autoriteit	over	
de	kerk	gegeven	worden.	In	deze	context	wil	men	
het	pausdom	aanvaardbaar	maken	door	een	direct	
verband	te	leggen	tussen	Petrus,	de	bisschoppen	van	
Rome en de latere Pausen. 

Het	verhaal	van	Petrus	en	Paulus	in	Rome	moet	
waarschijnlijk	worden	beschouwd	als	een	legende	
waar	het	verband	met	de	realiteit	soms	ver	te	zoeken	
is.	Heeft	het	dan	nog	zin	op	zoek	te	gaan	naar	de	
graven	van	Petrus	en	Paulus?	Die	graven,	ik	zou	ze	
laten	voor	wat	ze	zijn	en	het	de	pelgrims	gunnen	die	
in	het	verhaal	willen	meegaan.	Maar	Paulus,	die	een	
nauwelijks	te	onderschatten	invloed	heeft	gehad	op	
onze	westerse	wereld,	in	zijn	spoor	wil	ik	tweedui-
zend	jaar	later	die	laatste	kilometers	richting	Rome	
over	de	Via	Apia	Antica	stappen.	En	de	sleutels	van	
de	Sint	Pieter?	Ze	zijn	voor	mij	de	metafoor	voor	de	
reis	hierheen	waarmee	ik	een	stukje	van	de	hemel	
heb	gezien….	

Literauur:

P. Trouillez, 
Van Petrus Tot Constantijn, 
De eerste christenen 

Karen Armstrong, 
Paulus, onze liefste vijand
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Pelgrimeren 
en	het	
Swiebertje-gevoel
door Arnoud Boerwinkel

Jac	Geurts	is	ook	zo’n	zestiger,	afkomstig	uit	het	
katholieke	Limburg	en	als	socioloog	voor	zijn	brood-
winning	afhankelijk	van	zijn	hoofd.	Bij	zijn	afscheid	
als	hoogleraar	aan	de	Universiteit	van	Tilburg	schreef	
hij	een	lijvig	boek:	De	Grenzelozen,	een	bijzonder	
onderhoudend	en	informatief	boek	over	het	grensge-
bied	waar	je	doorheen	komt	als	je	vanaf	Venlo,	zijn	
geboortestreek,	lijnrecht	naar	beneden	loopt	naar	de	
Middellandse	Zee.	“Microscopisch	reizen”	noemt	hij	
het	zelf.	Je	zou	het	ook	een	verslag	van	een	expe-
riment	in	praktische	antropologie	kunnen	noemen.	
Want	het	boek	wemelt	van	de	prachtige	observaties	
van	en	gesprekken	met	de	mensen	die	hij	op	zijn	
tocht	ontmoet.	Geurts	noemt	zichzelf	“een	verzame-
laar	van	mensen”.	‘Ik	kan	het	niet	laten	mensen	te	
ontmoeten.	Ik	móet	een	praatje	maken.	Maar	ik	moet	
mezelf	ook	af	en	toe	níet	horen	praten.	Daarom	vind	
ik	het	ook	geweldig	af	en	toe	weg	te	vluchten,	de	
natuur	in.	Want	omdat	ik	er	zoveel	emotie	in	steek,	
word	ik	er	ook	moe	van.	Dat	dubbele:	dat	zit	in	me.		
Ik	heb	ook	grote	nieuwsgierigheid	naar	talen.	Men-
sen	zeggen	wel	eens	over	mij:	“Jac	spreekt	geen	ta-
len;	die	communiceert.”	Ik	ben	een	druk	mens	en	als	
ik	wandel	voel	ik	een	diepe	ontspanning	en	daarna	
geniet	ik	ook	als	ik	weer	tussen	de	mensen	ben.	Ze	

zeggen	wel:	de	weg	is	belangrijker	dan	de	herberg.	
Nou	voor	mij	is	de	herberg	
ook	heel	belangrijk	en	dan	
vooral	de	ontmoeting.’

Dit is wat ik wil
Zijn	liefde	voor	het	
wandelen is begonnen in 
Spanje. Dat was in de pe-
riode	-	rond	het	jaar	2000	
-	waarin	hij	professioneel	
in	een	flinke	dip	zat.	‘Ik	
had	een	behoorlijke	burn 
out,	toen	een	vriendin	van	
ons mij attenteerde op een 
stichting	voor	kunstenaars	
en	schrijvers	in	een	wat	
rommelig dorpje ergens 
tussen Valencia en Alican-
te.	Het	was	alsof	ik	thuis	
kwam.	We	zijn	daar	een	
paar maanden geweest en 
terwijl	mijn	vrouw	ging	
schilderen	heb	ik	daar	
het	wandelen	ontdekt.	Ik	

‘Ik vind dat langeafstandswandelen iets fascinerends. Zeker dat pelgrimeren naar 
Santiago en Rome. Wat bezielt mensen - vooral babyboomers - om dat te doen? Het 
heeft ermee te maken dat veel zestigplussers uit een gezin komen waarin de vaders 
van hun handen leefden. Maar zij konden een opleiding volgen, waarmee ze van hun 
kop konden en moesten leven. Niemand vertelde hun hoe dat moest. Toen “onze 
pap” met pensioen ging, had het lichaam rust nodig. Nu wij met pensioen gaan, heeft 
het hoofd rust nodig. Waar vind je die? In het wandelen.’
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vond	het	geweldig!	Met	een	klassieke	bamboestok	
en	een	hoed	op	m’n	hoofd	heb	ik	mezelf	daar	“beter	
gewandeld”.	Ik	stapte	‘s	morgens	het	dorpsstraatje	uit	
en	daar	ging	ik,	wandelen	in	de	bergen.	Eendaagse	
en	meerdaagse	tochten.	Fietsen,	daar	vind	ik	geen	
moer	an,	maar	toen	heb	ik	besloten:	wandelen	is	wat	
ik	moet	gaan	doen;	dat	is	wat	ik	wil.’		
Toen	Geurts	in	de	aanloop	naar	zijn	pensioen	in	
deeltijd	ging	werken	begon	hij	lange	stukken	alleen	
te	lopen.	Toen	kwam	de	oude	droom	van	het	Grens-
land	tot	leven.	‘Altijd	als	we	met	de	auto	die	lange	
weg	naar	het	zuiden	reden,	zei	ik	tegen	mijn	vrouw:	
hier	rijden	we	door	de	mooiste	landschappen	en	we	
zijn	er	nog	nooit	geweest.	Zo	ontstond	het	idee:	ik	
ga	gewoon	naar	de	Middellandse	Zee	lopen,	langs	
de	grens.	Grenzen	zijn	geen	van	God	gegeven	iets,	
maar	veranderen	continu;	dat	fascineert	mij.’	

Als	voorbereiding	op	zijn	reis	verdiepte	hij	zich	in	de	
geschiedenis	van	de	streken	die	hij	ging	bewandelen	
en	in	de	zomer	en	het	najaar	van	2012	liep	hij	de	
eerste	stukken	van	Groesbeek	tot	Trier	en	van	Trier	
tot	Saverne	(Vogezen).	In	het	voorjaar	van	2013	vol-
tooide	hij	zijn	reis	en	op	20	juni	stapte	hij	met	zijn	
bergschuiten	in	het	zilte	nat	van	de	Middellandse	
Zee bij Menton.
Hij	liep	in	een	rustig	tempo	en	nam	alle	tijd	voor	ge-
sprekken	met	mensen	op	zijn	pad	en	voor	een	goede	
maaltijd	op	z’n	tijd.	En	voor	het	schrijven.	‘Ik	zat	
elke	avond	een	paar	uur	te	schrijven	in	mijn	schriftje.	
Elke	dag	een	bladzijde	of	vier.	Ik	wilde	ook	van	het	
schrijven	genieten	en	stelde	me	voor:	als	mijn	vrouw	
nu	bij	mij	aan	de	tafel	zou	zitten,	wat	zou	ik	haar	
dan	vertellen?	Als	de	schriftjes	vol	waren	stuurde	ik	
die	met	de	post	naar	haar	toe.	Ik	had	geen	tablet	bij	
me;	alleen	een	eenvoudig	mobieltje.	Verder	heb	ik	
van	alle	dingen	die	me	opvielen,	bijzondere	situaties,	
informatiepanelen	en	dergelijke	een	foto	gemaakt.	
Daarover	schreef	ik	dan	mijn	verhalen.’	
Prachtige	verhalen	zijn	het,	met	veel	historische	
anekdotes,	literaire	fragmenten	en	wijze	levensles-
sen.	De	liefde	voor	de	medemens	is	voelbaar	in	de	
beeldende	beschrijvingen	van	de	talloze	ontmoetin-
gen	en	observaties.	Maar	ook	de	humor,	het	vertel-
plezier	en	de	milde	zelfspot	maken	het	lezen	van	dit	
boek	tot	een	bijzonder	aangename	ervaring.

Rome voorbij

Onderweg	vertelde	Geurts	aan	zijn	gesprekspartners	
dat	Rome	de	eindbestemming	van	zijn	tocht	was.	
Maar	wie	denkt	dat	er	binnenkort	nog	zo’n	pracht-
boek	zal	verschijnen	over	het	Italiaanse	deel	van	zijn	
wandeling	komt	bedrogen	uit.	In	2014	keerde	hij	
met	zijn	vrouw	terug	naar	Genua	en	liep	hij	delen	
van	de	wandelroute	over	de	Ligurische	bergen	(de	
“Alta	Via	dei	Monti	Liguri”)	en	vanaf	Sarzana	een	
deel	van	de	Via	Francigena.	Maar	uiteindelijk	kwam	
hij	niet	wandelend	in	Rome	aan,	maar	liep	hij	de	
Benedictus-route	van	Nursia	tot	Monte	Cassino,	ver	
voorbij	Rome.

‘De	reden	dat	ik	daarover	nog	geen	boek	heb	ge-
schreven	is	dat,	toen	ik	aan	deze	reis	begon	mijn	kop	
nog	zo	vol	zat	met	het	schrijven	van	dit	boek.	Ik	was	
nog	niet	toe	aan	een	volgend	boek.	Daar	komt	bij	dat	
ik	nogal	was	geïmponeerd	door	Italië.	Ik	voelde	me	
onwetend;	er	zijn	zoveel	grote	mensen	die	fantasti-
sche	boeken	over	Italië	hebben	geschreven.	Ik	had	
geen	“vertelmagneet”,	geen	verhaallijn,	zoals	ik	dat	
wel	had	voor	De Grenzelozen.	Ik	moet	er	eerst	zijn	
geweest	om	een	verhaal	te	zien.	Over	Duitsland,	
Frankrijk	en	Spanje	kan	ik	veel	vertellen	omdat	ik	er	
vaak	ben	geweest.	Over	Italië	niet.	Ik	was	nog	te	vol	
van	mijn	grenswandeling	en	dit	paste	daar	niet	in.	
Ik	wilde	mezelf	niet	over-eten.	Mijn	wandeling	door	
Italië	was	dan	ook	veel	vrijer,	veel	minder	gestructu-
reerd’.

Spiritualiteit
Geurts	wilde	geen	ego-document	schrijven.	‘Zelf-
ontdekkingsliteratuur	is	niks	voor	mij.	Ik	ben	niet	
voor	niks	socioloog.	Maar	spiritualiteit	fascineert	
mij	wel:	voor	mij	is	het	een	mysterie	en	ik	zoek	het	
wel.	Ik	ben	een	amateur	kloosterbezoeker;	een	vaste	
gast	van	de	abdij	van	Koningshoeven	bij	Moergestel.	
Daar	kom	ik	al	sinds	de	tijd	dat	ik	niet	lekker	in	mijn	
vel	zat.	Spiritualiteit	als	het	zoeken	naar	stilte	en	
afzondering:	dat	vind	ik	fantastisch.	Maar	iets	hogers	
boven	ons,	dat	je	ervaart	als	je	gaat	wandelen:	ik	ben	
het	niet	tegengekomen’
Pelgrimeren	(‘wat	een	rotwoord	vind	ik	dat	toch!’)	
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en	wandelen,	het	blijft	hem	-	als	katholiek	opge-
voede	jongen	-	bezighouden.	Als	misdienaartje	zat	
hij	op	het	altaar	te	luisteren	naar	de	woorden	van	
de	pastoor	en	zolang	het	over	alledaagse	verhalen	
ging,	hing	hij	aan	zijn	lippen,	maar	zodra	het	woord	
God	viel,	haakte	hij	af.	‘Ik	heb	helemaal	geen	slechte	
herinneringen	aan	die	tijd,	maar	het	verbaast	me	dat	
we	nu	opeens	met	z’n	allen	naar	Rome	gaan	lopen,	
nadat	we	generaties	lang	onder	die	zwartrokken	
hebben	gezeten?	En	dan	ook	nog	stempeltjes	halen!		
Mensen	hebben	kennelijk	nog	niet	helemaal	afscheid	
genomen	van	het	Rijke	Roomse	Leven.	Het	bood	
geborgenheid,	iets	feeërieks,	iets	moois,	iets	warms.	
Het	had	wat.’

Semi-georganiseerd zwerven
‘Mensen	noemen	allerlei	hoogdravende	redenen	
om	op	stap	te	gaan,	maar	het	is	toch	ook	gewoon	
hartstikke	fijn	om	te	lopen!	Het	avontuurlijke	van	het	
lopen	langs	die	paadjes	waar	je	dan	die	kleurtjes	op	
moet	volgen;	daar	geniet	ik	van.	Dat	je	onderdeel	
bent	van	een	soort	geheim	genootschap.	Er	komt	
een	kant-en-klare	oplossing	voorbij.	De	wandel	route	
ligt	klaar.	Het	komt	tegemoet	aan	onze	behoefte	aan	
semi-georganiseerd	zwerven.	Het	zigeunerleven	
komt	op	een	leuke	manier	beschikbaar	voor	jan	de	
burgerman.	Je	wordt	even	Swiebertje.	Daarnaast	
biedt	het	de	kans	om	eens	goed	na	te	denken	over	
jezelf.	We	zijn	hoog	opgeleide	babyboomers	en	we	

kijken	terug	op	ons	leven	en	vragen	ons	af:	ben	ik	dit,	
Heer?	Het	is	zo	belangrijk	om	het	leven	eens	af	te	
wikkelen	en	terug	te	blikken	op	hoe	het	is	gelopen.	
Het	vliegt	voorbij.	Zestig	procent	van	de	Nederlanders	
heeft	een	hogere	opleiding	en	leeft	daarvan.	Toen	ik	
naar	de	middelbare	school	ging	was	dat	percentage	
10-15	%.	We	hebben	al	die	Nederlandse	kinderen	
opgevoed	tot	nadenken.	Zo’n	pelgrimstocht	biedt	een	
fantastische	gelegenheid	voor	de	babyboomers	die	
hebben	geprofiteerd	van	de	democratisering	van	het	
onderwijs	om	nu	het	Swiebertje-gevoel	te	kunnen	er-
varen.	En	zeg	nou	zelf:	het	is	toch	heerlijk	dat	je	alleen	
maar	bezig	hoeft	te	zijn	met	alledaagse	dingen	als:	
waar	slaap	ik,	waar	eet	ik	en	waar	vind	ik	drinkwater?	
Ik	ben	ervan	overtuigd:	pelgrimeren	gaat	vooral	over	
lust	en	veel	minder	over	“spiritus”’.	

