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Naar Rome in 
vroeger tijden…

door Arnoud Boerwinkel

Leona en Mica. Zo heetten de twee gidsen die ons 
begeleidden toen ik in februari dit jaar met mijn 
vrouw een wandeling maakte naar een bergtopje in 
de Andalusische Sierra Nevada. Leona liep steeds ver 
voor ons uit om de route te verkennen en Mica bleef 
steeds op gepaste afstand achter mij aan lopen. We 
klommen zo’n zevenhonderd meter en moesten tegen 
de Noordhelling af en toe door een flinke sneeuwlaag 
ploegen die het pad soms volledig aan het zicht onttrok. 
Maar de bijzonder vriendelijke dames, een bastaard 
labrador en een hoog uitgevallen Jack Russel, wezen 
ons feilloos de weg. En zo arriveerden we met natte 
broekspijpen maar veilig en dankbaar op de top. Een 
weergaloos uitzicht op het zonovergoten dal was de 
beloning. Diep onder ons staken de helder witte huisjes 
van “ons” dorpje sterk af tegen de nog kale begroeiing 
van de winterse helling.

Na deze eenmalige ervaring met honden als 
gezelschapsdier op onbekend terrein, denk ik beter 
te begrijpen waarom Anne-Marie Reimert, van wie u 
in deze OMNES een inspirerend verhaal leest, haar 
trouwe viervoeter meenam op haar solo-wandeltocht 
naar Rome. Want Mica en Leona waren binnen een 
halve dag zo vertrouwd en intiem, dat we bij ons 
vertrek afscheid namen als grote vrienden!

Verder vindt u in dit nummer drie artikelen over 
mensen die ons lang geleden voor gingen op weg 
naar Rome. Allereerst een pastoor uit Maasdriel 
die zichzelf Giovanni Georgius Guilhelmi noemde, 
maar vermoedelijk gewoon Johan Willems heette. In 

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

VAN DE REDACTIE... 

september 1674 vertrok hij vanuit Limburg en keerde 
daar een klein jaar later terug. Hij schreef er een boek 
over van ruim duizend pagina’s. Luc Mol, de man 
achter de site deGR5telijf.nl,  ontdekte – bij toeval – 
dit lijvige boekwerk. Maar dat niet alleen: hij liep ook 
de wandeling van Den Roomschen Pelgrim na én hij 
“hertaalde” het boek in een voor ons toegankelijk 
Nederlands. Een waar huzarenstukje! Arnold Spijker 
was aanwezig op de boekpresentatie en sprak met Luc.

Verder wijs ik u op het verhaal van Guus Wesselink over 
zijn ontmoeting met een pelgrim uit de Middelleeuwen 
en zijn pelgrimsinsignes; en op het bijzondere verhaal 
van Bernard Verheijen, een ongelovige Achterhoeker 
die in 1928 in een hoog tempo op een voor onze 
begrippen zeer eenvoudige stadsfiets naar Rome 
peddelde. Zijn verhaal wordt smakelijk opgedist door 
zijn zoon, die het kunstje van zijn vader drie keer 
nadeed, met aanmerkelijk betere uitrusting, maar 
nauwelijks sneller…

Al met al - naar wij hopen - voldoende interessant 
leesvoer aan het begin van het nieuwe seizoen. Ik wens 
u – namens de redactie – veel plezier, zowel met het 
lezen, als met het wandelen en fietsen!

Arnoud Boerwinkel
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Waar zullen we afspreken?, vraag ik aan Luc. 
Luc stelt de Kapel in ’t Zand nabij Roermond 
voor. Dat is een in meerdere opzichten inte-
ressante plek om het over het nieuwe boek 
van Luc te hebben. Een boek dat gebaseerd is 
op het 17de-eeuwse reisboek De Roomschen 
pelgrim van pastoor Guilhelmi. De eerste 
tussenstop van pastoor Guilhelmi is de kapel 
waaraan Kapel in ’t Zand zijn naam dankt. Wat 
een mooie plek om dan hier af te spreken! 

Als we de kapel binnenlopen vallen de talloze tegel-
tjes van gebedsverhoringen op. Het staat er vol met 
brandende kaarsen. Kapel in ‘t Zand is dan ook een 
bekend bedevaartsoord. Van heinde en verre komen 
mensen naar deze plek om bij Onze Lieve Vrouw 
in ‘t Zand te bidden.  In 1418 gaf het stadsbestuur 
van Roermond de opdracht tot de bouw van een 
eenvoudige, aan Maria gewijde, buurtkapel. In deze 
kapel bevond zich een Maria-beeldje. Dit beeldje 
van Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand staat naast de bron 
waarin dit beeldje indertijd door een herder gevon-
den werd. Ten tijde van de pastoor was dit al een 
bekende bedevaartsplaats.

AS Waarom loopt pastoor Guilhelmi 
naar Rome?
LM De Sint Pieter of de paus is voor pastoor Guil-
helmi niet de drijfveer om Rome te bezoeken.  De 
pastoor wil naar het graf van de heilige Laurentius, 
omdat hij daar een groot bewonderaar van is. “Door 
zo dicht mogelijk bij de stoffelijke resten van je 
meest geliefde heilige te zijn, kun je hem het beste 
vereren en neem je zijn krachten over”, schrijft hij. 
Ik verdenk hem er stiekem wel van dat hij ook het 
kleine en bekrompen Maasniel van die tijd wilde 

ontvluchten. Voor de avontuurlijke en wereldse pas-
toor was zo’n reis dan ook dubbel aantrekkelijk. 