De Grenzelozen 
Een Europese wandeling 
door Jac Geurts
Uitgeverij LAGE, Nijmegen. ISBN/
EAN: 978-90-821164-1-0

Jac Geurts is spreker op de ontmoetingsdag van 
de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome op 19 
november a.s.
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Over	sjouwen	
en	sloven
door Jac Geurts

Waarom is lange afstand lopen bij zestigplussers zo 
populair? En vlak het verre fietsen niet uit. En waar-
om gaan veel van die grijze sjokkers naar Santiago 
de Compostella of naar Rome? Pelgrimeren heet het 
tegenwoordig: als pelgrim op weg gaan. Van Noord-
Duitsland tot in Zuid-Spanje begon ik ze ongeveer 
twintig jaar geleden voor het eerst waar te nemen: 
wegmarkeringen met een schelp erop. Ik kende 
dat symbool niet. Ook midden in de uitgestrekte 
eenzaamheid van de Spaanse hoogvlakte kwam ik 
ze tegen, splinternieuwe blauwe bordjes met een 
gele vereenvoudiging van de Jacobsschelp. Zij gaven 
aan dat hier ooit de aloude route naar Santiago de 
Compostella liep.

Ik	weet	niet	wie	in	de	twintigste	eeuw	de	eerste	stoot	
gaf	tot	het	pelgrimeren	als	populaire		tijdsbesteding.	
In	de	middeleeuwen	wandelde	men	om	vergeving	
van	zonden	te	krijgen	en	met	de	bij	elkaar	gespaarde	
aflaten	het	hiernamaals	te	verdienen.	Door	de	hele	
geschiedenis	heen	kozen	mensen	voor	dit	soort	
bestemmingen.	Wat	mij	verbaast	is	dat	ik	als	goed	
geïnformeerd	lid	van	de	katholieke	Nederlandse	
gemeenschap	nauwelijks,	of	eigenlijk	helemaal	
nooit,	van	Santiago	-	Jacobus	-	en	zijn	betekenis	had	
gehoord.	Het	stichtelijke	maar	zeer	onwaarschijnlijke	
levensverhaal	van	Jacobus	was	me	volstrekt	onbe-
kend.	Het	werd	niet	verteld	in	mijn	jeugd	en	in	de	
jaren	van	mijn	volwassenheid	speelde	het	verhaal	
geen	enkele	rol.	Maar	ik	heet	Jac	en	dus	is	de	heilige	
martelaar-apostel	die	op	onnavolgbare	wijze	in	San-
tiago	de	Compostella	terecht	kwam,	deze	broer	van	
Johannes,	mijn	naamheilige.	Ik	maak	mij	sterk	dat	de	
meeste	Sjaaken,	Jaccen,	Kobussen	en	Koossen	van	
mijn	leeftijd	niets	weten	over	deze	relatief	onderbe-
lichte	ex-visser	en	discipel	van	de	Heer.

Ga in godsnaam iets doen…
De	meeste	roomse	babyboomers	hebben	kerk	en	
geloof	uit	hun	leven	gebannen.	Er	was	genoeg	om	
wél	in	te	geloven.	Het	socialisme	en	de	sociaaldemo-
cratie	brachten	een	wereldse	heilsboodschap	en	toen	
daar	de	glans	vanaf	ging,	vonden	velen	de	weg	naar	
het	liberaal-humanisme.	Anderen	doken	diep	en	vol-
ledig	onder	in	een	groene	doem-	of	heilsleer	of	in	de	
oosterse	zweef-cultuur.	‘Die	ruikt	intussen	hevig	naar	
yoga,’	zeiden	we	wel	eens	sarcastisch	over	een	oude	
bekende.	Nu	is	mijn	hele	generatie	boven	de	zestig	
en	een	flink	deel	daarvan	loopt	over	Jacobswegen.	
Waarom	doen	ze	dat?	Daar	achter	te	komen	vereist	
ongetwijfeld	een	paar	proefschriften.	Voor	de	jonge	
onderzoekers	geef	ik	alvast	enkele	hypothesen	die	in	
mij	zijn	opgekomen.	
Een babyboomer loopt naar Santiago de Compostella 
of	naar	Rome	om	de	volgende	redenen:
-	 Anderen	doen	het	ook.
-	 Magere	Hein	krijgt	mij	voorlopig	niet.
-	 Om	het	mentale	pensioengat	te	vullen:	wie	ben	ik	
nog,	nu	ik	niet	meer	werk?

-	 Omdat	de	vrouw	thuis	zegt:	‘ga	in	godsnaam	iets	
doen.’

-	 Omdat	het	kan;	er	staan	geen	remmingen	meer	
in	de	weg	of	praktische	bezwaren,	integendeel,	je	
loopt gewoon de bordjes na en je betaalt met je 
pinpas.

-	 Om	jezelf	mentaal	te	testen.
-	 Om	van	het	landschap	te	genieten.
-	 Als	spirituele	ervaring;	het	Hogere	zoeken	en	wel-
licht	vinden.

-	 Als	cultuur-historische	ervaring:	doen	wat	de	ou-
den deden.
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-	 Om	fit	te	worden	of	om	te	laten	zien	hoe	fit	je	
bent.

-	 Om	jezelf	te	herontdekken,	want	de	laatste	jaren	
zijn	het	werk	en	de	zorg	voor	het	gezin	zwaar	
gebleken.

-	 Als	hartenkreet:	nu	ben	ik	eens	aan	de	beurt.
-	 Omdat	je	onderweg	zo	fijn	kan	bidden.
-	 Je	zo’n	mooie	gesprekken	hebt	met	andere	wande-

laars.
-	 Je	weet	maar	nooit	of	Petrus	daar	boven	niet	toch	
gewoon	je	aflaten	zit	te	tellen.

-	 Gewoon	voor	de	lol;	omdat	het	zo	heerlijk	is.

Afmaken waaraan je begon
Ik	lees	de	verslagen	op	internet	en	in	andere	media	
en	wat	me	daarbij	opvalt	is	dat	pelgrims	alle	motie-
ven	noemen	maar	zelden	het	laatste:	gewoon,	voor	
de	lol,	omdat	het	zo	heerlijk	is.	Veel	mensen	die	
zeggen	te	pelgrimeren	-	wat	een	lelijk	woord	is	dat	
toch	-	nemen	hun	project	bloedserieus.	Zij	gaan	niet	
zomaar	tachtig	of	honderd	dagen	lopen	van	A,	via	B	
en	C	naar	S	en	R.	Hun	pensioenjaren	of	lange	vakan-

ties	moeten	worden	gevuld	met	ernst,	met	nadenken,	
met	het	hogere.	

Ik	geef	toe:	weken	of	maanden	achter	elkaar	met	
tien	of	vijftien	kilo	op	je	rug	lopen	is	niet	in	alle	
opzichten	een	pretje.	Maar	het	lijkt	mij	veel	minder	
onaangenaam	dan	tijdens	de	Vierdaagse	van	Nijme-
gen	met	veertigduizend	man	over	de	Lentse	dijk	te	
strompelen.	Dat	heeft	me	altijd	een	verschrikking	ge-
leken,	hoe	hard	er	ook	bij	wordt	gezongen.	Zouden	
mensen	die	enkel	vanuit	een	ideëel	motief	tachtig	
dagen	gaan	lopen	niet	spoedig	worden	overvallen	
door	diepe	twijfel?	Na	een	dag	of	wat	begint	eerst	
het	lichaam	te	protesteren	en	dan	de	geest.	De	pijn	
houdt	niet	op,	het	lopen	gaat	je	tegenstaan:	‘Waar	
ben	ik	in	vredesnaam	mee	bezig?’	Ik	zou	zeggen	dat	
veel	pelgrims	weliswaar	op	weg	gaan	vanuit	hogere	
motieven,	maar	dat	dat	niet	verklaart	waarom	ze	
steeds	maar	door	blijven	gaan.	Dat	doen	pelgrims	om	
andere redenen. 

Hoeveel	Amerikaanse	films	hebben	niet	als	bood-
schap:	“You	can	do	it	if	you	only	want	to.”	Bevlogen-
heid,	doorzettingsvermogen	en	eigenzinnigheid	zijn	
wellicht	de	eerste	verklaring	waarom	mensen	blijven	
doorlopen,	ook	als	het	bijna	niet	meer	gaat.	Oudere	
mensen	geven	niet	snel	op.	Ze	maken	af	waaraan	ze	
zijn	begonnen.	Toen	ze	nog	werkten	zouden	ze	naar	
de	Arbo-coördinator	zijn	gestapt	als	de	baas	van	hen	
had	gevraagd	wat	ze	onder	het	lopen	van	zichzelf	
vragen.	Bejaarde	wandelaars	kennen	geen	leeftijds-
specifieke	arbeidsomstandigheden.	Wat	ze	willen	
en	kunnen	is	-	met	dank	aan	Van	Dale	-	baggeren,	
blokken,	hengsten,	krabben,	
labeuren,	pezen,	sappelen,	
sjouwen,	sloven,	tobben,	wroe-
ten	en	zwoegen.	

Begripvol zwijgen
Wanneer	het	bij	een	enkeling	
toch	gevaarlijk	dicht	bij	opge-
ven	komt,	werkt	altijd	nog	de	
tweede	verklaring:	angst.	Ik	noemde	die	al.	Ophou-
den	is	vaak	erger	dan	doorgaan.	Opa	gaat	af	als	een	
gieter	als	hij	met	hangende	pootjes	thuis	komt.	Op	
eindeloos	veel	verjaardagsfeestjes	moet	hij	het	nog	
horen:	‘Hij	liep	naar	S.	-	of	R.	-	maar	bij	Trier	hield	
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verderop voor nog meer missie's

hij	het	voor	gezien.’		De	kinderen	zullen	opmer-
ken	‘Pap,	we	zeiden	toch	dat	je	te	oud	voor	zoiets	
bent!’	En	dan	zijn	er	ook	nog	de	blikken	en	het	
begripvolle	zwijgen	van	oma.	Wat	zegt	zo	iemand	
trouwens	tegen	zichzelf,	als	hij	’s	morgens	in	de	
spiegel	kijkt?	‘Ha!	Opgever!	Zwakkeling!’

De	meeste	pelgrims	zal	dat	echter	niet	overko-
men:	zij	lopen	door,	of	hun	lichaam	dat	nou	goed	
of	slecht	verdraagt.	Daarmee	zijn	we	bij	de	derde	
verklaring	aanbeland:	pelgrims	worden	verslaafd	
aan	hun	wandelgenot.	Ze	kunnen	niet	meer	
zonder	en	wanneer	ze	een	tijdje	geen	wande-
ling	hebben	‘gescoord’	worden	ze	onrustig.	Ze	
verlangen	terug	naar	het	moment	dat	de	wandel-
dag	is	doorstaan	en	ze	‘s	avonds	met	gewassen	
voeten	en	gevulde	maag	rozig	voor	zich	uit	zitten	
te	kijken.	Ze	herinneren	zich	het	bijna	extatische	
gevoel	dat	dan	opkomt.	Hun	lichaam	vraagt	om	
meer,	ze	moeten	weer	op	pad.	Hedonisten	onder	
de	pelgrims	houden	dat	genoegen	zwijgend	voor	
zich.	Stiekeme	genieters	zijn	het,	met	strakke	
vrome	gezichten:	het	soort	pelgrims	dat	er	al	was	
in	de	tijd	van	Chaucer.	In	de	Canterbury	Tales	
vertaalde	hij	die	hypocrisie	in	enkele	onverge-
telijke	personages.	In	zijn	tijd	was	een	pelgrims-
tocht	meer	dan	een	religieus	strafcorvee.	De	reis	
was	ook	een	avontuur,	een	manier	om	het	begin	
van	het	voorjaar	te	vieren,	nieuwe	dingen	te	zien,	
mensen	te	ontmoeten.	De	hoofdfiguren	maken	er	
op	zijn	tijd	een	ondeugend	feestje	van.	Als	het	je	
te	pakken	krijgt,	is	het	lopen	van	lange	afstanden	
een	activiteit	die	eerder	past	bij	de	menselijke	
driftwereld	dan	bij	het	zoeken	naar	spiritualiteit.	
Meer	bij	Dionysus,	Nietzsche	en	Freud	dan	bij	
Apollo,	Plato,	Thomas	van	Aquino	en	Paus	Be-
nedictus.	De	Duitse	taal	heeft	daar	een	adequate	
term	voor:	‘Wanderlust’.

Artikel gebaseerd op 
pp 259-262 uit: 
De Grenzelozen door Jac Geurts, 2015.

Diabetesfonds
Op 15 april 2010 vertrokken Rein Wentink en 
Karel Loete te voet vanuit Den Helder naar 
Rome. Daar kwamen ze eind juni aan. Doel van 
hun wandeltocht was geld in te zamelen voor het 
Diabetes Fonds. 

Waarom kozen jullie voor het Diabetes Fonds?
Karel	Loete	(58)	legt	uit.	‘Rein	had	zelf	diabetes	type	2,	
maar	daar	kon	hij	goed	mee	leven.	Maar	kort	daarvoor	
was	bij	zijn	kleinzoon	van	tien	jaar	diabetes	type	1	
gediagnosticeerd.	Dat	is	veel	wreder.	Dit	motiveerde	ons	
deze	wandeltocht	in	het	teken	te	zetten	van	diabetes	en	
dan	vooral	ten	goede	te	laten	komen	aan	onderzoek	naar	
diabetes	type	1.’

Hoe konden mensen jullie sponsoren?
‘We	hebben	een	speciale	rekening	geopend	waarop	
mensen	geld	konden	storten.	Het	richtbedrag	was	één	
cent	per	gelopen	kilometer.	Mijn	dochter	werkte	in	die	
tijd	bij	een	grote	Russische	oliefirma	en	die	stortte	meteen	
2.400	euro.	Ook	een	fabrikant	van	schroefassen	voor	
motorjachten	doneerde	duizend	euro.	En	de	Marine,	mijn	
toenmalige	werkgever	betaalde	de	aanschaf	van	mijn	
uitrusting.	Al	met	al	leverde	de	actie	een	kleine	zesdui-
zend	euro	op.’

Hoe zorgde je voor publiciteit?
‘We	hielden	zelf	wekelijks	een	blog	bij	op	internet.	Daar	
konden	alle	sponsors	zich	op	abonneren	en	de	tekst	werd	
overgenomen	op	de	website	van	het	Diabetes	Fonds.	
De	mensen	van	het	Fonds	waren	ontzettend	betrokken	
bij	ons	project.	In	2011	werd	het	zelfs	uitgeroepen	tot	
Highlight	of	the	year	2010!	En	zo	kregen	we	nog	extra	
publiciteit.’

Wat is jouw tip aan mensen die zich ook willen laten 
sponsoren?
‘Zoek	in	ieder	geval	een	bestemming	die	bij	je	past.	Maar	
realiseer	je	dat	het	vinden	van	sponsors	veel	tijd	kost.	
Ik	heb	veel	bedrijven	persoonlijk	benaderd	en	doordat	
er	een	paar	“grote	vissen”	tussen	zaten	liep	het	bedrag	
aardig	op.	Maar	dat	is	wel	mazzel	hebben….’
Hoe	is	het	nu	met	Rein?
‘Helaas	is	Rein	september	2015	overleden	aan	kanker.	
Maar	wat	wel	bijzonder	was,	is	dat	hij	zich	tijdens	de	
wandeling	zo	goed	voelde	dat	hij	na	een	paar	weken		-	
na	overleg	met	zijn	arts	-	helemaal	stopte	met	de	medicij-
nen.	Zo	zie	je	maar	hoe	heilzaam	zo’n	wandeltocht	kan	
zijn!’

Pelgrimeren met een missie 1
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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.

Als potplant kun je ze zo kopen, maar als tuinplant 
niet: de orchideeën. Dat komt niet 
alleen door eisen aan de temperatuur, 
maar vooral omdat ze pas gaan groeien 
als er ook bijpassende bodemschim-
mels groeien. Een bijzondere planten-
groep dus. De schimmel groeit samen 
met de wortels en kan extra voedings-
stoffen uit de lucht opnemen voor be-
tere groei op arme grond. De tropische 
varianten kunnen boven in bomen zelfs 
op regenwater groeien. De orchideeën 
voor het tuincentrum worden vermeer-
derd via speciale stekmethodes en in 
speciale grond gezet. Zaad meenemen 
uit de natuur en zelf zaaien lukt niet.

De	zaden	zijn	heel	klein,	bestaan	eigenlijk	alleen	uit	
de	bevruchte	cel	en	verspreiden	zich	met	de	wind.	
De	orchidee	lokt	de	insecten	niet	met	geur	of	honing	
maar	met	haar	vorm:	die	moet	aantrekkelijk	zijn.	
Daarom	die	felle	kleuren	en	rare	vormen:	lippen,	dra-
den,	kapjes,	sliertjes,	stipjes:	alles	om	één	soort	insect	
te	verleiden	zoveel	mogelijk	leden	van	de	soort	te	
bezoeken	om	voor	bevruchting	te	zorgen.	Dus	dat	
leidt	tot	vreemde	bloemvormen,	waar	mensen	namen	
voor	gingen	bedenken.
De	officiële	indeling	is	lastig:	orchis,	ophrys,	dactylo-

riza,	anacamptis.	De	volksnamen	zijn	leuker:	
bosvogeltje	voor	een	sierlijke	groep	van	een	
witte,	beige	en	roze	orchidee	die	je	vooral	in	
het	bos	vindt.	Wespenorchis:	een	losse	tuil,	
vaak	aan	de	bosrand	die	wespen	lokt	voor	de	
bevruchting.	Bokkenorchis	in	de	droge	berm:	
een	heel	forse	rose	groene	
met	boksbaardslierten,	
maar	ook	een	bokken-
geur.	De	muggenorchis:	
in	groepjes	op	vochtige	
plekken,	lang	en	slank,	
wel	met	een	lekkere	geur,	
met	een	heel	lange	spoor.	
Daar	zit	honing	in	voor	
de	bestuivende	vlinders.

Bij de wilde spinnen af
De vele verschijningsvormen van de orchidee

door Titia Meuwese
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In 2014 sloot Jean Waterval de Franciscusroute af in Rieti. En op 8 september 2015 
vertrok hij opnieuw richting Rome om vanuit Cittaducale zijn pelgrimstocht rich-
ting Jeruzalem weer op te nemen. Wandelend over veel asfalt, maar met prachtige 
vergezichten arriveerde hij op 30 
september in Monte Sant’Angelo. We 
zochten hem op in Helmond. Terwijl 
Ien als ervaren gastvrouw voor de 
Vrienden op de Fiets een heerlijke 
lunch voor ons verzorgde, besprak ik 
met Jean zijn ervaringen.

De	aartsengel	achterna
interview met Jean Waterval

door Ben Teunissen

Bij	de	eerste	kop	koffie	met	een	Brabantse	lek-
kernij	kwamen	al	snel	de	verhalen.	Samen	met	
Ien	maakte	Jean	eind	jaren	zeventig	een	tien	
maanden	durende	fietstocht	door	Europa.	Via	
Oostenrijk	en	Griekenland	trokken	ze	toen	via	
Kreta	naar	Marokko	om	door	Portugal,	Spanje	
en	Frankrijk	weer	huiswaarts	te	keren.	En	dat	
grote	avontuur	bleef	zijn	schaduw	vooruit	
werpen.
Ook	al	maken	zij	nog	steeds	samen	regelmatig	een	
(deel	van	een)	pelgrimstocht,	nu	spreek	ik	vooral	met	
Jean	over	zijn	ervaringen	op	de	Via	Micaelica.	Na	
een	loopbaan	in	het	onderwijs	is	hij	als	docent	ge-
schiedenis	sinds	twee	jaar	gepensioneerd.	Geduren-
de	vele	jaren	besteedde	het	echtpaar	de	meivakanties	
dikwijls	aan	het	maken	van	pelgrimstochten.	Eerst	
oefenden	ze	in	Brabant,	maar	later	volgden	grotere	
tochten	met	de	tent	in	de	rugzak.	Door	zijn	vakanties	
op	deze	wijze	in	te	vullen,	arriveerde	hij	na	twaalf	
jaren in Santiago de Compostela. 
Jean	werd	vanuit	zijn	katholieke	traditie	geroerd	door	
de	sfeer	en	schoonheid	die	je	onderweg	ontmoet.	
Hij	wordt	nog	steeds	geraakt	door	de	historische	
bouwwerken	met	hun	vaak	prachtige	schilderijen	en	
beeldhouwwerken.	Hij	vertelt	bijvoorbeeld	over	zijn	
ervaringen	met	een	kerk	waar	monniken	nog	erudiet	
de	biecht	afnemen.	Om	regelmatig	terug	te	keren	
naar	die	bijzondere	pelgrimservaringen,	koos	Jean	

dan	ook	voor	het	afleggen	van	zijn	tocht	naar	Santi-
ago	in	meerdere	stukken.	Op	die	manier	probeerde	
hij	langer	het	pelgrimsgevoel	vast	te	houden.

Op naar de aartsengel
En	vorig	jaar	ging	hij	met	vijftien	kilo	op	zijn	rug	
(waarvan	een	kilo	voor	zijn	tentje)	wandelend	naar	de	
plek	Monte	Sant’	Angelo.	Volgens	de	meeste	Italianen	
is	dit	het	meest	beroemde	pelgrimsoord.	In	2014	had	
hij	de	Franciscusroute	afgesloten	in	Rieti.	Omdat	hij	
de	eerste	etappe	dus	al	deels	had	gelopen,	reisde	hij	
op	8	september	2015	van	Eindhoven	naar	Rome.	Van-
daar	bracht	de	trein	hem	in	korte	tijd	naar	Cittadu-
cale,	waar	hij	de	route	naar	de	aartsengel	Michael	
opnieuw	oppikte.
Jean	stopte	de	gids	Con	le	ali	ai	piedi	(in	vrij	vertaald	
Nederlands:	Met	gevleugelde	voeten)	onderweg	-	
ondanks	het	gewicht	en	omvang	-	toch	maar	in	zijn	
broekzak.	De	auteur	Angela	Maria	Seracchioli	heeft	
voor	deze	route	pionierswerk	verricht.	En	ook	al	geeft	
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deze	gids	veel	achtergrondinformatie,	toch	trof	Jean	
soms	echt	onjuiste	informatie.	Zoals	waterbronnen,	
die	bij	nader	onderzoek	droog	bleken	te	zijn	geval-
len. En wanneer Angela juist dan 
aangeeft	dat	je	voor	die	etappe	geen	
water	hoeft	mee	te	nemen,	valt	dat	
natuurlijk	tegen.	Mede	naar	aanlei-
ding	van	de	kwaliteit	en	inhoud	van	
de	gids	geeft	Jean	zijn	gouden	tip	
voor	pelgrims	die	deze	route	willen	
gaan	volgen:	zorg	dat	je	toch	vooral	
’s	ochtends	al	je	onderdak	voor	die-
zelfde	avond	regelt!

[Foto	aartsengel	Michael]

Wandelen over cultureel 
erfgoed
Voor	zijn	gevoel	heeft	Jean	heel	veel	
op	asfalt	gelopen.	Dit	ondanks	de	
poging	van	de	auteur	om	ook	de	zo-
genaamde tratturi op te nemen in de 
routebeschrijving.	Deze	brede	paden,	
waarover	schapen	naar	hoger	gelegen	
delen	worden	gebracht,	wil	men	in	
Italië	als	cultureel	erfgoed	herstellen.	
Maar bij minder goede weersomstan-
digheden	zijn	deze	paden	echt	min-
der	geschikt.	Jean	vertelt	dat	er	vooral	’s	ochtends	op	
zo’n	tratturo	dikke	lagen	modder	onder	je	schoenen	
bleven	hangen.	Hij	volgde	dan	alsnog	de	asfaltweg	
in	de	buurt,	waarop	zijn	moddersporen	nog	lang	
zichtbaar	bleven.	Ook	de	dikwijls	stenige	wegen	ma-
ken	het	lopen	erop	niet	altijd	even	prettig.	Hij	moest	
ook	dan	vaak	uitwijken	naar	asfaltwegen	in	de	buurt.	
Daardoor	moesten	er	ook	grotere	afstanden	worden	

afgelegd. 
[foto	TAU-teken]
Bij	het	woord	markeringen	
reageerde	Jean	met	een	
glimlach.	Je	komt	onder-
weg	heel	soms	tegen.	
Ook	de	gids	was	daarin	
niet	altijd	even	duidelijk.	
Straatnamen	bijvoorbeeld	
worden	er	nauwelijks	in	
genoemd.	Maar	er	zijn	ook	

hele	trajecten	dat	je	echt	met	de	routebeschrijving	of	
de	GPS	(die	er	gelukkig	voor	beschikbaar	is)	vooruit	
moet	zien	te	komen.	De	laatste	dag	wemelt	het	overi-

gens	weer	wel	van	de	markerin-
gen.	Daar	trekken	dan	ook	veel	
dagpelgrims	over,	die	natuurlijk	
hun	doel,	de	grot	van	Sint	Michael,	
niet willen missen. 

Een geweldig pelgrimsge-
voel
Al	op	de	eerste	dag	ontmoette	Jean	
vier	medepelgrims.	Regelmatig	
liepen	ze	samen	op	of	genoten	ze	
met	elkaar	van	hetzelfde	onder-
dak.	Bij	de	vraag	over	het	pel-
grimsgevoel	op	deze	route	geeft	
Jean	als	reactie	dat	er	voor	hem	
niet	dat	ene	moment,	maar	een	
reeks	bijzondere	momenten	de	
meeste	indruk	achterlaten.	Daar	
horen	medepelgrims	bij	en	zeker	
ook	een	bijzondere	gastheer	of	
gastvrouw.	Toch	levert	voor	Jean	
speciaal	de	omgeving,	het	land-
schap	de	grootste	bijdrage	aan	het	
pelgrimsgevoel.	Jean	beschrijft	hoe	
hij	in	Calabrese	op	1200	meter	

hoogte	alleen	bij	een	boer	logeerde.	Daar	hoorde	hij	
helemaal	niets,	geen	vogel,	geen	koe.	Hét	ultieme	
moment	voor	pelgrim	Jean!

Het	mooiste	deel	van	deze	route	leg	je	volgens	Jean	
de	eerste	dagen	af	door	de	Abruzzen.	Rond	Torre-
maggiore	is	het	soms	deprimerend	door	de	vele	rot-
zooi	langs	de	weg,	maar	het	einde	is	weer	prachtig.	
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verderop voor nog meer missie's

Het Helen Dowling Instituut
Als	er	iemand	is	die	je	een	zeer	ervaren	lange-afstandswan-
delaar	zou	kunnen	noemen	is	het	de	68-jarige	Wim	van	
Miltenburg	uit	IJsselstein.	In	2014	liep	hij	naar	Rome.	En,	
wat	maar	weinigen	doen:	na	aankomst	maakte	hij	rechts-
omkeert	en	keerde	hij	ook	weer	te	voet	terug.	Dit	jaar	liep	
hij	naar	de	Zwarte	Zee.	Daarbij	liep	hij	ruim	13.555	euro	
bij	elkaar	voor	het	Helen	Dowling	Instituut.	
Dat	verleent	psychologische	zorg	aan	patiën-
ten	met	kanker	en	hun	omgeving.

Wat	was	je	motivatie	voor	het	HDI?
‘Ik	heb	aan	den	lijve	ondervonden	wat	een	
enorme	impact	de	ziekte	heeft.	Niet	alleen	op	
de	patiënt,	maar	ook	op	zijn	of	haar	omgeving.	
Ik	ken	vele	mensen	die	getroffen	zijn	door	
kanker.	De	diagnose	zet	je	wereld	op	zijn	kop,	als	patiënt	én	
als	naaste.	Het	HDI	heeft	niet	alleen	oog	voor	de	kanker-
patiënt,	maar	ook	voor	zijn	of	haar	omgeving.	Kanker	heb	
je	immers	niet	alleen.	Vooraf	had	ik	met	de	mensen	van	het	
HDI	afgesproken	dat	het	geld	ten	goede	moest	komen	aan	
de	cliëntenzorg	en	niet	aan	onderzoek	en	opleiding	waar	
het	HDI	zich	ook	op	richt.’	

Op	welke	manier	konden	mensen	je	wandeling	sponsoren?
‘Als	richtbedrag	had	ik	één	cent	per	kilometer,	maar	andere	
bedragen	waren	uiteraard	ook	welkom.	Mensen	konden	op	
de	site	www.justgiving.nl/wimvanmiltenburg		rechtstreeks	
geld	doneren	aan	het	HDI.	Maar	soms	ontving	ik	ook	
onderweg	contante	bedragen.	Die	maakte	ik	dan	zelf	over	
naar	het	HDI.’

Hoe	zorgde	je	voor	publiciteit?
‘Landelijk	zorgde	het	HDI	voor	publiciteit,	vooral	via	hun	
site	(www.hdi.nl).	Zelf	verzorgde	ik	vanuit	mijn	bestaande	
regionale	contacten	de	PR.	Maar	onderweg	maakte	ik	ook	
wel	reclame.	Zo	kwam	ik	in	Oostenrijk	terecht	op	een	
dorpsfeest.	Daar	vertelde	ik	dat	ik	tijdens	mijn	wandeling	
geld	ophaalde	voor	kankerpatiënten.	Spontaan	werd	een	
inzameling	gehouden	en	die	leverde	200	euro	op!’
Bood	je	een	tegenprestatie	aan	de	sponsors?
‘Nee.	Bedrijven	die	doneerden	wilde	ik	wel	extra	publiciteit	
geven	maar	daar	waren	ze	niet	op	uit.’

Wat	is	jouw	tip	aan	mensen	die	zich	ook	willen	laten	
sponsoren?
‘Zoek	een	doel	dat	goed	bij	je	past.	Neem	daar	de	tijd	voor	
en	spreek	het	goed	door	met	de	organisatie	die	je	wilt	spon-
soren.	Realiseer	je	ook	dat	je	onderweg	het	visitekaartje	van	
die	organisatie	bent.	Zorg	dus	voor	positieve	beeldvorming.	
Ik	had	ook	een	Facebookpagina	geopend,	waar	ik	dagelijks	
verslag	uitbracht.	Zodoende	was	ik	niet	alleen	fundraiser,	
maar	tegelijk	ook	redacteur	en	fotograaf.’

Pelgrimeren met een missie 2
De	laatste	etappe	naar	Monte	Sant’Angelo	gaat	
aanvankelijk	over	asfalt.	De	laatste	acht	kilometer	
volg	je	bos-	en	rotspaden	met	zeer	fraaie	uitzich-
ten	over	de	kust	en	de	Adriatische	zee.	Uitein-
delijk	daal	je	af	over	ruim	tachtig	traptreden	in	
Monte	Sant’Angelo	naar	de	grot	van	de	aartsengel	
Michael.	Jean	arriveerde	er	op	de	laatste	van	drie	
feestdagen	ter	ere	van	de	aartsengel,	op	30	sep-
tember.	Met	-	zoals	dat	hoort	-	een	bonte	menge-
ling	van	kraampjes	waar	toerisme	en	pelgrimage	
elkaar	ontmoeten.