AS Hoe kwam je in aanraking met het 
oorspronkelijk boek van de pastoor?
LM Ik ontdekte dit boek een jaar of tien geleden. Tij-
dens de voorbereiding van een nieuw deel van mijn 
eigen Rome-reis kwam ik er achter dat de universi-
teit van Keulen een boek had over een pastoor uit 
Maasniel die in 1674 naar Rome liep. Omdat ik in 
Maasniel geboren en getogen ben, was ik natuurlijk 
extra geïnteresseerd. Later ben ik nog naar Keulen 
toe gegaan. Op de universiteit kon ik het boek inzien 
en heb ik notities gemaakt. Toevallig was er korte tijd 
later een tentoonstelling in Maasniel, waar het boek 
ook lag. Via via kreeg ik kopieën van alle bladzijdes 
uit het boek. Uiteindelijk werkte ik – vooral in de 
winter - bijna tien jaar aan het tot stand komen van 
dit boek.

333 jaar geleden naar Rome
Luc Mol “hertaalde” reisverhaal uit 1674
door Arnold Spijker
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AS Kun je iets over het oorspronkelijke 
boek vertellen?
LM Het boek van pastoor Guilhelmi werd pas 24 jaar 
na zijn Roomse reis gedrukt. Het tot stand komen 
van het boek kostte hem veel tijd. Hij schrijft dat als 
hij geweten had dat het drukken zo veel geld kostte, 
dat hij er dan niet aan begonnen was. Al in 1674 be-
gint de pastoor aan zijn pelgrimage naar Rome. Van 
deze reis houdt hij een minutieus dagboek bij. Na 
een uitgebreide beschrijving van zijn voorbereidin-
gen beschrijft hij van dag tot dag zijn belevenissen: 
waar hij slaapt, wat hij eet, de gevaren onderweg, de 
steden waar hij doorheen loopt en de kerken die hij 
bezoekt. Het oorspronkelijke boek telt dan ook meer 
dan duizend bladzijden, waarvan alleen al vierhon-
derd over Rome. 
Aanvankelijk dacht ik erover die duizend pagina’s 
letterlijk te gaan vertalen. Maar ik merkte al gauw dat 
het geen leesbaar boek zou worden door de talloze 
uitweidingen en de soms onbegrijpelijke teksten.  
De tekst heb ik nu ingekort en aangepast aan de 
hedendaagse tijd. Het nieuwe boek bevat veel foto’s, 
landkaartjes en toelichtingen en telt nu 184 pagina’s.

AS Wat maakt jouw boek bijzonder?
LM Er is nu een vlot leesbaar en begrijpelijk boek uit 
een ver verleden beschikbaar, waardoor je een stap 
terug kunt doen in de tijd. Je leest over nu vergeten 
groentes en beren in de Scharnitzer bossen. Over 
hoe het overnachten in die tijd ging, over ruzies die 
de pastoor had over het bestelde eten, over hoe diep-
gelovig de mensen waren, enz. Door de aanvullingen 
en toelichtingen krijg je een goed inzicht in pelgri-
mages in de 17e eeuw. De vergelijking met onze tijd 
vergroot je historisch inzicht en je gaat beseffen hoe 
zwaar een pelgrimage in die tijd was.

AS Heb je tijdens je eigen pelgrimstocht nog iets in-
teressants meegemaakt met betrekking tot het boek?
LM Jazeker. Bij mijn eigen wandeling naar Rome heb 
ik natuurlijk Assisi bezocht, de stad waar de heilige 
Franciscus zijn orde oprichtte en waar hij ook gestor-
ven is. Ik had een paar kopieën uit het originele boek 
bij me, die over Assisi gingen. Toen ik die liet zien in 
de grote Franciscusbibliotheek (40.000 boeken over 
Sint Franciscus!) vielen de paters bijna van hun stoel 
van verbazing. Ze kenden dit boek niet en vooral de 
tekening met de kleine kapel – toen nog zonder grote 
basiliek er omheen – vonden ze een openbaring. 
En dan was er nog een bijzondere ontmoeting. Over 
het plaatsje Barlassina (boven Milaan) schrijft de 
pastoor dat er een groot gat in de grond is. “Mensen 
halen hier steeds heilig zand uit, terwijl het gat niet 
groter wordt”, schreef hij. Het is de plaats waar de 
heilige Petrus van Verona is doodgebloed, nadat hij 
door Katharen in een hinderlaag is gelokt en ver-
moord. Met hulp van de pastoor en een hele groep 
inwoners van Barlassina heb ik weliswaar geen gat in 
de grond gevonden, maar wel de bewuste plek, waar 
nu een kapel staat. In de nabijgelegen plaats Soweso 
staat een grote kerk, gewijd aan de heilige Petrus. 
Een foto van het daar aanwezige zwaard waarmee 
zijn hoofd doorkliefd is, staat in het boek. 

Arnold Spijker (l) en Luc Mol (r) bij de 
boekpresentatie van De Roomse Pelgrim

333 jaar geleden naar Rome
Luc Mol “hertaalde” reisverhaal uit 1674
door Arnold Spijker
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AS Welke route volgde de pastoor on-
geveer?
LM De pastoor begon uiteraard in Maasniel bij Roer-
mond. Hij liep naar Keulen en volgde eerst zo veel 
mogelijk de Rijn en daarna de Main. Rivieren waren 
vaak een leidraad bij lange tochten. Je had weinig 
hoogteverschillen te overbruggen, je verdwaalde niet 
gauw en je kon af en toe stukken met de boot doen. 
De pastoor reisde ook soms per boot. Niet alleen 
over de Rijn, ook over de Adriatische Zee en op de 
terugweg over het Comomeer. Op de Rijn waren het 
kleine trekschuiten, op zee kleine zeilboten. Je kon er 
niet op overnachten en bij storm was het gevaarlijk, 
zoals de pastoor zelf moest ervaren!
Bij Innsbruck stak de pastoor de Alpen over. Via 
Trente reisde hij naar Venetië, waar hij de boot nam 
naar Loreto, een bedevaartsoord. Bij nacht kon men 
niet varen; er was geen zicht en het was dus te ge-
vaarlijk. Men sliep aan de kust. Van Loreto uit stak hij 
de Apennijnen over. Met hulp van mijlpalen bereikte 
hij Rome.