Een	auto-ongeluk	dat	Jean	en	Ien	tijdens	een	
bezoek	aan	hun	zoon	in	Australië	onlangs	is	
overkomen,	belemmert	hen	voorlopig	-	ondanks	
een	voorspoedig	herstel	-	nieuwe	plannen	te	
maken	voor	het	vervolg	van	de	pelgrimstocht.	
Toch	ligt	de	gids	van	de	Via	Egnatia	door	Albanië	
en	Griekenland	al	verwachtingsvol	te	pronken	op	
de	salontafel…

Gebruikte gids: Con le ali ai piedi, Angela 
Maria Seracchioli, Terre di Mezzo 2011 
Meer informatie en een verslag vind je op 
www.pelgrimswegen.nl
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Compassie 
Iemand vraagt ‘vertel eens, waarom 
loop je naar Rome?’ ‘Ik hou van 
landschap en wilde wel eens heel 
ver wandelen’, is afdoende wanneer 

de vrager genoegen neemt met een toeristische 
verklaring. Komt de vraag van een kennis, dan is 
het antwoord iets spiritueler. Een beetje modieus 
is niet erg. Maar komt de vraag van een vriend, 
dan is de uitkomst geheid: ‘ik weet het niet’. 

Dat	maakt	een	vreemde	indruk,	honderd	dagen	op	
stap en niet weten waarom. Pelgrims 
weten	achteraf	wat	de	aspirant	pelgrim	
al	voorvoelt:	er	moet	meer	zijn.	Iets	dat	
kennelijk	in	het	dagelijks	leven	verstopt	
blijft,	maar	zich	toont	wanneer	je	zoveel	
moeite doet.
Je	maakt	onderweg	heel	wat	mee.	Je	
lege	hoofd,	de	routine,	de	afhankelijk-
heid	van	mensen	onderweg	brengen	
je	in	een	staat	van	verlichting.	Hoewel	
ik	allerlei	inzichten	kreeg	en	die	ook	
opschreef,	wist	ik	er	niet	zo	snel	eentje	
aan	te	wijzen	die	er	bovenuit	stak.	Dat	
vraagt	afstand.

Ik	was	laatst	in	Frankrijk,	op	een	yogafestival	waar	
mijn	vrouw	altijd	heen	gaat.	Daar	keken	we	uit	
naar	een	bijeenkomst	met	een	zekere	Shiv,	een	
sikh	uit	Schotland,	die	met	groot	gemak	het	hogere	
en	het	alledaagse	verenigt.	Hij	benoemde	onge-
vraagd	de	ontdekking	en	reden-achteraf	van	mijn	
reis:	compassie.	Hij	verklaarde	waarom	je	dat	niet	
ziet	aankomen,	en	waarom	je	er	niet	naar	op	zoek	
kunt	zijn.	Compassie	‘goes through the heart’. 
Het	valt	niet	onder	‘jezelf	tegenkomen’	of	zoiets.	
Je	bent	niet	zelf	de	bedenker	en	uitvoerder	van	

door Klaas van der Veen

compassie,	je	bent	er	een	kanaal	voor.

En nu eens teruglezen in mijn blog.
Op	9	mei	2015	schreef	ik	van	alles	over	het	
bovenmateriële,	over	de	Casentijnse	bossen	en	de	
monniken	van	Camaldoli.	De	laatste	alinea	oogt	
als	een	nakomertje.	Daarin	staat	‘ik	heb	de	mensen	
lief’,	en	ik	beschrijf	dat	als	een	onverwacht	effect.	
Die	compassie	van	mij	ging	uit	naar	een	winkelier,	
een	hardrijder,	of	een	bittere	vrouw.	

Na	het	lezen	van	dit	columnpje	kunt	u	compassie	
tot	reisdoel	uitroepen.	Of	kiest	u	een	ander	hoger	
doel	dat	u	in	de	voorbereiding	wordt	aangereikt.	
Maar	ik	vertel	u,	het	openbaart	zich	pas	als	u	er	
niet	meer	aan	denkt.	Tijdens	de	tocht	komt	het	
langs,	maar	de	herkenning	van	het	werkelijke	doel	
van	de	reis,	en	het	besef	van	de	impact,	die	komt	
als	een	verrassing.	
Of	bent	u	wakkerder	dan	ik?

COLUMN
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De schoonheid 
van het alleen-gaan
Vrouwen alleen op stap – deel twee



door Arnoud Boerwinkel
Waren deze vrouwen al sterk toen ze besloten in 
hun eentje naar Rome te wandelen of fietsen? Of 
zijn ze door die ervaring sterk(er) geworden? In het 
voorjaarsnummer van Omnes (nr. 12) plaatsten wij 
het eerste deel van een tweeluik over vrouwen die 
de stoute schoenen aantrokken en in hun eentje 
zuidwaarts vertrokken naar de Heilige Stad. Dit keer 
het afsluitende tweede deel. Daarin vertellen Erica 
Visman, Everdiene Geerling, Hanny Rennen, Marie-
José Wouters, Mary Goossens en Mijke Vlasveld 
over hun mooiste momenten en hun levenslessen. 
Ook Sabrina van den Berg-Dreckmeier en Marianne 
Woud sluiten zich in dit artikel aan bij het gezel-
schap. Sabrina loopt sinds 2012  en Marianne sinds 
2013 jaarlijks een stuk van de route, meestal alleen 
en soms in gezelschap van vrienden of vriendinnen.

Sabrina en Hanny beleefden de mooiste momenten 
tijdens	hun	verblijf	in	een	klooster.	Sabrina	in	het	
Franciscaanse	klooster	van	Besancon,	Hanny	tijdens	
haar	overnachting	bij	de	zusters	van	de	fraternité	St.	
Bernard	in	Clairvaux.	‘Oorspronkelijk	was	ik	niet	van	
plan	daar	te	overnachten’,	vertelt	ze,	‘omdat	ik	die	
ochtend	pas	dertien	kilometer	gelopen	had.	Maar	de	
ontvangst	was	zo	hartelijk	en	het	was	zo	heet	dat	ik	
mij	de	gastvrijheid	heb	laten	welgevallen.	Clairvaux	
is	oorspronkelijk	het	door	de	heilige	Bernard	ge-
stichte	Cisterciënzer	klooster,	maar	heeft	van	Napo-
leon	later	de	bestemming	van	gevangenis	gekregen	
en	nog	steeds	is	het	een	van	de	zwaarst	bewaakte	
strafgevangenissen	in	Frankrijk.	In	hun	huis	bieden	
de	zusters	onderdak	aan	bezoekende	familieleden	
van	de	gevangenen.	Toen	ik	er	was	waren	er	een	paar	
moslima’s	met	hun	kleine	kindertjes.	Voor	de	chris-
telijke	nonnetjes	toch	een	echte	opgave	om	deze	
bezoekers	de	juiste	aandacht	te	geven.	Ik	heb	daar	

veel	respect	voor.	In	de	middag	had	ik	verder	alle	
tijd om mee te gaan met een rondgang door de oude 
gebouwen,	die	niet	meer	als	gevangenis	gebruikt	
worden		maar	gerestaureerd	worden.	Zodoende	heb	
ik	de	bijzondere	geschiedenis	van	deze	gebouwen	
goed	meegekregen.’
Voor	Marianne	kwam	het	mooiste	moment	op	de	
ochtend	ná	haar	vertrek	uit	het	klooster	in	Belle-
magny.	‘De	wereld	leek	nog	te	slapen’,	vertelt	ze,	‘de	
opkomende	zon,	de	prachtige	heuvelachtige	velden	
met	koren	en	bloemen,	de	stilte,	de	natuur.	Alles	was	
volledig	in	harmonie,	ikzelf	ook.	Er	kwam	een	gevoel	
van	intens	geluk	over	mij	heen,	iets	wat	ik	zelden	zo	
ervaren	heb.’	
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‘Er	zijn	zoveel	mooie	momenten’,	zegt	Marie-José,	
die	jaarlijkse	een	stuk	van	de	route	loopt.	‘Elk	jaar	
weer	het	alleen-zijn,	het	genieten	van	de	uitzichten,	
nieuw	plekken	leren	kennen.		Zomaar	vruchten	
aangereikt	krijgen,	een	gesprek	met	een	kok	die	ook	
alleen	in	het	hotel	is,	gesprekken	met	een	andere	
loper.’

Ook	Mijke	kende	veel	van	dat	soort	momenten,	‘bij-
voorbeeld	als	ik	mijn	tent	heb	opgezet	en	ik	s‘avonds	
op	een	mooie	camping	midden	tussen	de	bergen,	
of	aan	het	meer	van	Geneve,	mijn	tent	inkruip,	een	
geweldig	uitzicht	heb	en	mijn	hond	Roger	een	nestje	
gemaakt	heeft	tegen	mij	aan.’	Maar	voor	haar	was	
het	ook	de	dag	waarop	ze	laat	in	de	middag	in	een	
dorpje	kwam,	na	zestien	kilometer	in	de	volle	zon	
te	hebben	gelopen,	bergop,	zonder	stopmogelijkhe-
den,	met	achttien	kilo	op	de	rug.	Die	dag	zal	ze	niet	
gauw	vergeten.	‘Ik	stortte	mezelf	op	het	eerste	terras	
dat	ik	tegenkwam,	wetende	dat	een	stukje	verderop	
een	camping	was.	Na	een	welverdiend	biertje	
wilde	ik	mijn	tas	weer	pakken	toen	ik	werd	aange-
sproken	door	een	tafel	vol	met	jongens	en	meiden,	
die	de	hele	tijd	al	hadden	zitten	kijken.	Of	ik	erbij	
kwam	zitten.’	Uiteindelijk	ging	ze	met	hen	naar	een	
verjaardag	van	een	vriend,	waar	ze	na	een	vrolijke	
avond	door	twee	van	de	jongens	naar	de	camping	
werd	gebracht	en	geholpen	werd	de	tent	op	te	zetten.	
‘Midden	in	de	nacht,	in	het	donker,	met	allemaal	te	
veel	bier	op.	Ik	heb	nog	nooit	zo	gelachen!’	De	vol-
gende	dag	was	het	weer	raak.	‘Er	stond	een	man	voor	
mijn	tent,	die	zich	afvroeg	waar	die	tent	vandaan	was	
gekomen.	Hij	had	allemaal	broodjes,	beleg	en	drin-
ken	voor	me	meegenomen	en	nodigde	me	daarna	uit	
bij	zijn	vriendin!	Uiteindelijk	heb	ik	bijna	alle	vaste	
bewoners	van	die	camping	bezocht	in	hun	caravan,	
want	een	vrouw	alleen	lopend	op	stap,	dat	hadden	
ze	nog	nooit	van	hun	leven	gezien!’

Wolkendeken boven het dal
Erica		herinnert	zich	vooral	het	moment	dat	ze	in	
Beieren	op	de	top	van	een	heuvel	opeens	geheel	
onverwachts	de	Alpen	zag	opdoemen.	‘Dat	ik	dat	op	
mijn	eigen	pootjes	gered	had!	En	wat	waren	ze	mooi,	
ik	was	er	enkele	dagen	verliefd.’	Ook	de	dag	na	aan-
komst	in	Assisi	staat	haar	nog	helder	op	het	netvlies.	
‘Het	was	zwaar	bewolkt	en	ik	besloot	te	klimmen	

tot	de	Eremo	delle	Carceri	en	daar	verder	te	kijken.	
Bij	de	weg	naar	de	Eremo	gekomen	bleek	ik	boven	
de	wolken	uitgeklommen.	Er	lag	een	wolkendeken	
boven	het	dal	en	hierboven	was	de	lucht	blauw.	Zou	
ik	het	wagen	om	nog	verder	naar	boven	te	gaan?	Nou	
toe	dan	maar,	kijk	maar	wat	je	kunt.	En	na	anderhalf	
uur	zwaar	klimmen	stond	ik	opeens	bij	het	kruis	
boven	Assisi,	was	de	wolkendeken	beneden	praktisch	
opgelost	en	zag	ik	heel	in	de	verte	in	het	dal	Assisi	
liggen.	Ik	had	mijn	grens	verlegd!’

Mary	blikt	met	voldoening	en	vooral	trots	terug	op	
het	moment	dat	ze		in	Vaticaanstad	een	Testimonium	
kreeg	na	het	laten	zien	van	haar	Pelgrimspas.		‘Ik	was	
trots,	dat	het	me	gelukt	was	om	voorbij	de	Zwitserse	
Garde	te	komen,	enkel	met	‘n	papiertje	waarop	de	
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naam	van	Monseigneur	Bruno	stond,	geschreven	
door	iemand	die	in	het	postkantoor	werkte	langs	het	
St.Pietersplein.’

The longest journey begins 
with a single step 
Op	de	vraag	naar	belangrijkste	“leermomenten”	
antwoordt	Marianne	dat	ze	tijdens	haar	wandeling	
leerde	het	goed	met	zichzelf	te	hebben.	‘Dat	ik	“mijn	
eigen	gezelschap”	ben	en	niet	voor	mezelf	kan	weg	
lopen.	Als	je	het	niet	goed	heb	met	jezelf	met	wie	
dan	wel?’	Zij	is	nog	steeds	onderweg	en	ervaart	de	
wandeltocht	naar	Rome	elke	dag	als	een	metafoor	
voor	de	weg	die	je	tijdens	je	leven	bewandelt.	‘Leven	
is	onderweg	zijn,	wat	gebeurt	er	op	kruispunten	in	
je	leven	?	Op	rotondes	of	als	je	verdwaalt,	de	weg	
kwijt	bent,	letterlijk	en	figuurlijk?	Hoe	ga	je	met	die	
problemen	om?	Er	zijn	altijd	“engelen”	onderweg	en	
juist	bij	tegenslag	kom	je	ze	tegen’.
Everdiene	heeft	aan	haar	tocht	een	belangrijke	
levensles	overgehouden.	‘The longest journey begins 
with a single step	gold	voor	mijn	wandeling,’	zegt	ze	
nu,	‘maar	inmiddels	zeker	voor	het	hele	leven.	“Kan	
niet”	komt	nauwelijks	meer	in	mijn	woordenboek	
voor.	Maak	grote	dingen	klein,	begin	met	een	enkele	
stap	en	als	je	er	daar	maar	genoeg	van	maakt,	bereik	
je	uiteindelijk	je	grote	doel.’	Zij	is	er	dan	ook	van	
overtuigd	dat	haar	solo-wandeling	naar	Rome	ertoe	
heeft	bijgedragen	dat	ze	zich	dorst	te	wagen	aan	het	
schrijven	van	haar	promotie-onderzoek.	

Vertrouwen	is	het	sleutelwoord	in	de	reacties	van	
bijna	alle	vrouwen.	Vertrouwen	in	jezelf	en	in	de	
oprechtheid	van	de	mensen.	‘Met	een	houding	van	
“alles	komt	goed”	kom	je	echt	verder	dan	met	een	
lijst	“beren	op	de	weg”’,	schrijft	Hanny.	‘Natuurlijk	
veronderstelt	dat	wel	enige	realiteitszin	en	streetwise-
gedrag.	Maar	als	je	zelf	mensen	met	respect	behan-
delt	krijg	je	daar	respect	voor	terug.	Keer	op	keer	
heeft	dat	me	versteld	doen	staan.	Dat	geldt	zeker	
op	het	platteland.	Daar	hoort	voor	mij	ook	bij	dat	ik	
mensen	altijd	een	vergoeding	geef	voor	onderdak	of	
eten.	Ook	al	doen	ze	daar	zelf	bescheiden	over.	Voor	
niets	gaat	de	zon	op.	Als	iemand	er	op	toe	moet	leg-
gen	is	het	immers	niet	om	vol	te	houden.’	