Daar heeft hij alle tijd om de stad uitgebreid te 
bezoeken en te beschrijven, want in de winter kun je 
niet over de Alpen reizen. Te koud en te veel sneeuw 
en ijs. In januari en februari loopt de pastoor naar 
Napels en Bari. In deze laatste plaats ligt “onze” Sint 
Nicolaas begraven.

Weer terug in Rome wachtte hij de lente af. Begin 
mei vertrekt hij naar het noorden, maar na drie dagen 
komt hij ziek weer terug. Twee maanden later gaat 
hij opnieuw op pad, samen met een Duits echtpaar 
waar hij allerlei avonturen mee beleeft. Via Florence 
loopt hij naar Milaan en besluit daar om alsnog via 
Duitsland terug te reizen. Hij hoort dat er veel die-
venbendes en bandieten op zijn voorgenomen Franse 
route zitten.

“Onderweg zijn we 25.000 manschappen van de Brandenburgse troepen tegengekomen. 
Omdat we bang waren beroofd te worden, zijn we op handen en voeten langs heggen en door 
greppels gekropen en achter weien langs, zodat ze ons niet zagen. Aan de overkant van de 
Tauber konden we weer wat vrijer en zekerder doorlopen.” 

AS Kun je deze 17de-eeuwse wandeling 
naar Rome nog maken?
LM Tegenwoordig kun je deze wandeling niet 
nalopen, dan zou je veel te veel over asfalt lopen. 
Bovendien maken spoorlijnen, snelwegen en kanalen 
het gewoon onmogelijk. Wel kun je plaatsen en plek-
ken bezoeken die de pastoor aandeed. De pastoor 
liep van stad naar stad en nooit alleen, anders was 
het veel te gevaarlijk. Struikrovers en bandieten lagen 
altijd op de loer. Je kunt er alles over lezen in het 
boek. 

AS Hoe lastig was zijn reis destijds?
LM Op zijn wandeling kwam de pastoor regelmatig 
in de problemen, soms zelfs in ernstige problemen.  
De 17de eeuw is weliswaar de gouden eeuw, maar 
dat gold niet voor de Zuidelijke Nederlanden. Hier en 
ook in het tegenwoordige Duitsland heersten vooral 
oorlogen, vernielingen, plunderingen en blokkades. 
Naast geboortebewijs en priesterbewijs (om missen 
te kunnen opdragen) moest hij regelmatig nieuwe 
gezondheidsverklaringen en doorgangspassen zien te 
krijgen. Ook geld was een probleem, want iedere stad 
had zijn eigen muntsoort. Steeds moest er gewisseld 
worden, al waren er wel omrekentabellen in omloop. 
Voor afstanden, gewichten en maten gold eigenlijk 
hetzelfde. Het metrisch systeem werd pas rond 1800 
door Napoleon ingevoerd. 
Zoeken naar geschikte medereizigers was ook lastig. 
Op de heenweg reisde hij met drie parochianen, maar 
op de terugweg had hij veel moeite met het vinden 
van kompanen. 
Verder had hij regelmatig ruzies met herbergiers, van-
wege het overnachten en het eten. Ze hielden zich niet 
aan de afspraken en dreigden al gauw met messen en 
dolken. Het was toen echt je geld of je leven. Althans 
er werd op z’n minst mee gedreigd. En dan waren er 
natuurlijk nog de slechte wegen en paden, vooral bij 
slecht weer kon het ontzettend modderig zijn.
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Zo loopt hij weer naar Innsbruck en vaart hij over 
de Rijn tot Keulen. Daar kan hij met een voerman 
meerijden naar Swalmen, net ten noorden van 
Roermond. Hij maakt nog een omweg om in Kapel 
in ’t Zand Onze Lieve Vrouw te bedanken voor zijn 
behouden terugkeer. 
Aan het einde van zijn reis schrijft hij: “Veel inwo-
ners van Maasniel waren zo blij met mijn gelukkige 
aankomst, dat zij van louter blijdschap overvloedig 
hun tranen hebben uitgestort. Hieruit bespeur ik 
grote liefde en affectie voor mijn persoon en zal ik 
altijd verschuldigd zijn voor hen te bidden”.

AS Hoe heb je zelf het reizen te voet 
ontdekt?
LM Ik heb zelf het wandelen ontdekt bij de verken-
nerij. Destijds gingen we vaak op pad, ook met 
rugzak. Het kon me niet ver en lang genoeg zijn! 
Later ging ik samen met mijn vrouw lange-afstands-
wandelingen lopen. De GR5, die van Maastricht naar 
Nice aan de Middellandse Zee voert, was de mooiste 
wandeling die we maakten. Jarenlang heb ik daarna 
over de GR5 wandelingen georganiseerd. Voor 
groepen tot vijventwintig man, met tent en bagage-
vervoer. Momenteel vertaal ik nog GR5-routeboekjes, 
publiceer ik lijsten met overnachtingsadressen en 
geef ik adviezen over het lopen over de GR5.

AS Heb je nog andere plannen met dit 
boek?
LM Ik denk na over een Guilhelmiwandeling. De 
wandeling zou van Maasniel uit door Roermond 
moeten lopen naar Kapel in ’t Zand en daarna naar 
kasteel Daelenbroeck, waar de pastoor destijds 
afscheid nam van de Heer van Daelenbroeck, die 
destijds de baas was over de heerlijkheid Maasniel. 
Het bijzondere kerkhof in de buurt van Kapel in ‘t 
Zand, o.a. bekend van het graf met de twee handjes, 
zou mooi passen in de wandeling.

De Roomse Pelgrim
Een pelgrimsreis in de 17e eeuw.
Luc Mol
ISBN/EAN: 978-90-9030045-0
Zie voor meer informatie ook: 
http://www.degr5telijf.nl/images/2016-12/boek-de-roomse-
pelgrim-website-dec.-2016-2.pdf

Pastoor Guilhelmi verluchtigt zijn verhaal 
regelmatig met vrolijke gedichten. Als hij 
anderhalf uur terug moet lopen om zijn 
vergeten drankflesje op te halen dicht hij: 
Als u wilt reizen door het land, 
houdt dan voortdurend bij de hand,
uw tes (= tas), uw mes en ook uw fles.
Dat is voorwaar een goede les.

De pastoor was verzot op bier en wijn; 
dus vertoefde hij graag bij de waard: 
Hier was voorwaar een vrijgevige weerd,
als ge er één kan wijn betaalt en verteert,
moogt ge drinken zo veel gij begeert,
het kost u geen duit, het wordt u geof-
freerd.
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Een bijzondere 
huwelijksreis

Nadat Wouter aan het Pieterpad was begonnen, sloot 
zijn verloofde Marloes snel aan. Het smaakte naar 
meer, waarna het plan werd bedacht om van het 
vervolg hun huwelijksreis te maken. Het pad naar 
Santiago vonden ze te druk en bovendien smeulde 
bij Marloes al lang een Italiaanse vuurtje. Rome was 
dan ook een natuurlijke keuze voor hun eindbestem-
ming. 

Een week na hun huwelijk in juni 2016 trekken ze 
de deur in Nederland achter zich dicht en begin-
nen eraan. Ze zullen twaalf weken onderweg zijn, 
tweeënzeventig dagen stappen en iedere zevende 
dag rust. Enkele heilige getallen geven hun tocht een 
ritueel tintje. Rome is hun doel maar daar gaat het 
niet om, ze hoeven er geen kaarsje te branden of een 

fysieke prestatie te leveren. Vanuit hun christelijke 
achtergrond is het voor Marloes en Wouter belang-
rijk dat het huwelijk niet een feest voor één dag is, 
maar een pad dat bewandeld moet worden. Het naar 
elkaar toegroeien is daarbij een logische stap die 
genomen moet worden. Hoe kan dat beter dan de 
dagelijkse bekommernissen even achter te laten en 
gewoon met z’n tweeën op weg te gaan? Het doel 
ligt besloten in de tocht zelf, het bouwen aan een 
fundament; er rust in krijgen en weten dat alles altijd 
weer goed komt. Je bent vierentwintig uur per dag 
met elkaar onderweg en je weet dat je er samen moet 
komen, dat stoppen geen zin heeft. De uitdagingen 
die zich daarbij voordoen blijken ze met succes te 
trotseren. Niet iedere dag schijnt de zon, de weg is 
soms lastiger dan gedacht en lichamelijke klachten 

Marloes Dikken en Wouter Kamp legden een fundament 
onder hun relatie

door Luc Gregoir

Het heeft wat voeten in de aarde voordat een gesprek met Wouter (27) en Marloes (23) tot stand komt. 
Maar pelgrims zetten door en op een schitterende late herfstdag zitten we in Pisa tegenover elkaar. Hun 
verhaal, een jeugdig stel dat op huwelijksreis te voet naar Italië trekt en van plan is daar verder aan hun toe-
komst te bouwen, daar wil ik meer over weten.
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zijn onvermijdelijk tijdens zo 
een onderneming. Hoe ga je 
daarmee om? 

Vertrouwen is het 
sleutelwoord 
Het stel ervaart dat je niet 
moet halt houden als het bij 
de andere minder gaat, maar 
dat je je tred moet aanpassen 
en erop moet vertrouwen 
dat er gecommuniceerd 
wordt als het echt niet meer 
lukt. 

‘Eén van de zaken die ik geleerd hebt’, zegt 
Marloes, ‘is dat je veel meer kunt dan je denkt. Het 
is misschien wel een cliché maar zo hebben we het 
ervaren.’ Marloes vertelt dat ze in de beginfase wel 
even bang was voor wat er op haar afkwam, zoals 
dagen na elkaar slapen in een tentje, ‘s morgens niet 
douchen en het ontbreken van het comfort dat je 
thuis als vanzelfsprekend geniet. ‘Dan denk je wel 
eens: Is dat nu onze huwelijksreis?’ Iedere dag ko-
men ze wel mensen tegen die klaar staan om hen te 
helpen. Wouter vult aan: ‘Er is geen dag geweest dat 
we moesten stoppen, zelfs niet als het wat moeilijker 
liep. Het geeft vreugde dat het toch nog lukt ook als 
het niet echt vlot loopt.

Rijke ontmoetingen en verassende 
wendingen 
Zoals het in een goed huwelijk hoort, hebben ze 
de zaken evenwichtig verdeeld. Wouter heeft het 
traject door Frankrijk voorbereid. Marloes neemt de 
communicatie voor haar rekening aan de andere 
kant van de Alpen. Onderweg hebben ze geweldige 
ontmoetingen. ‘In België wilden we op een publieke 
picknickplaats vlakbij een luxueus restaurant ons 
tentje opzetten, hoog boven de Maas met zicht op 
het stadje Dinant. Toen kwam de eigenares van 
het restaurant protesteren, want ze bedierven het 
prachtige uitzicht van de gasten in hun vijfsterren 
restaurant. Toen kwam er een man aan en die was 
ook eigenaar van een hotel in de buurt. Hij had nog 
kamers vrij en bood ons spontaan onderdak? Als kers 
op de taart konden we de volgende ochtend gebruik 
maken van het Wellnesscentrum van het hotel. Dat 

was geweldig!’ 