Mijke	kwam	erachter	dat	ze	heel	goed	alleen	kan	
zijn	en	dat	ze	dat	ook	heel	prettig	vond.	‘Alleen	lo-
pen	om	weer	stil	te	worden	en	de	rust	in	mezelf	terug	
te	vinden	en	herinnerd	te	worden	aan	dat	ik	gewoon	
mezelf	mag	zijn.	Ik	kwam	er	achter	dat	ik	tijdens	het	
lopen	me	weinig	aantrok	van	wat	andere	mensen	
van	mij	zouden	kunnen	denken.	Dat	ik	gewoon	kon	
doen	wat	ik	wilde	zonder	angst	om	veroordeeld	te	
worden.	Dat	had	ik	in	het	‘gewone‘	leven	niet.	Dus	
nu	elke	keer	als	ik	merk	dat	ik	mezelf	klein	maak,	
denk	ik	aan	die	tocht	terug	en	weet	ik	weer	dat	ik	er	
mag	zijn,	zoals	ik	ben.’	
‘Ik	heb	elke	stap	zelf	gelopen,’	zegt	Erica,	‘maar	ik	
ben	gedragen	door	mijn	achterban	en	al	die	aardige,	
lieve,	hartelijke	mensen	die	ik	onderweg	ontmoette.	
Alleen	is	niet	alleen,	als	je	jezelf	openstelt	om	de	
ander	te	ontmoeten.	Maar	wat	is	het	een	zegen	om	
daarnaast	een	hecht	gezin,	een	fijne	familie	en	goede	
vrienden	te	hebben!’
Sabrina,	tot	slot	vat	haar	ervaringen	als	volgt	samen.
‘Wat	vond	ik?	De	sleutel	van	de	hemel	in	de	vriende-
lijkheid	en	zorgzaamheid,	ontvangen	van	onbeken-
den.	Wat	vond	ik?	Openheid,	stilte	en	inspiratie	waar	
ik	van	ga	stralen	en	waardoor	ik	me	in	de	hemel	
voel.	Wat	vond	ik?	Schoonheid	in	de	kleinste	details,	
geborgenheid	in	grote	openheid.	Wat	vond	ik?	Alleen	
zijn	is	heel	iets	anders	dan	me	eenzaam	voelen.	(…)	
Wat	vond	ik?	Heel	veel	plekken	om	te	bidden….’
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binnen-	en	buitenland	volgden	toen,	zoals	nog	eens	
naar Nice en naar Praag.

‘Ik	ben	een	nuchtere	Fries’,	zegt	hij	‘en	ik	heb	niet	
zoveel	met	de	begrippen	spiritualiteit	en	religie.	
Daarom	klinkt	het	misschien	een	beetje	zweverig,	
maar	in	2012	droomde	ik	een	keer	–	of	was	het	half	
wakend?	–	dat	een	stem	–	van	een	engel?	–	duidelijk	
tegen	mij	zei	dat	ik	een	fietstocht	naar	Rome	en	San-
tiago	moest	gaan	maken.	Het	klonk	als	een	opdracht.	

En	dat	ben	ik	dus	toen	maar	
gaan	doen’.		Het	viel	voor	
hem	mooi	samen	met	zijn	
pensionering	per	1	mei	2013;	
hij	was	ook	een	beetje		bang	
om	dan	in	een	zwart	gat	te	
vallen,	en	vertrok	op	9	mei.

Een monsterfietstocht 
Hij	zegt	dus	zich	niet	zo	
sterk	religieus	of	spiritueel	
te	voelen,	maar	hij	kiest	wel	
voor	een	fietstocht	langs	alle	
bedevaartsplaatsen	op	zijn	
weg:	7000	kilometer	door	
Europa.
Daarom	vond	hij	het	ook	toe-
passelijk	om	te	starten	bij	de	
H.	Bonifatius	in	Dokkum.	Via	
Duitsland	naar	Italië	over	de	
Reitsmafietsroute,	en	in	Italië	

Fietsen langs oude en 
nieuwe heilige plaatsen
Van wandelaar naar fietser
door Ruud Bruggeman
Gerrit de Vries (68) maakte in 2013 de grootste en mooiste fietstocht van zijn leven. 
In drie en een halve maand 7000 km fietsen: van Dokkum naar Rome en naar Santi-
ago, en weer terug naar huis. Zijn RoSa-project, een mooie trait d’union tussen de 
beide pelgrimsverenigingen in ons land. Alleen dat is al een goede reden om hem 
eens te gaan interviewen hierover.

Gerrit	was	oorspronkelijk	een	hartstochtelijke	lange-
afstandswandelaar.	Hij	was	als	kind	al	gefascineerd	
door	de	verhalen	van	zijn	ouders	over	de	oorlog.	In	
de	winter	van	1944	liepen	er	zomaar	mensen	van	
Amsterdam	helemaal	naar	Friesland,	om	te	vragen	
om	aardappels!	Zou	hij	zoiets	ook	kunnen?
Dat	wilde	hij	wel	eens	uitproberen,	en	hij	begon	–	
zoals	zovelen	voor	en	na	hem	–	in	1991	het	Pieter-
pad	te	lopen.	De	dames	Goorhuis	en	Jens,	ontwerp-
sters	van	dat	Pieterpad,	moesten	eens	weten	wat	ze	
allemaal	aangericht	hebben	
in	levens	van	mensen…..		
Aangekomen	in	Maastricht	
zag	hij	de	bordjes	van	de	
GR5	naar	Nice.	En	hij	was	
verkocht.	Daarna	heeft	hij	
nog	talloze	andere	LAW’s	
gelopen in Nederland en 
het	buitenland.
Tot	hij	ander	werk	kreeg,	
op	vijftien	kilometer	van	
zijn	huis.	Hij	besloot	maar	
eens	van	en	naar	zijn	werk	
te	gaan	fietsen	en	kocht	zijn	
eerste	Koga	Myata.	Dat	be-
viel	hem	goed	en	hij	besefte	
dat	al	die	wandeltochten	
wel	héél	erg	langzaam	gin-
gen;	en	dat	hij	fietsend	in	
dezelfde	tijd	veel	meer	kon	
zien.	Vele	fietstochten	in	
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via	Assisi	naar	Rome.	Van	Livorno	overgestoken	naar	
Corsica	(omdat	een	Europese	fietsroute	dat	aangaf)	
en	van	daaruit	via	Nice	langs	de	prachtige	gorges	in	
Zuid-Frankrijk	en	door	de	Pyreneeën	naar	Lourdes.	
Toen	over	de	Col	de	Somport	de	route	naar	Santiago	
opgepakt	en	na	Santiago	doorgereden	naar	het	einde	
van	de	wereld	op	Kaap	Finisterre.	Tenslotte	terug	
door	Frankrijk,	via	Rocamadour,	weer	naar	huis.

Geen pelgrim maar reiziger
Van	onze	vereniging	is	hij	geen	lid	meer.	Hij	voelde	
zich	niet	zo	thuis	bij	de	onderwerpen	op	de	jaarver-

gaderingen	en	in	de	tijdschriften:	zoveel	diepzinnige	
verhalen	over	cultuur	of	religie.	Hij	zegt:	‘ik	voel	me	
eigenlijk	vooral	een	simpele	reiziger.	Ik	geniet	van	
het	reizen	door	Europa	en	ervaar	het	vooral	als	een	
reis	door	de	Europese	geschiedenis.	De	oorlogen	
kom	je	overal	tegen	op	je	weg.	Het	is	voor	mij	ook	
de	ontmoeting	met	de	verschillen	tussen	de	Euro-
pese	landen	en	volkeren.	En	in	die	reizen	gaat	het	
me	vooral	om	het	onderweg	zijn	zelf.	Heerlijk	het	
wekenlang	fietsen,	buiten	zijn,	kamperen	in	mijn	Hil-
lebergtentje	en	zelf	mijn	potje	koken.	Ik	fiets	altijd	al-
leen.	Op	de	grote	steden	heb	ik	het	niet	zo;	ik	geniet	
vooral	van	de	stilte	onderweg,	zoals	op	het	grote	lege	
Franse	platteland.	Zo’n	lange	tocht	brengt	me	ook	bij	
een	grote	dankbaarheid:	dat	mijn	lichaam	gezond	en	
sterk	genoeg	is	om	dit	allemaal	te	kunnen!’
Gerrit	voelt	zich	geen	pelgrim,	toch	vindt	hij	dat	dit	
reizen	hem	veel	gebracht	heeft.	‘Ik	heb	me	altijd	een	
beetje	een	Einzelgänger	gevoeld,	maar	ben	onder-

Fietsen langs oude en 
nieuwe heilige plaatsen
Van wandelaar naar fietser
door Ruud Bruggeman

verderop voor nog meer missie's

Noi si Voi
Hanny Morsink en haar schoondochter Immy Kuipers 
hadden al bij de eerste kennismaking een goede klik. Al 
snel besloten ze eens samen naar Rome te fietsen. In de 
zomer van 2011 was het zover en peddelden ze ruim 
drieduizend euro bij elkaar voor de Stichting Noi si Voi 
(wij en jullie) in Roemenië. 

Waarom kozen jullie voor 
het Diabetes Fonds?
Waarom kozen jullie dat 
doel?
‘Via	het	bedrijf	van	mijn	man	
-	dat	bliksemafleiders	instal-
leert - waren wij in contact 
gekomen	met	deze	stichting.	
Die	zet	zich	in	om	mensen	
met	een	verstandelijke	beperking	een	menswaardiger	
bestaan	te	geven.	Wij	zagen	hoe	ze	met	minimale	mid-
delen	een	zorgboerderij	voor	hun	cliënten	runden	en	hoe	
dolgraag	ze	een	noodaggregaat	wilden	hebben	voor	als	
de	stroom	weer	eens	uitviel.	Daarom	besloten	we	de	fiet-
stocht	te	benutten	om	geld	voor	dat	doel	in	te	zamelen.’	

Hoe konden mensen jullie sponsoren?
‘Men	kon	een	vrije	gift	of	een	bedrag	van	€	25,00	(één	
cent	per	kilometer)	of	een	veelvoud	hiervan	over	maken	
op	een	speciaal	geopende	bankrekening.	Of	fietskleding	
of	andere	accessoires	beschikbaar	stellen.	Uiteindelijk	
waren	er	drieënvijftig	bedrijven	en	particulieren	die	
het	geld	bij	elkaar	brachten.	Dat	bedrag	was	net	niet	
toereikend	voor	de	aanschaf	van	het	aggregaat,	maar	het	
verschil	werd	bijgepast	door	de	Stichting	zelf.	Zo	kon	in	
september	2011	het	aggregaat	worden	geplaatst	en	door	
de	lokale	priester	worden	ingezegend.’

Hoe genereerde je publiciteit voor je actie?
‘Via	artikelen	en	interviews	in	de	plaatselijke	kranten	en	
websites.	En	tijdens	de	fietstocht	hielden	we	ons	eigen	
weblog bij op www.opnaarrome.waarbenjij.nu Daarop 
werden	ook	de	namen	van	de	sponsors	vermeld.’

Welke tips heb je voor mensen die hetzelfde willen 
doen?
‘Probeer	een	goed	plan	vooraf	te	maken,	want	voor	je	
het	weet	ben	je	alleen	maar	druk	met	de	sponsoring	en	
komt	je	fietsvoorbereiding	in	het	gedrang.	Ik	vond	ook	
het	bijhouden	van	ons	weblog	erg	tijdrovend,	maar	als	je	
eenmaal	terug	bent	en	het	geweldige	resultaat	ziet,	is	het	
alles	waard!	En	aan	goede	doelen	geen	gebrek,	ik	wens	
iedereen	veel	succes.’

Pelgrimeren met een missie 3
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genotenkruis	dat	vroeger	bij	zijn	
moeder	altijd	aan	de	muur	hing,	
en	dat	hij	nu	op	elke	tocht	bij	zich	
draagt,	heeft	hij	daarna	weer	een	
kopie	laten	maken.	En	gelukkig	
had	hij	onderweg	al	heel	wat	
van	zijn	foto’s	op	zijn	blog	gezet,	
zodat	er	toch	nog	veel	bewaard	
zijn	gebleven.

Auschwitz en Ravensbrück
Het	maken	van	zulke	lange		reis-	of	pelgrimstoch-
ten	is	verslavend,	dat	weten	we	allemaal.	Ook	voor	
Gerrit.	Het	jaar	daarop,	in	2014,	is	hij	op	de	fiets	
naar	Auschwitz	gegaan	en	terug	naar	Westerbork,	
en	in	2016	vanaf	Warschau	via	Ravensbrück	naar	
huis.	‘Het	is	mijn	fascinatie	met	de	oorlog	en	de	
geschiedenis	van	Europa,’	zegt	hij.	‘En	deze	twee	
van	de	meest	beruchte	concentratiekampen	uit	de	
oorlog	zijn	zulke	sprekende	voorbeelden	van	wat	de	
oorlog	met	mensen	heeft	gedaan,	dat	ik	de	restan-
ten	daarvan	zelf	wilde	bezoeken	en	met	eigen	ogen	
zien	en	ervaren.	Anders	dan	de	herdenkingsplaatsen	
van	heiligen	zoals	Rome	of	Santiago,	ervaar	ik	juist	
ook	deze	plaatsen	als	een	soort	heilige	herdenkings-
plaatsen.	Heilig	als	een	soort	ultieme	waarschuwing	
tegen	het	kwaad	in	de	wereld	en	in	onszelf;	en	als	
de	sterkst	mogelijke	aansporing	om	ons	te	wenden	
naar	het	goede,	dat	de	wereld	leefbaar	kan	maken	en	
houden’.