Wouter en Marloes ervaren achteraf louter reden tot 
dankbaarheid. De rijke ervaringen stapelden zich dag 
na dag op, vooral op momenten dat ze het helemaal 
niet verwachtten. Bijvoorbeeld de dag dat ze door 
de regen van Chatillon richting Langres liepen. Een 
zestal kilometers voor ze hun bestemming voor die 
dag zouden bereiken werd de regen nog veel heviger 
en kwam daarbovenop ook nog onweer bij. Enkele 
meters verder kruiste een enorm hert hun pad. Het 
keek hen aan en sprong weer weg. Toen ze eenmaal 
uit het bos waren ging de bliksem ongenadig verder. 
‘Dat was de enige keer dat we echt bang waren’, 
vertelt Marloes. Toen ze die avond kletsnat aankwa-
men bleek het huisje waar ze dachten te overnachten 
ingenomen door een gezin. Maar de eigenares snelde 
direct te hulp met het voorstel de nacht door te 
brengen in het lokaaltje van de plaatselijke jachtver-
eniging. Behalve everzwijntanden en hertengeweien 
was daar ook een houtkacheltje. ‘Dat was precies 
wat we nodig hadden’, vertelt Wouter. ‘Want we 
waren helemaal doorweekt. Met behulp van onze 
reddende engel hadden we de kachel vlug aan het 
branden en ’s morgens waren onze spullen zo goed 
als droog.’ 

Een huwelijksreis zonder comfort?
Af en toe stelden mensen hun de vraag of het gebrek 
aan comfort nu wel leuk was, want zoiets konden ze 
zich moeilijk voorstellen. En dat voor een huwe-
lijksreis! ‘Maar wij vonden het juist echt romantisch. 
Liefde is samen optrekken. Hadden we een reis naar 
Thailand geboekt dan hadden we misschien wel 
een leuke tijd met ons tweetjes gehad, lekker aan 
het strand en alles georganiseerd, maar waren we 
samen geen stap verder gekomen.  En ook al die rijke 
ontmoetingen en verassende wendingen hadden we 
dan moeten missen.’

De reis had voor het paar ook een magische dimen-
sie. Over een oude heerweg door de uitgestrekte 
velden lopen en de kathedraal van Reims al van verre 
boven de horizon zien uitkomen. ‘Dat heeft iets heel 
bijzonders. In die kathedraal met zoveel geschiede-
nis, gebouwd op de plaats waar Clovis gedoopt werd, 
waar koningen gekroond werden en Jeanne d’Arc 
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verbleven heeft: daar krijgen wij onze eerste stempel 
op de via Francigena, de oude route die we duizend 
kilometer verder zullen aflopen!’ Het magische ge-
voel zal hen verder blijven vergezellen. Bijvoorbeeld 
bij het kasteel de Chillon in Villeneuve aan het meer 
van Geneve of het kleine stadje Radicofani langs de 
oude Via Cassia op de grens van Toscane en Lazio. 
‘Hier zijn gedurende honderden jaren duizenden 
pelgrims ons voorgegaan. Dat is toch een bijzondere 
sensatie.’ 

Vele werelden
Langzaam zien ze de omgeving veranderen. In de 
Ardennen waar het toerisme de steenkool industrie 
heeft vervangen, de grote landbouwdomeinen in 
Frankrijk, de Jura en het geweld van de Alpen tot aan 
de Po-vlakte. Dat gebied stelde hen helemaal niet 
teleur. ‘Mens, landbouw en landschap zijn hier door 
de jaren heen op elkaar ingespeeld,’ vertelt Wouter. 
‘Dat verband is nog altijd sterk aanwezig is. En dan 
die witte reigers die afsteken tegen de uitgestrekte 
groene rijstvelden: prachtig om te zien!’ Ze maken 
kennis met het rijke cultureel verleden dat op het 
gehele pad nooit ver weg is. Een van de vele stadjes 
waar ze langskomen is bijvoorbeeld Colle val d’ Elsa. 
‘Daar vind je het oude centro storico op de top van 
de heuvel. Dat zijn bijzonder mooie straatjes en ge-
bouwen waarachter verhalen schuil gaan waaraan je 
geen eenduidig jaartal kan verbinden; we vinden het 
soms zelfs té mooi.’ Deze huizen zijn in de eenen-
twintigste eeuw niet eenvoudig om in te leven. Het 
gevolg is dat de dagelijkse activiteit zich verplaatst 
heeft naar de wijken onderaan de heuvel, la citta 
bassa. Het is hier dat het jonge echtpaar “het Italië 
van  vandaag” ontmoet. Ze ervaren het alsof ze ‘in 
een wolk van vriendelijke mensen, mooie architec-
tuur en overweldigende natuur’ leven. 

Maar er is ook die andere wereld waar ze nu aan toe 
zijn. Ook die boeit hen; zo sterk zelfs dat Marloes en 
Wouter erover denken hun toekomst op te bouwen 
in deze omgeving. Marloes legt de laatste hand aan 
haar scriptie over internationale communicatie en 
zal dan tegelijkertijd afstuderen voor haar studie 
Italiaans. En Wouter voelt zich bijzonder bevoorrecht 
omdat hij zijn ambacht als cultuurfilosoof - hoewel 
onbetaald - onbeperkt kan voortzetten. Ondertus-

sen is er dus nog wel een bron van inkomsten nodig. 
Geen evidentie in een land waar de werkloosheid 
hoog is. 

‘Waar onze toekomst ligt? We weten het niet en het 
is voor ons ook niet het belangrijkste. Ook al is het 
vinden van werk lastig, we weten ons rijk gezegend 
met een onvergetelijke reis, de liefde van God en de 
liefde van mensen. Dat geeft hoop en vertrouwen 
voor de toekomst, daar zijn we ondertussen wel van 
overtuigd!’
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Hoe komen planten aan namen? Soms heb je geen 
idee, soms is het duidelijk te zien.
Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes is 
bekend. Maar nu de praktijk: als planten bestoven 
worden door insecten die stuifmeel overbrengen, 
dan moeten deze de bloemen van één soort wel na 
elkaar bezoeken. Planten moeten dus dicht bij el-
kaar staan, maar dat is vaak niet zo: er staan andere 
bloemen tussen. Aan orchideeën kun je zien dat het 
helpt om de bloemen een herkenbare vorm te geven, 
dan weten de insecten waar ze heen moeten gaan.

Een groep orchideeën heeft zich gespecialiseerd in een 
vorm met een hoofdje, twee armpjes en twee beentjes. En 
dat dan weer met verschillende kleuren en vlekken. Zo 
komen we aan de poppenorchis, het soldaatje, de manne-
tjesorchis en de aapjesorchis. En dan nog de harlekijn.

Vanuit de verte zie je een trosvormige bloem. Rose, paars, 
wit en ook groen. Ga er even bij zitten, bekijk één bloempje 
uit de tros en je ziet de speciale vorm. De poppenorchis is 
groen, in het Duits Zweiblatt omdat er op de grond twee 
bladeren zitten. Ze komen veel voor, ook langs de berm, tot 
vijftig centimeter hoog en vallen niet erg op in het gras.
Het soldaatje, het aapje en de mannetjesorchis zijn zeld-
zamer, gewoon bij elke paarse of roze orchidee toch even 
goed kijken. Ook de bloem van de veel in Italië voorko-
mende aangebrande orchis heeft een mensenvorm. Het har-
lekijntje is een mooie Nederlandse naam, niet een poppetje, 
maar wel met een mooi pakje in wisselende kleuren: met 
strepen op de bovenste bladeren en stippen op de onderste. 
Van groenwit via crème en roze tot donkerpaars. 

Tong-uitstekers
Sommige orchideeën steken hun tong uit: vooral in Zuid-
Europa. Twee soorten: de grote en de kleine tong. Is dat een 
orchidee? Jawel, ook dat is een orchidee. Er zijn nog veel 
meer trosvormige orchideeën. Ook in Nederland, maar ze 
zijn zeldzaam bij ons, geconcentreerd op arme grondsoor-
ten, liefst op kalkrijke bodem. Soms na grondwerkzaam-
heden massaal aanwezig. Maar bij bemesting, als te vroeg 
gemaaid wordt of als de insecten niet komen, zijn ze na een 
paar jaar weer weg. Ze hoeven niet elk jaar zaad te zetten. 
De naam orchidee komt van teelbal: ze vormen een bol 
onder de grond en daaruit komt al vroeg in het voorjaar het 
blad. Dan wordt daarnaast een tweede bol gevormd, die het 
jaar erna weer voor de voeding zorgt. 
Dus in het juiste seizoen vind je twee ballen…

Het soldaatje, het mannetje, 
het aapje en de harlekijn
Allemaal orchideeën

door Titia Meuwese

Aapjesorchis 
met gekromde 
poten

Soldaatje met 
een helm

Grote tongen 
orchis

Voor wie onderweg de naam wil zoeken: zet de 
website van Günther Blaich in je telefoon of tablet: 
http://www.guenther-blaich.de/uebersen.htm. 
(De site bevat foto’s, meerdere zoeksleutels, 620 
soorten orchideeën en 5200 soorten andere planten)
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In de “fietssporen” van vader Bernard
Een fietstocht naar Rome uit 1928 gereconstrueerd

door Arnoud Boerwinkel

‘Mijn vader was een veelzijdige en on-
dernemende man. Iedereen in de Ach-
terhoek kende hem: hij was regionaal 
schaatskampioen schoonrijden, confe-
rencier en zeer verdienstelijk kunstschil-
der. En… hij fietste op z’n achtentwintig-
ste in zijn eentje naar Rome op en neer.’

Aan het woord is Jan Verheijen, zelf inmiddels ze-
ventiger, die lang na zijn vaders dood gefascineerd 
raakte door deze bijzondere tocht. ‘Mijn vader, 
Bernard Verheijen, is geboren in 1900 en besloot 
in het Olympisch jaar 1928 naar Italië te fietsen. 
Napels was zijn reisdoel, maar dat heeft hij nooit 
gehaald. Hij wilde drie maanden wegblijven, maar 
het werden er uiteindelijk zeven weken. Daarvan 
verbleef hij het grootste deel in Rome.’

Bernard Verheijen neemt afscheid van zijn schoon-
familie en vriendin waarmee hij pas in 1943 trouwt.

Naar de motieven van zijn vader kan Jan Verheijen 
slechts gissen, maar zeker is dat die niet van religieu-
ze aard waren. ‘Hij was als schilder vooral geïnteres-

seerd in de kunst, dus vermoedelijk heeft hij in Rome 
en onderweg erheen vooral veel musea bezocht en 
sporen van het Romeinse Rijk.’
Jan hoorde over de fietstocht van zijn vader pas na 
diens dood in 1961. Jan was toen dertien. ‘Ik zag wel 
altijd een oude fiets op het kolenhok liggen, maar 
toen ik mijn moeder ernaar vroeg, vertelde ze er wel 
iets over, maar over het hoe, wat en waarom wist ze 
eigenlijk niet veel te melden.’

Bernard liet zich voor zijn tocht sponsoren door de 
fabrikant van zijn “Adler-toermachine” en financier-
de daarnaast een deel van zijn reis door de verkoop 
van prentbriefkaarten met zijn portret. Verheijen 
vertelt: ‘Mijn vader was financieel onafhankelijk; hij 
hoefde van het schilderen niet te leven. Zijn schoon-
vader was namelijk hotel-café-restauranthouder in 
Silvolde en mijn moeder nam later de zaak van opa 
over. Zij waren dus redelijk welgesteld.’ 
Gelukkig bleek vader wel een dik plakboek te heb-
ben nagelaten, waarin een groot aantal stempels en 
ansichtkaarten, alsmede veel handgeschreven opmer-
kingen. Daaruit kun je afleiden dat hij destijds zo’n 
honderd kilometer per dag aflegde. Verheijen nu: 
‘dat was natuurlijk een enorme prestatie, gezien de 
kwaliteit van het materiaal en de uitrusting in die tijd. 
Hij had bijna geen bagage bij zich: een enkele broek 
en een klein fietstasje.’ 