Hij	heeft	wat	met	rituelen.	Eerder	al,	kort	voor	
Santiago,	had	hij	een	fietsketting	van	een	door	
multiple	sclerose	getroffen	vroegere	fietsmaat	van	
hem	neergehangen	bij	het	Cruz	del	Ferro.	Nu,	bij	
zijn	tocht	naar	Auschwitz,	had	hij	een	steentje	uit	
Westerbork	meegenomen	om	dat	op	de	treinrails	van	
Auschwitz	neer	te	leggen,	en	daarvandaan	weer	een	

ander	steentje,	om	dat	op	de	rails	
in	Westerbork	te	leggen.
Rituelen	zijn	soms	sprekender	dan	
woorden.
Ik	neem	afscheid	van	Gerrit,	en	
zeg	dat	ik	benieuwd	ben	naar	zijn	
volgende	reis-	c.q.	pelgrimsdoe-
len!

weg	erg	gaan	genieten	van	alle	
hartelijkheid	en	contacten	met	
de	bevolking	en	met	medefietsers	
en	ik	heb	er	ook	vrienden	aan	
overgehouden.	Van	niet-zo-erg-
sociaal	ben	ik	echt	meer	sociaal	
geworden’.
Aan grote steden als Rome en San-
tiago	met	hun	enorme	drukte	heeft	
hij	dus	niet	zoveel	vreugde	ervaren,	maar	bijvoor-
beeld	in	Assisi	en	Lourdes	werd	hij	wel	geraakt	door	
de	oprechte	geloofsbeleving	daar:	mensen	die	daar-
heen	komen	in	een	diep	vertrouwen	en	vol	geloof	en	
hoop.	En	is	er	trouwens	zoveel	verschil	tussen	een	
reiziger	en	een	pelgrim?	Is	het	beroemde	reisgedicht	
van	Kavakis,	‘Ithaka’,	niet	bij	uitstek	van	toepassing	
op	pelgrims?	
Wanneer je je reis naar Ithaca aanvangt, 
bid dan dat de weg lang mag zijn, 
vol avontuur, rijk aan stof tot kennis…..
(te	vinden	op	de	website	van	onze	vereniging)

Geen RoSa zonder doornen
Aan	zijn	RoSa-tocht	heeft	hij	dus	alleen	maar	bij-
zonder	veel	goeds	beleefd.	Tot	de	laatste	nacht	van	
zijn	tocht.	Vlak	bij	huis	alweer	kampeerde	hij	op	de	
natuurcamping	in	de	bossen	bij	Steenwijk.	Hij	kwam	
er	laat	in	de	avond	aan.	Ook	op	de	camping	zelf	was	
het	pikkedonker	en	hij	stond	er	helemaal	alleen,	als	
enige	kampeerder.	’s	Nachts	werd	hij	opeens	wakker	
van	een	zaklantaarn	bij	zijn	tentje;	toen	hij	riep	wie	
daar	was,	holde	er	iemand	hard	weg.	Met	zijn	eigen	
zaklantaarn	zag	hij	dat	al	zijn	fietstassen	met	al	zijn	
waardevolle	spullen	tijdens	zijn	slaap	uit	de	tent	
gestolen	waren!	Geld	en	bankpasjes	weg,	fototoestel	
met	alle	foto’s	van	zijn	reis,	alles	weg.	Hoe	is	het	
mogelijk!	Al	die	maanden,	door	heel	Europa,	alleen	
maar	goedheid	en	vreugde	met	andere	mensen	
ervaren	en	op	de	laatste	nacht	in	
Nederland	dan	dit.	Bizarre	erva-
ring,	vond	hij.	En	een	weerspiege-
ling	van	ons	aller	levenservaringen,	
waarin	het	goede	en	het	kwade,	
het	lichte	en	het	donkere	altijd	
beide	aanwezig	zijn.	
Van	een	van	zijn	dierbaarste	ver-
loren	bezittingen,	het	houten	Hu-
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Pelgrimeren	in	het	
grensgebied
van Maastricht naar 
Maria Laach

door Arnold Spijker
Dat had ik eerder moeten doen: de échte planning 
van onze pelgrimsreis. Iedere keer is er wel iets, dat 
mijn voornemen om te plannen doorkruist. Ik start 
graag relaxed met een pelgrimage en probeer de 
eerste twee dagen ergens een onderkomen te rege-
len. Doordat ik daar nu zo laat mee ben, lijkt heel 
Zuid-Limburg zo’n beetje vol te zitten. Na meer dan 
een uur bellen heb ik dan eindelijk beet.

Ons	doel	is	de	abdij	van	Maria	Laach.	Het	is	een	
in	“Staufische	stijl”	gebouwd	klooster	in	het	Duitse	
Eiffelgebergte.	Het	eerste	traject	van	de	180	km	lange	
route	gaat	van	Maastricht	naar	Wittem,	maar	dat	stuk	
sjoemelen	we	door	bus	50	naar	Gulpen	te	nemen.	
Bus	50	is	een	geweldig	busverbinding	tussen	Maas-
tricht	en	Aken.	Hij	vertrekt	ieder	kwartier.	
Als	we	opstaan	is	het	mistig.	De	bus	is	elf	minuten	
te	laat	en	stampvol.	We	moeten	staan.	M’n	oog	valt	
op	een	vreemd	stel.	Een	graatmagere	jongen	in	zwart	
leren	kleren.	Hij	is	al	wat	kalend	en	heeft	wat	vet	in	
zijn	haar	zitten.	Je	ziet	duidelijk	een	tong	piercing	en	
een	soort	schelpjes	in	z’n	oren.	Samen	met	z’n	vrien-
din,	die	ik	alleen	op	de	rug	zie,	zitten	ze	duidelijk	
onder	de	drugs.	Hun	pelgrimsfeest	ziet	er	een	beetje	
anders	uit	dan	dat	van	ons.
De	eerste	etappe	naar	Schmidt	telt	25	kilometers.	
Dat	vinden	we	te	veel.	Al	pelgrimerend	veroorloven	
wij	het	ons	af	te	wijken	van	voorgeschreven	paden	
en	methoden.	Opnieuw	een	stukje	bus	tot	Rurberg.	
Het	is	druk	in	de	bus.	In	Simmerath	stapt	een	groep	
drukke	kinderen	in.	Misschien	teveel	gekleurde	
snoepjes	gegeten?	Als	ze	boven	in	Rurberg	uitstap-
pen	valt	er	een	plotselinge,	bijna	doodse	stilte,	in	de	
bus.	De	bus	slingert	verder	door	en	brengt	ons	naar	
de	halte	beneden.

De	volgende	dag	nemen	we	een	korte	route	van	
Schmidt	naar	Hasenfeld.	Met	de	app	Mytrack	en	
de	kaart	vinden	we	een	interessant	alternatief	pad	
“Wildernis	Tray”.		Een	grotendeels	onverhard	pad,	dat	
zeer	goed	gemarkeerd	is.	Op	onze	volgende	etappe	
naar	Gemünd	willen	we	afwijken	van	de	route.	De	
weg	is	op	dit	traject	een	eitje.	Mytrack,	gecombi-
neerd	met	een	nummer	van	het	wandelpad	maakt	het	
lopen	tot	een	makkie.
We	bezoeken	klooster	Mariawald,	een	streng	katho-
liek	klooster.	De	mis	gaat	in	het	Latijn	en	de	hostie	
moet	in	je	mond.	We	eten	ook	de	beroemde	erw-
tensoep.	Verrukkelijk,	een	aanrader!	Bij	het	smerige	
kopje	koffie	draait	onze	maag	zich	om.

Een aangegeven route kan ook 
misleidend zijn
Ons	volgende	traject	van	Gemünd	naar	Blankenheim	
vinden	we	te	lang.	Op	internet	is	er	helaas	geen	tus-
senstop	met	pension	te	vinden.	Dan	maar	een	taxi.	
Deze	brengt	ons	naar	Kloster	Steinfeld.	Wanneer	we	
later	door	Marmagen	komen,	blijkt	dat	hier	ook	goe-
de	scherp	geprijsde	overnachtingen	waren.	Gasthaus	
Meinder	hebben	we	weliswaar	niet	van	binnen	ge-
zien,	maar	het	ziet	er	zo	leuk	uit.	Mooie	tussenstop.	
Ons traject naar Antweiler belooft wat minder goede 
accommodaties.	We	willen	gokken	op	Aremberg,	
dat	er	dicht	bij	ligt.	Fout.	Volg	je	de	tekens,	dan	blijkt	
het	plotseling	niet	te	kloppen.	De	informatie	in	het	
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boekje	is	niet	meer	correct.	Er	blijkt	dat	er	een	nieuw	
pad	is:	“De	Ahrsteig”.	Hierdoor	zijn	er	een	aantal	
paden	verlegd.	Ook	het	pad	dat	in	het	boekje	van	
de	Stichting	Pelgrimswegen	en	Voetpaden	staat	hoort	
daarbij.	Daar	komen	we	helaas	te	laat	achter.	Hoe	
goed	de	tekens	van	het	pad	ook	zijn,	in	dit	geval	zijn	
ze	misleidend.	Om	weer	terug	te	komen	op	het	oude	
pad	moeten	we	over	een	stuk	asfalt	dat	nogal	druk	is	
met	veel	motorrijders.

Schnapps en heerlijke pompoensoep
We	hebben	bij	het	pension	een	prachtige	kaart	
gekocht.	Hierop	kunnen	we	de	wandelroutes	goed	
zien.	Samen	met	de	app	Mytracks	besluiten	we	route	
nummer	12	te	volgen.
We	hebben	een	kamer	geboekt	bij	een	pensionne-
tje,	gerund	door	een	ouder	echtpaar.	Het	adres	staat	
niet	meer	officieel	op	de	lijst,	maar	wie	met	behulp	
van	het	wandelgidsje	loopt	kan	hier	nog	wel	terecht,	
voor	zolang	het	duurt	natuurlijk.	We	krijgen	er	zelf	
gemaakte	schnaps	en	’s	morgens	een	goed	ontbijt.	
We	horen	dat	de	man	een	hartader	aneurysma	heeft	
overleefd.	’n	Wonder!

Voor	de	volgende	dag	heb	ik	een	kamer	in	Kem-
penich	gereserveerd	en	voor	daarna	ook	maar	een	
kamer	in	de	buurt	van	Maria	Laach.	Waar	we	precies	
op af gaan weten we niet. 
Onderweg	komen	we	een	gasthof	tegen.	De	deur	is	

open,	maar	eigenlijk	zijn	ze	gesloten.	
We	mogen	echter	bestellen	wat	we	
willen.	We	bestellen	een	heerlijke	kop	
pompoensoep.
Dan	moeten	we	verder	op	een	pittige	
etappe,	maar	ik	heb	het	gevoel:	ik	
verzet	geen	stap	meer,	ze	komen	me	

maar	halen.	Toch	ploeteren	we	verder.
De	laatste	kilometers	vallen	plotseling	mee.	Ze	zijn	
dalend.	We	komen	bij	ons	gasthof.	Niet	zo	modern.	
Achter	de	bar	staat	een	jonge	dikke	vrouw,	de	doch-
ter	van	de	eigenaar.	Het	eten	is	goed	en	de	douche	
perfect. 

Maria Laach
Dan	bereiken	we	gemakkelijk,	door	een	hoofdzake-
lijk	dalend	traject,	Maria	Laach.
Als	we	wat	gaan	drinken	klettert	de	regen	naar	

beneden.	Bij	het	weggaan	is	het	bijna	droog.	In	de	
kerk	steken	we	een	kaarsje	op.	We	schrijven	op	een	
briefje	onze	wens.	De	monniken	gaan	voor	ons	bid-
den……

Het klooster van Maria Laach is een centrum met 
een grote bedrijvigheid: er zijn een boekwinkel, een 
kunstgalerij, een tuincentrum en een klokkengieterij. 
Momenteel wonen er zo’n vijftig monniken. Ze vol-
gen de regel van de H. Benedictus van Nursia, een 
leven in het teken van ‘ora et labora’. Je kunt er als 
pelgrim overnachten, maar je moet het wel vroeg-
tijdig regelen, want het is er vaak vol. De plaats-
naam Laach dankt zijn naam aan het daar gelegen 
vulkanische meer (de naam laach is afgeleid van het 
Latijnse lacus = meer). De abdij werd oorspronkelijk 
Abdij Laach genoemd tot omstreeks 1862 de jezuïe-
ten er de naam “Maria” aan hebben toegevoegd.
Gebruikte gids: ‘Maastricht - Maria Laach. Een 
pelgrimstocht in acht etappes’, een uitgave van de 
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden en kost € 
4,95. Men passeert onder meer Klooster Wittem, 
Abdij Mamelis, Abdij Korne-
limünster, Abdij Mariawald en 
Kloster Steinfeld. Zie www.
spvlimburg.nl 

De SPV organiseert enkele keren 
per jaar een groepswandeling 
naar pelgrimsoorden en andere 
bijzondere plaatsen. De routes 
gaan zoveel mogelijk over 
rustige wegen en paden, door bossen en open veld. 
Er zijn korte en langere tochten. De pelgrimswan-
deling is geen processie of een gebedstocht. Er is 
veel ruimte voor onderling gesprek of zomaar stil 
genieten. Er zijn wel bezinningsmomenten. Op het 
eindpunt is er meestal een korte viering, ofwel door 
de SPV voorbereid, of ze sluiten aan bij een viering 
ter plaatse. Om mee te doen aan de pelgrimswande-
lingen hoeft men niet katholiek te zijn of gelovig.

Tot	slot:	voor	actuele	reistijden	van	de	Duitse	Spoor-
wegen	is	er	een	gratis,	soepel	en	snel	werkende	app:	
DB	navigator.	Een	aanrader!	Voor	Android	en	Apple.
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Loreto is een beroemd bedevaartsoord, zo’n twintig 
kilomeer ten zuiden van Ancona.  Volgens een 
vijftiende-eeuwse legende zou zich hier het huis be-
vinden waar Maria geboren werd en gewoond heeft. 
Het huis zou op het einde van de dertiende eeuw 
vanuit Nazareth door engelen hierheen getrans-
porteerd zijn. Waarschijnlijk is de legende ontstaan 
rond een kerkje, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, 
dat reeds in de twaalfde eeuw in Loreto stond en 
een bijzonder beeld van Maria bezat. Er zijn in heel 
Europa Loretokapellen gebouwd, kopieën van het 
Casa santa in Loreto; in Nederland ligt er bijvoor-
beeld een in Thorn en Venlo, in België onder andere 
in Wezet.

Jaren	geleden	vond	ik	een	gemarkeerde	pelgrimsroute	
tussen	Loreto	en	Assisi.	Op	sommige	wandelkaarten	zijn	
daarvan	nog	sporen	te	vinden	onder	de	naam	La	via	
Francescana (op Carte turistico escursionistica Alte Valle 
del	Potenza	e	dell’	Esno	1:30.000	–	Selca)	of	Sentiero	
Francescano	(op	Kompass	Wanderkarte	660	1:50.000).	
Deze	route	was	destijds	goed	gemarkeerd	maar	een	
beschrijving	was	nergens	te	vinden.	Tot	de	hoogste	gees-
telijke	in	Loreto	heb	ik	geprobeerd		informatie	te	krijgen,	

De Via Lauretana
Een oude pelgrimsroute herontdekt

BOEKBESPREKING
door Fokko Bos 

maar	ik	moest	genoegen	nemen	met	de	‘wegenbor-
den’.	Tegenwoordig	is	die	markering	echter	grotendeels	
verdwenen.

Maar	tot	mijn	grote	vreugde	is	er	nu	een	beschrijving	
te	koop	van	deze	pelgrimsroute	van	Assisi	naar	Loreto,	
de	via	Lauretana.	Je	kunt	hem	in	zeven	dagen	lopen	
(inclusief	pelgrims	paspoort)	en	komt	door	het	prachtige	
Umbrië	en	Le	Marche,	voor	een	groot	deel	over	geasfal-
teerde landweggetjes.
Maar	als	je	naar	Rome	wilt	en	alleen	tijd	hebt	voor	een	
korter	traject	kan	je	hem	ook	in	omgekeerde	volgorde	
lopen,	náár	Assisi	of	Spello.	Daar	kun	je	de	bekende	
route	naar	Rome	oppakken.	Loreto	is	goed	te	bereiken	

via	Ascona,	dat	door	
goedkope	vlieg-
maatschappijen	wordt	
aangedaan. 