Stempels en ansichtkaarten
Zoals de moderne toerist tegenwoordig zijn aanwe-
zigheid op aarde bevestigt door middel van een sel-
fie, liefst genomen met selfiestick, zo deed de reiziger 
van een kleine eeuw geleden dat per stempel. Het 
reisverslag van Verheijen senior staat er namelijk vol 
mee. Aan de hand daarvan valt de route die hij fietste 
in grote lijnen te reconstrueren. Hij had zelf op de 
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In de “fietssporen” van vader Bernard
Een fietstocht naar Rome uit 1928 gereconstrueerd

door Arnoud Boerwinkel

eerste en tweede pagina van zijn schrift in het Duits 
en het Frans de volgende tekst opgeschreven:
Ondergetekende, Bernard Theodorus Verheijen, 
geboren 25-4-1900 te Wisch, Holland, op de fiets 
onderweg naar Italië, heeft de eer dit schrift aan te 
bieden aan de burgemeester en verzoekt beleefd zijn 
bezoek aan deze gemeente door middel van een 
stempel te bevestigen.

De eerste helft van het reisboek staat dan ook vol 
met stempels van douane- en politiebureaus, ge-
meentehuizen en hotels langs zijn route. De douane 
van Gendringen maakte op de dag van zijn vertrek 
uit Nederland op 21 juni daarvan een keurige notitie 
in het reisdocument en hetzelfde gebeurde op de 
dag van zijn terugkeer, 10 augustus 1928. Daarnaast 
bevat het boek tekeningen en plaatsbewijzen van 
musea en locaties in Rome die Bernard bezocht. Een 
memorabele “selfie” die Bernard van zichzelf liet 
maken is genomen in het binnenste van het Colos-
seum in Rome. Het reisverslag van zijn terugweg 
bestaat vooral uit ansichtkaarten van de plaatsen die 
hij bezocht, eveneens rijkelijk voorzien van stempels.

Sulle orme del padre, in de voetsporen 
van vader
In 1998 was het zeventig jaar geleden dat Bernard 
deze reis ondernam en dit bracht Jan Verheijen ertoe 
om met behulp van zijn stempels, foto’s  en aanteke-
ningen de tocht te herhalen. Net als zijn vader fietste 
hij gemiddeld honderd kilometer per dag en daar-
door ontdekte Jan dat zijn vermoeden dat zijn vader 
onderweg de kost verdiende met schilderen niet 
kon kloppen. Vader Bernard ging blijkbaar op reis 
met een aardig gevulde beurs. In 2000 maakte Jan 
de terugreis, weer volgens de aanwijzingen uit zijn 
vaders reisboek en al kort na het beëindigen van die 
rit nam hij zich voor de heenreis ooit nog een keer 
te doen. Dat gebeurde in mei 2010, een paar dagen 
na zijn pensioen als leraar kunst, CKV en beeldende 
vorming. Hij vertelt: ‘De decadente wijze waarop ik 
deze reis ondernam, staat in schrille tegenstelling tot 
die waarop mijn vader dit deed. Mijn fiets bevatte 
een groot aantal versnellingen, een luxe die in 1928 
nog niet beschikbaar was. Verder had ik allerlei hulp-
middelen tot mijn beschikking, zoals een MacBook 
en iPhone en om de kans tot verdwalen helemaal uit 
te schakelen was daar mijn Garmin GPS 60CSx. De 
echte prestatie is dus in 1928 geleverd, maar mijn 
plezier was er niet minder om.’

Was Bernard in zijn tijd al zeer nauwgezet in het 
documenteren van zijn reis, Jan treedt ook op dat 
gebied in de voetsporen van zijn vader, zij het nu 
met de moderne middelen die daarvoor beschikbaar 
zijn. Jan houdt tijdens zijn reis een weblog bij en 
schrijft nadien nog een E-book boordevol met zijn 
belevenissen. Daarin beschrijft hij onder meer het 
hoogtepunt van zijn reis: ‘Dat was het binnentre-
den mét fiets in het Colosseum te Rome en een foto 
op dezelfde plaats als mijn vader 82 jaar geleden. 
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Hiervoor had ik dezelfde afstand al tweemaal eerder 
gereden, maar telkens werd de toegang mét fiets tot 
dit gebouw geweigerd. Toen ik dit keer Milaan al was 
gepasseerd, ontving ik tot mijn grote verbazing en 
vreugde een e-mailtje van de soprintendenza van het 
Colosseum met het bericht dat mijn eerder afgewe-
zen verzoek positief was herzien. De reden was de 
blog over deze fietstocht die men als emotivo en 
splendido  kwalificeerde.’

Foto’s en stempels, toen en nu
Een andere bijzonderheid waarvoor Jan Verheijen 
inspiratie ontleende aan het document van vader 
Bernard is dat ook hij zoveel mogelijk stempels ver-
zamelde van hotels, politiebureaus, gemeentehuizen 
en andere plaatsen die hij passeerde. Dat is in deze 
tijd een heel wat minder vanzelfsprekend onderdeel 
van een tocht naar Rome, maar dat leverde hem elke 
keer wel bijzondere ontmoetingen op. Daarnaast 
maakte hij een serie foto’s van dezelfde plek als de 

ansichtkaarten uit 1928. Dat geeft een prachtig in-
zicht in hoe de tijd op een aantal plekken lijkt te zijn 
stil blijven staan. 