La Via Lauretana, a piedi da 
Assisi a Loreto (150	km	tra	l’	
Umbria	e	le	Marche).	
Vice-versa	beschreven	-	in	
het	Italiaans	-	met	kaartjes	
1/50.000	.
Het	is	een	gidsje	uit	de	serie	‘Percorso’	van	de	
uitgever	Terre	de	Mezzo.
In	Nederland	te	koop	onder	meer	bij	Pied	à	
Terre.	Zie	ook	camminilauretani.eu
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De	kerk	van	de	Vlamingen
door Leo Baeten

In	de	achtste	eeuw	predikten	Ierse	monniken	het	
christendom	onder	de	volkeren	die	langs	de	kust	
van	de	Noordzee	woonden.	Willibrordus	en	Bonifa-
tius	zijn	hiervan	de	bekendste.	De	kerstening	werd	
voltooid	door	Karel	de	Grote	die	zijn	onderdanen	
zo	nodig	kwaadschiks	dwong	het	christendom	te	
aanvaarden.	Al	in	de	negende	eeuw	kwam	de	pel-
grimage	naar	Rome	van	de	nieuwbakken	christenen	
op	gang.	In	Rome	werden	gasthuizen	ingericht	voor	
de	opvang	van	deze	pelgrims.	Traditioneel	wordt	

het	begin	van	het	gasthuis	van	Sint-Juliaan	in	die	tijd	
gesitueerd.	Natuurlijk	had	het	gasthuis	in	die	tijd	niet	
de	huidige	naam	en	waren	de	gasten	afkomstig	uit	
alle	gebieden	langs	de	Noordzee	(Friezen,	zoals	ze	
toen	genoemd	werden).	Maar	geleidelijk	moet	het	
gasthuis	een	Vlaams	karakter	gekregen	hebben.	Dat	
blijkt	indirect	uit	het	feit	dat	in	1096	graaf	Robrecht	
II	van	Vlaanderen,	als	kruisvaarder	op	weg	naar	
het	Heilig	Land,	het	gasthuis	bezocht	en	voor	vaste	
inkomsten	zorgde.	

Vaderland van allen
Over	de	geschiedenis	in	de	daaropvolgende	eeuwen	
is	niets	bekend.	Voor	een	eerste	levensteken	moet	ge-
wacht	worden	tot	het	begin	van	de	vijftiende	eeuw.	
De	pausen	waren	toen	naar	Rome	teruggekeerd	na	
de	ballingschap	in	Avignon.	De	terugkeer	van	het	
pauselijk	hof	betekende	voor	de	stad	het	begin	van	
een	nieuwe	bloei.	In	het	spoor	van	de	Romeinse	Cu-
rie	stroomden	vele	vreemdelingen	toe	en	werd	Rome	
meer	en	meer	het	vaderland	van	allen.	De	Vlamingen	
bleven	hierin	niet	achter	en	creëerden	een	eigen	in-
frastructuur	om	de	grote	toeloop	van	mensen	uit	hun	
gewesten	op	te	vangen.	Uit	deze	periode,	om	precies	
te	zijn	1444,	stamt	het	oudste	geschrift	over	Sint-
Juliaan,	dat	-	in	kopie	–	bewaard	bleef:	de	statuten	en	
reglementen	van	een	stichting	die	het	gasthuis	voor	
pelgrims	beheerde.	Indirect	toont	dit	document	aan	
dat	in	de	voorgaande	tijd	al	in	Rome	een	Vlaamse	
enclave	moet	hebben	bestaan.

Begin	vijftiende	eeuw	bouwde	men	naast	het	gast-
huis	een	kerkje	dat	werd	toegewijd	aan	Sint-Juliaan,	

Net als de Nederlanders in Rome de Friezenkerk hebben, bezitten ook de Belgen een 
eigen nationale kerk in de eeuwige stad: Sint Juliaan der Vlamingen (San Giuliano 
dei Fiamminghi). De kleine maar fraaie kerk ligt in het hart van de oude stad aan de 
Via del Sudario tussen de imposante San Andrea della Valle en de Largo Argentina, 
achter de Corso Vittorio Emanuele II. De kerk werd in het begin van de vijftiende 
eeuw gebouwd bij een hospitium (gasthuis voor pelgrims), waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot de negende eeuw. 
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Voedselbank
Erica van Baren (ook een van de alleen wan-
delende vrouwen uit het artikel op pagina 
15) liep in 2013 naar Rome en haalde 8.500 
euro op ten behoeve van de Voedselbank in 
Gorinchem. 

Waarom wilde je je wandeling koppelen aan 
een goed doel?
‘Vanuit	mijn	dankbaarheid	om	de	tijd,	de	gezondheid,	de	
support	en	het	geld	te	hebben	om	te	mogen	gaan	lopen,	
ontstond	het	idee	om	ook	iets	te	doen	voor	de	minder	
bedeelde medemens. 

Waarom koos je voor de Voedselbank?
‘Ik	vind	gezond	eten	heel	belangrijk	en	las	dat	de	Voedsel-
bank	Gorinchem	te	weinig	aanvoer	van	groente	en	fruit	had.	
Dit	vond	ik	wel	een	mooi	doel.	Ik	wilde	dat	het	geld	direct	
ten	goede	kwam	aan	de	doelgroep	en	dat	er	daadwerkelijk	
een	nood	gelenigd	werd.	Als	er	onvoldoende	aanvoer	uit	de	
reguliere	kanalen	kwam,	kon	er	groente	en	fruit	aangekocht	
worden	vanuit	het	Fonds.	Sinds	januari	2014	vult	het	fonds	
de	groente-	en	fruittekorten	bij	de	Voedselbank	aan.	Sinds	
enige	tijd	is	dit	niet	meer	nodig	en	zijn	we	overgegaan	op	
het	aanvullen	van	yoghurt	en	eieren.	Ik	krijg	maandelijks	de	
rekening	onder	ogen	en	word	hier	iedere	keer	blij	van.	Op	
zo’n	moment	denk	ik	dan	weer	even	terug	aan	mijn	tocht	en	
tel	ik	mijn	zegeningen.’

Hoe konden mensen jou sponsoren?
‘Ik	heb	in	mijn	netwerk	meer	dan	honderd	“financiële	
meelopers”	gevonden	die	voor	een	eurocent	per	afgelegde	
kilometer	elke	week	een	verslag	van	mijn	tocht	ontvingen.	
Zo	hoopte	ik	2.500	euro	op	te	halen.	Uiteindelijk	hebben	ze	
samen	8.500	euro	opgehoest.	Deze	onverwachte	support-
groep	hield	me	ook	op	moeilijke	momenten	op	de	been.	Ik	
heb	het	geld	na	mijn	terugkeer	zelf	bij	hen	geïncasseerd	en	
vervolgens	ondergebracht	bij	de	Goede	Doelen	Stichting	
van	de	Rotaryclub	Gorinchem-Merwede	;	dit	om	belasting-
aanslagen	te	voorkomen.	Daarnaast	heb	ik	achteraf	lezingen	
gegeven	waar	ik	met	de	pet	rondging	voor	het	Fonds	en	
reisboekjes	verkocht.	Dat	leverde	ook	nog	1500	euro	op.’	

Hoe genereerde je publiciteit voor je actie?
‘Ik	benaderde	al	mijn	familie,	vrienden,	kennissen,	leden	
van	diverse	clubjes	waar	ik	lid	van	was	met	de	vraag	om	mij	
te	steunen.	Tijdens	mijn	tocht	stuurde	ik	hen	wekelijks	een	
blog	/	nieuwsbrief.	Ik	koos	ervoor	om	geen	onbekende	men-
sen	van	buiten	mijn	netwerk	te	benaderen	voor	sponsoring,	
omdat	ik	bang	was	dan	minder	open	te	gaan	schrijven.

Welke tips heb je voor mensen die hetzelfde willen doen?
Gewoon	ergens	aan	beginnen	en	veel	hierover	praten	met	
anderen.

Pelgrimeren met een missie 4
een	martelaar	die	in	het	begin	van	de	vierde	eeuw	
leefde.	Zes	eeuwen	na	de	stichting	(als	we	de	
geschiedenis	mogen	geloven)	kreeg	het	gasthuis	
een	naam!	De	kerk	bestaat	niet	meer.	De	kerk	die	
er	nu	staat	stamt	uit	de	zeventiende	en	achttiende	
eeuw.	Voor	de	uitvoering	ervan	was	Antonio	Maria	
Borioni	verantwoordelijk,	hierin	bijgestaan	door	
zijn	broer	Asdrubale.	Veruit	de	belangrijkste	mece-
nas	van	de	stichting	was	een	apotheker	uit	Ieper,	
Nicolaas	van	Haringhen,	die	eind	zeventiende	
eeuw	te	Rome	werkzaam	was	en	San	Giuliano	tot	
zijn	universele	erfgenaam	maakte.	In	1695	gaf	hij	
opdracht	aan	zijn	vriend	Theodoor	Helmbreker	uit	
Haarlem	het	huidige	hoofdaltaarstuk	te	schilde-
ren.	Met	de	gelden	van	zijn	nalatenschap	werd	in	
de	achttiende	eeuw	de	kerk	nog	verder	gedeco-
reerd.	In	de	huidige	kerk	zijn	veel	kunstwerken	te	
vinden,	waarvan	de	meeste	dateren	uit	de	vroege	
achttiende	eeuw.	In	1743	schilderde	de	Brusselaar	
Maximiliaan	Dhaese	het	doek	boven	één	van	de	
zijaltaren,	voorstellend	de	apostelen	Petrus	en	
Paulus.	Oogstrelend	is	de	uit	1717	stammende	
apotheose	van	Sint-Juliaan	op	het	plafond.	Het	
medaillon	is	omringd	door	vier	allegorische	figu-
ren	die	het	graafschap	Vlaanderen	en	de	steden	
Brugge,	Gent	en	Ieper	voorstellen.	De	schilden	
van	de	figuren	sieren	ook	de	voorgevel	van	de	
kerk	onder	het	opschrift:	Ecclesia	S.	Giuliano	
Hospitalis Flandriae. 
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bedevaartgangers	naar	de	eeuwige	
stad.	Tussen	1624	tot	1790	kwamen	
21.213	pelgrims	bij	het	gast-
huis	voor	onderdak.	De	reizigers	
kwamen	niet	alleen	uit	Vlaanderen,	
maar	ook	uit	Artesië,	Namen,	Hene-
gouwen,	Kamerijk	en	Doornik.	
Onder de titel Inventario. Chiesa 
e Fondazione Reale Belga “San 
Giuliano dei Fiamminghi” a Roma. 
Archivio Storico werd begin dit jaar 
het	historisch	archief	
in	boekvorm	

uitgegeven.	Natuurlijk	is	de	
inventaris	vooral	bedoeld	
voor	historici	die	zich	willen	
verdiepen	in	de	geschiede-
nis	van	de	Vlaamse	aanwe-
zigheid	in	Rome.

Sint Juliaan
Sinds	1844	is	de	San	Giuliano	dei	
Fiamminghi	de	nationale	kerk	van	de	
Belgen.	De	officiële	naam	luidt	Koninklijke	Belgi-
sche	kerk	en	Stichting	Sint-Juliaan-der-Vlamingen.	
De	Sint-Juliaan	was	de	titelkerk	van	de	Belgische	
curiekardinaal	Jan	Schotte	(1928-2005).	Schotte	werd	

op	zijn	eigen	wens	in	deze	
kerk	begraven.	De	titel	bleef	
vacant	tot	de	aanstelling	van	
kardinaal	Walter	Brandmül-
ler	in	november	2010.	Deze	
Duitse	theoloog	en	medië-
vist	was	o.a.	betrokken	bij	
de	rehabilitatie	van	Galileo	
Galilei,	die	in	1992	door	
paus	Johannes	Paulus	II	pos-
tuum	in	ere	werd	hersteld.	
In	2010	werd	hij	door	paus	
Benedictus	XVI	tot	kardinaal	
gecreëerd	als	eerbewijs	
voor	zijn	vele	verdiensten	
en	werd	de	Kerk	van	de	
Vlamingen	zijn	titelkerk.

Rijke Vlamingen en hoge 
geestelijken
Meedrijvend	met	de	stroom	van	de	
tijd	groeide	en	bloeide	het	gasthuis	
van	de	vijftiende	tot	de	zeventiende	
eeuw.	De	in	de	Renaissance	heront-
dekte	cultuur	van	de	klassieke	oud-
heid	gaf	aan	Rome	een	bijkomende	
aantrekkingskracht.	Onder	invloed	
van	de	prachtlievende	pausen	werd	
de	stad	een	aantrekkingspool	voor	
schilders,	beeldhouwers,	musici	en	
geleerden.	Verzekerd	van	de	steun	
van	stichtingen	zoals	San	Giuliano	werd	Rome	een	
ware	immigratieplaats	voor	Vlamingen.	Schoenma-
kers,	timmerlui,	edelsmeden,	glazeniers,	kleermakers	
en	soldaten	vonden	in	Rome	hun	tweede	vaderland.	
De	rijke	Vlamingen	in	Rome,	de	hoge	geestelijken,	
kooplieden,	succesrijke	ambachtslieden	en	kunste-
naars	zetelden	in	de	beheerraad	van	het	gasthuis	en	
waren	tevens	lid	van	de	hieraan	verbonden	broeder-
schap.	Deze	broederschap	had	zowel	een	religieuze	
als	een	materiële	dimensie.	De	leden	stonden	elkaar	
en	hun	behoeftige	landgenoten	bij	in	blijde	en	droe-
vige	gebeurtenissen.	Uit	rekeningen	valt	af	te	lezen	
hoe	de	stichting	tussenkwam	voor	overvallen	edellie-
den,	mensen	die	doodziek	van	de	pauselijke	galeien	
stapten,	zeelieden	die	met	
hun	hele	familie	in	de	handen	
van	Noord-Afrikaanse	piraten	
waren	gevallen	en	soms	tegen	
aanzienlijke	sommen	moesten	
worden	vrijgekocht.	De	broe-
derschap	had	heel	wat	prestige	
verworven	door	de	inschrijving	
in	1536	van	de	keizer	Karel	
V.	Midden	achttiende	eeuw	
was	de	beeldhouwer	Pieter	
Verschaffelt	uit	Gent	lid	van	
de	broederschap.	Hij	is	de	
schepper	van	de	engel	die	de	
Engelenburcht	bekroont.

In	1624	begon	men	een	
pelgrimsregister	bij	te	hou-
den. Het register geeft een 
indruk	van	de	stroom	Vlaamse	
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Wie net als mijn vrouw en ik ooit langs de Via 
Francigena naar Rome is gelopen, kent de befaamde 
oversteekplaats over de Po bij Orio Litta. Daar 
word je overgevaren met de pelgrimsspeedboot van 
Danielo Parisi – een ‘orgelpunt’ op onze pelgrimage 
naar Rome waar we naar hebben uitgekeken. (Ik 
heb dit mooie beeldende woord met genoegen over-
genomen uit een Vlaamse GR-5 gids. Daarin wordt 
de beklimming van de Grand Donon in de Vogezen 
beschreven als ‘het orgelpunt’ van dat traject).

Bij	die	oversteekplaats	ligt	een	grote	
steen,	met	daarin	gebeiteld	de	tekst:	
HAEC	ROMAM	VIA	EST,	dit	is	de	weg	
naar Rome. Een mooie geruststelling 
op	onze	pelgrimstocht.	En	het	klopt	
ook,	want	op	deze	plaats	is	in	het	jaar	
990	Sigeric,	bisschop	van	Canterbury,	
de	Po	overgestoken	op	zijn	route	naar	
Rome,	waaruit	later	de	Via	Francigena	
is ontstaan.

Tegelijk	roepen	de	woorden	op	die	steen	ook	vragen	
in	me	op.	Hoezo	zou	dit	dè	weg	naar	Rome	zijn?	
Volgens	het	bekende	gezegde	leiden	toch	immers	
alle	wegen	naar	Rome?	En	ook	nu	nog	lopen	pel-
grims	uit	heel	Europa	langs	een	veelheid	van	wegen	
naar	die	heilige	stad.
Voor	mezelf	versta	ik	de	tekst	op	die	steen	zo:	voor	
mij,	die	nu	hier	staat	en	deze	weg	gaat,	is	dit	dè	weg	
naar	Rome.	Welke	weg	ik	ook	ga:	ga	ik	hem	een-
maal,	dan	is	dat	nu	dus	blijkbaar	voor	mij	dè	weg.	Er	
is	geen	vaststaande	weg,	ieder	gaat	zijn	eigen	weg,	ik	
ook.	En	op	deze	weg	bevestigt	deze	steen	mij	dat	dit	
mijn	weg	is.	Daarom	mag	ik	
er	op	vertrouwen	op	de	goede	
weg,	want	mijn	weg	te	zijn.

Een	pelgrimsweg	is	ook	een	
metafoor	voor	onze	levens-
weg.	Ook	daar	is	er	niet	één	
vaststaande	weg	die	ik	volgen	
kan.	Ik	zoek	en	ga	mijn	eigen	

weg	door	mijn	leven,	en	omdat	ik	mij	
op	deze	weg	bevind	is	dit	kennelijk	
míjn	weg,	en	dus	de	goede	weg.	
Op	weg	waarheen?	Hier	in	Italië	
lopend	heb	ik	een	doel,	een	bestemming,	ben	ik	op	
weg	naar	Rome.	Maar	in	mijn	leven?	Waar	ben	ik	
heen	op	weg?	Ben	ik	op	zoek	naar	geluk,	en	is	dat	
te	vinden	in	het	bereiken	van	bijvoorbeeld	welvaart,	
gezondheid,	veiligheid?	Een	uitspraak	van	de	Dalai	
Lama	luidt:	‘iederéén	zoekt	in	het	leven	naar	geluk’.	

Is	dat	mijn	levensdoel	of	bestemming?	
 
Het	bekende	pelgrimsadagium	zegt	mij,	
dat	het	niet	gaat	om	het	doel,	maar	om	
de	weg.	En	dat	heb	ik	onderweg	ook	
zo	ervaren.	Het	bereikte	doel	blijkt	niet	
het	fantastische	orgelpunt	van	de	tocht	
te	zijn;	dat	was	juist	de	veelheid	van	
bijzondere	ervaringen	elke	dag	onder-
weg.	Telkens	weer	in	het	hier	en	nu	van	

dit	ogenblik.	Is	geluk	dan	geen	doel	om	te	bereiken,	
maar	iets	dat	je	vooral	gaande	de	weg	ongevraagd	
zomaar	kan	toevallen?
Een	motorrijder	gaf	mij	onderweg	eens	een	overtui-
gend	antwoord	op	die	vraag.	Hij	leed	aan	reuma	en	
artrose,	ook	in	zijn	polsen	waarmee	hij	de	handels	
aan	zijn	stuur	moest	bedienen,	en	had	pijnstil-
lers	nodig	om	de	pijn	onder	controle	te	houden.	
Het	verbaasde	mij	dat	hij	dan	zulke	motortochten	
ging	maken:	‘is	motorrijden	dan	wel	prettig	voor	
je	op	zo’n	manier?’	Hij	was	daar	heel	stellig	over:	
‘vooral	het	schakelen	is	altijd	pijnlijk,	maar	dat	heb	
ik	er	graag	voor	over.	Motorrijden	is	zó’n	heerlijke	
ervaring,	vooral	door	het	volledig	geconcentreerd	

moeten	zijn	bij	het	rijden:	
elk	ogenblik	van	even	on-
oplettendheid	kan	immers	
fataal	zijn.	Daardoor	is	het	
een	volmaakte	hier-en-nu-
ervaring.	En	dat	is	puur	
geluk!’
Laat	ons	motorrijders	zijn	
door	ons	leven	heen!

Wat is dè weg naar Rome?
door Ruud Bruggeman

Doorlopend 
filosoferen
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Grenzeloos Pelgrimeren
Op zaterdag 19 november is de 

jaarlijkse	Leden-	en	Informatiedag	over	

pelgrimeren	naar	Rome.	Dit	jaar	is	het	

thema	‘Grenzeloos Pelgrimeren’. Tij-

dens	een	pelgrimstocht	ga	je	grenzen	over.	

Dit	kunnen	landsgrenzen	zijn,	maar	ook	

stadsgrenzen,	landschappelijke	grenzen,	

lichamelijke	grenzen	of	geestelijke	gren-

zen.	Iedere	pelgrim	komt	tijdens	zijn	of	

haar	tocht	deze	grenzen	tegen.	Dit	jaar	besteden	we	op	de	

Leden-	en	Informatiedag	aandacht	aan	deze	grenzen.	Hoe	

ga	je	met	de	verschillende	soorten	grenzen	om,	maar	ook	

hoe	voorkom	je	dat	over	je	eigen	grenzen	heen	gaat	en	de	

tocht	vervroegd	moet	onderbreken?

De dag start om 9:30 uur met de Algemene Leden Verga-

dering.	Daarna	opent	onze	voorzitter	om	10:30 uur de 

Leden-	en	Informatiedag,	gevolgd	door	de	hoofdspreker	van	

dit jaar: Jac Geurts.	Ook	dit	jaar	zijn	weer	vele	workshops	
te	volgen	in	twee	workshoprondes.	Nieuw	dit	jaar	is	de	

Plaza,	waar	nagepraat	kan	worden	met	de	sprekers	van	de	

dag,	en	natuurlijk	met	elkaar.	Op	de	Mercato	zijn	leuke	

‘pelgrimsproducten’	te	koop.

Hieronder	volgt	een	overzicht	van	de	te	volgen	workshops.	

Aanmelden	en	inschrijven	voor	de	verschillende	workshops	

en	lezingen	kan	via	onze	webpagina	www.pelgrimswegen.

nl.

De Grenzelozen – Jac Geurts
‘	Microscopisch	reizen’	noemt	Jac	Geurts	zijn	passie,	het	

lopen	van	lange	afstandspaden.	Jac	liep	van	Nijmegen	naar	

de	Middelandse	Zee	langs	de	landsgrenzen.	Op	deze	lezing	

neemt	hij	je	mee	naar	stille	plekken	en	ruige	oorden	en	naar	

zijn	ontmoetingen	met	‘grenslanders’.	Een	grens	is	er	om	te	

scheiden,	maar	leidt	ook	tot	contact.	Grenzen	hebben	nog	

nooit	iets	of	iemand	tegengehouden.	Een	grens	blijkt	dan	

ook	geen	slagboom,	muur	of	linie,	maar	een	brede	zone	

waarin	twee	culturen	versmelten	tot	een	een	nieuwe	cul-

tuur:	die	van	de	grenzelozen.

Leden- en Informatiedag Pelgrimswegen naar Rome 
19	november	2016  
in	College	De	Heemlanden,	De	Slinger	48,	3995	DE	Houten,	direct	achter	Station	NS.

Workshops
Wandelwegen naar Rome.	Dat	‘alle	wegen	naar	Rome	
leiden’	is	niet	nieuw.	In	deze	workshop	bespreekt	Esther 

Kluver	de	meest	gelopen	en	bekende	wegen	naar	Rome	

vanuit	Nederland.

Fietswegen naar Rome.	Hoe	ver	wil	je	gaan	om	de	
uitdaging	niet	uit	de	weg	te	gaan	en	toch	een	redelijke	

kans	van	slagen	te	hebben?	Luc Gregoir	zet	een	en	ander	

op een rijtje. 

Rugzaklopen. Wat	neem	je	wel	en	wat	neem	je	niet	mee?	

En	hoe	kun	je	een	rugzak	het	best	pakken,	zodat	deze	het	

gemakkelijkst	draagt?	De Rugzaklopers vertellen	je	er	in	

deze	workshop	alles	over.

Pelgrimeren op de fiets. Rob Schippers	is	een	ervaren	

lange-afstandsfietser	en	pelgrim	en	gaat	tijdens	deze	

interactieve	workshop	in	op	veel	voorkomende	vragen	

van	fietsende	pelgrims	in	spe.

Alles over schoenen. In	deze	informatiesessie	van	het	
Loopcentrum bespreken	we	diverse	(materiaal-)	eigen-

schappen	van	wandelschoenen,	sokken,	compressiekou-

sen	en	inlegzolen.	Neem	vooral	je	eigen	wandelschoe-

nen	mee!

GPS op je smartphone: kleine stap, veel voordelen. 
Ontdek	in	deze	lezing voor iPhone / Android	smartphone	

de	voordelen	én	het	gemak	van	wereldwijde	gps-naviga-

tie	op	je	smartphone.

Over Duitse grenzen lopen naar Rome. Bert Romkes 

liep	via	Duitsland	naar	Rome.	In	deze	lezing	vertelt	hij	

levendig	over	de	route	door	Duitsland	en	Oostenrijk	naar	

Rome.

Rome voorbij. Ben Teunissen	vertelt	over	zijn	ervaringen	

als	auteur	en	promotor	van	De	Weg	van	de	Franken	(de	

Via	Francigena)	tussen	Rome	en	Bari.

Jouw weg naar Rome. Jan Buijs	houdt	van	wandelen	

door	de	bergen	en	stevig	klimmen.	In	deze	lezing	vertelt	

hij	over	zijn	tocht	door	de	Vogezen,	de	Jura,	de	Franse	en	

Italiaanse Alpen naar Rome.
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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	mogelijkheid	
diverse	artikelen	zoals	speld,	wimpel	of	badge	te	bestellen.	Ook	
kun	je	daar	alle	informatie	vinden	met	betrekking	tot	het	
lidmaatschap.

Bestuur van de Vereniging
Cor	Kuyvenhoven,	voorzitter,	Herman	Groenewold,	secretaris,	
Bart	van	den	Dolder,	penningmeester;	Ed	Piek,	Erica	Visman	en	
Guus	Wesselink,	lid.	

Redactie Omnes, Nieuwsbrief en Website
Leo	Baeten,	Arnoud	Boerwinkel	(hoofdredactie	Omnes	en	
tekstredactie	Omnes	en	Nieuwsbrief),	Fokko	Bos	(medewerker	
boeken),	Ruud	Bruggeman,	Luc	Gregoir	(hoofdredactie	
Nieuwsbrief),	Marjolein	Nagel,	Arnold	Spijker	en	Ben	Teunissen,	
Gert	Wich	(website).

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

Opmaak en Druk
AW	media	consultancy,	Venlo

© Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

De afbeeldingen in deze Omnes zijn 
(voorzover	viel	te	achterhalen) van:
Leo	Baeten:	pag.	24
Erica	van	Baren:	pag.	16
Reinout	de	Brant:	Achterkant	en	pag.	15	en	17
Ruud	Bruggeman:	pag.	27
Jac	Geurts:	pag	3,	4,	5,	6,	7	en	8
Luc	Gregoir:	voorkant,	pag.	1
Willem	Laros	(motorrijder):	pag.	27
Titia	Meuwese:	pag.	10
Kurt	Oblak:	pag.	21
Klaas	van	der	Veen:	pag.	14
Jean	Waterval:	pag	11,	12,	13
Gerrit	de	Vries:	pag.	18,	19	en	20
Foto’s	op	pag.	25	en	26	zijn	met	toestemming	van	uitgeverij	
Gangemi	te	Rome	overgenomen	uit	Chiesa e Fondazione Reale 
Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma. Archivio Storico

Grenzeloos Pelgrimeren

Leden- en Informatiedag Pelgrimswegen naar Rome 
19	november	2016  
in	College	De	Heemlanden,	De	Slinger	48,	3995	DE	Houten,	direct	achter	Station	NS.

Walk of Wisdom.	Op	21	juni	2015		is	een	pioniers-
route	geopend	van	136	km	rondom	Nijmegen,	de	“Walk	

of	Wisdom”.	Bij	deze	pelgrimstocht	gaan	telefoon	en	

internet	uit	om	na	te	denken	over	je	leven	en	plaats	in	het	

grotere	geheel.	

Lopen van de Noordzee naar de Zwarte Zee. Wim 

van Miltenburg	is	een	ervaren	lange	afstandswandelaar	

en	in	staat	duizenden	kilometers	te	lopen.	In	deze	lezing	

vertelt	hij	over	zijn	bijzondere	ervaringen	in	een	voor	

velen	onbekend	wandelland.

Voor het goede doel. Wim van Miltenburg	haalde	tijdens	

zijn	wandeling	geld	op	voor	het	Helen	Dowling	Instituut.	

Maar	welk	doel	kies	je?	Hoe	verantwoord	je	je	tocht	en	

hoe	rond	je	het	project	uiteindelijk	af?	Tijdens	deze	le-

zing	krijg	je	achtergrondinformatie	over	het	pelgrimeren	

voor	een	goed	doel.

Fietsen naar Rome met Marcus Aurelius. Marcus 

Aurelius	was	keizer	van	het	Romeinse	rijk	maar	bovenal	

filosoof,	ongeveer	150	jaar	na	Christus.	Marjolein Steen-

veld	fietste	met	deze	keizer-filosoof	onder	de	snelbinders	

naar	Rome.	Tijdens	haar	lezing	zal	zij	laten	zien	hoe	

zijn	nog	altijd	actuele	bespiegelingen	de	reis	verdieping	

gaven	en	nog	steeds	een	bron	van	levenskunst	vormen.	

Fietsen door Oostelijk Avondland.	In	2016	fietst	Rob 

Schippers via	Salzburg	en	Venetië	in	vijf	weken	naar	

Rome.	Het	wordt	de	tocht	van	zijn	leven.	Een	verhaal	

in	woord	en	beeld	over	hoe	hij	van	fietser	verandert	in	

pelgrim.

Beeldend pelgrimeren. Een dilemma: fototoestel mee 

of	smartphone	gebruiken?	Of	toch	liever	schetsboekje	en	

teken-	en	schildermaterialen	in	je	rugzak?	Pelgrimerende	

kunstenaar	Ben Teunissen	zet	je	na	een	korte	inleiding	

creatief	aan	het	werk.	Neem	wel	zelf	een	foto	mee	waar	

je	zo’n	kunstwerkje	van	denkt	te	kunnen	maken.

Meer informatie over de workshops en 
aanmeldingen: www.pelgrimswegen.nl
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AGENDA‘Voetpaden zijn aards in de beste betekenis 
van het woord: ‘werelds’, toegankelijk 

voor iedereen. Als openbare wegen, door 
langdurig gebruik ontstaan en in stand 
gehouden, vormen zij een labyrint van 

vrijheid, een teer web van gemeenschapsland 
dat nog altijd een netwerk vormt in onze 
opdringerig geprivatiseerde wereld van 

prikkeldraad en hekken, beveiligingscamera’s 
en bordjes met VERBODEN TOEGANG erop.’

Uit: De oude wegen van Robert Mcfarlane 
uitg. De Bezige Bij, Amsterdam

• 03/11/2016 
	 Oekumenische	Pilger-

weg	in	de	vroegere	DDR	
voor	Seniorenvereniging	
HEVO in Rosmalen

• 12/11/2016
	 Najaarslezing	Genoot-

schap	van	Sint	Jacob	
(afd.	Zuid-Oost	Brabant)	
in	Auditorium	van	de	
Technische	Universiteit	
Eindhoven

• 19/11/2016 
Algemene Leden- en 
informatiedag Vereniging 
Pelgrimswegen naar 
Rome. 

 Van 9:30 tot 16:00 uur in 
college de Heemlanden, 
Houten

• 11 en 12/02/2017 
 Fiets en Wandelbeurs 

Nederland	in	Jaarbeurs,	
Utrecht

• 18 en 19/02/2017
 Fiets en Wandelbeurs 

België	in	Antwerp	Expo,	
Antwerpen

De	vereniging	Pelgrimswegen	
naar	Rome	is	opgericht	op	
27	oktober	2007	te	Houten. 
Statutair	gevestigd:	
Park	Arenberg	48,	
3731	ET		De	Bilt 
KvK	nr:	30231987
www.pelgrimswegen.nl 
info@pelgrimswegen.nl