Jan besluit zijn reisverslag met de volgende woorden: 
Mijn vaders reis is volledig gereconstrueerd en ik 
kan jullie allemaal verzekeren dat het ondanks alle in-
spanningen een bijzonder groot genoegen is geweest 
om, zoals de krant uit Mestre meldde, te reizen: IN 
BICI SULLE ORME DEL PADRE! (op de fiets in de 
voetsporen van vader)

Het verslag van de reis van Bernard en Jan Ver-
heijen is te vinden op www.janmac.nl  
Jan vond details over zijn vaders reis op 
www.delpher.nl. ‘Een rijke bron voor ieder die 
wil grasduinen in oude kranteartikelen.’
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was er een minder prettige ontmoeting. Maar geluk-
kig heb ik geen echt vervelende dingen meegemaakt.’   
Anne–Marie en ik hebben het over mensen op de 
weg en of ze ook ervaren heeft dat tochtgenoten niet 
altijd bondgenoten zijn. Er kunnen zich ook rovers 
aandienen. 

‘Wat lastiger is, is datgene wat je soms in jezelf 
tegenkomt en waar je, juist op je tocht, niet meer 
om heen kunt.  Het gebrek aan vertrouwen, bij-
voorbeeld. Eens had ik er al aardig wat kilometers 

opzitten en nadat ik een 
rustpauze had genomen, 
had ik geen puf meer om 
verder te gaan. Ik zag dat 
pelgrimeren niet meer 
zitten. Ik zat daar alleen, 
ver van de bewoonde 
wereld en kon niet meer 
verder. Maar wat dan? 
Het liefst wilde ik gered 
worden. Door een ander, 
maar ik was alleen. Het 
enige dat ik kon doen, 
was aan mijzelf vragen 
of ik nog één stapje 
kon zetten. Dat bleek te 
gaan. En nog één ging 
ook. Ik besefte dat het 

door Margreet Meijer
Mei 2014. We zijn te voet onderweg naar Rome op 
de Via Francigena. Het is warm en we zoeken een 
plek in de schaduw om bij te komen. In de verte 
zien we iemand naderen. Het blijkt Anne-Marie Rei-
mert te zijn, die samen met haar hond Juta eveneens 
naar Rome loopt. We lopen een paar uur met elkaar 
op. We praten, zwijgen en wandelen. Na een geza-
menlijke maaltijd scheiden onze wegen zich.

Mei 2016 spreek ik Anne-Marie weer. Ik vraag haar 
naar haar ervaringen op 
haar tocht. We spreken 
over ontmoetingen, over 
bondgenoten en vijanden 
onderweg. En vanuit de 
‘lijfelijke’ pelgrimage 
komen we al snel op de 
innerlijke pelgrimage. Op 
de unieke levensweg die 
ieder mens te gaan heeft. 

Te voet onderweg
‘In 2008 liep ik alleen 
van San Sebastian naar 
Santiago. Geregeld kwam 
ik andere pelgrims tegen, 
maar er waren ook hele 
stukken dat ik alleen liep. 
Slechts een enkele keer 



Leren ontvangen, 
stap na stap
In gesprek met Anne-Marie Reimert, 
pelgrim, levenskunstenaar en 
procesbegeleider 
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er om gaat om stap na stap te zetten. Dus ik ging 
verder, zette de ene stap na de ander en spoedig  was 
ik weer onderweg. En zo, gaandeweg, stap voor stap, 
groeide het vertrouwen in mijn eigen kunnen en in 
de weg die ik te gaan had. En ik genoot opnieuw van 
het onderweg zijn.’

Vertrouwen- een woord dat veel valt in het gesprek 
met Anne-Marie. Vertrouwen dat er, misschien al om 
de volgende bocht van de weg, een goed onderko-
men op je wacht. Vertrouwen dat je de juiste kant op 
gaat, vertrouwen, ‘dat het allemaal goed komt.’

‘Ontmoetingen zijn voor mij de kern 
van mijn pelgrimages. Ontmoetingen 
met de ander, met jezelf, met de uitda-
gingen die je op je pad tegenkomt. En 
ontmoetingen met het grotere geheel 
waarvan ieder mens deel uit maakt.’

Dagelijks onderweg
Sinds haar eerste wandeling van een paar weken 
langs de route naar Santiago de Compostella in 
Spanje, kreeg het pelgrimeren Anne- Marie te pak-
ken. Het deed haar zo goed om met vijf kilo door 
de wereld te lopen, dat ze besloot er meer ruimte en 
tijd voor vrij te maken. En naast dat ze jaarlijks loopt, 
wil ze ook het effect van pelgrimage overdragen op 
anderen, zodat zij tot bloei kunnen komen.  Haar 
activiteiten zijn daarmee opgebouwd rondom twee 
pijlers: pelgrimeren en floreren. 
Haar eigen innerlijke tocht is vanzelfsprekend een 
weg die altijd doorgaat, maar anderen helpt zij er 
expliciet vorm aan te geven in workshops als ze hen 
begeleidt op de weg naar binnen. Daarnaast heeft 
zij, vanuit haar ervaring met veranderingsprocessen 
en vanuit haar kennis van de positieve psychologie 
een programma opgezet om pelgrims te helpen hun 
ervaringen te vertalen naar hun dagelijks leven. 

Lichter worden en ruimte scheppen
Letterlijk leeft Anne-Marie steeds lichter. Zo neemt ze 
niet alleen steeds minder gewicht mee op haar pel-
grimstochten, maar ook haar “gewone” leven wordt 
eenvoudiger. Ze vond een kleiner en goedkoper huis, 

bezuinigde op vakanties en hoeveelheid kleding en 
bracht verschillende vaste lasten omlaag. Ze noemt 
zichzelf niet iemand die onthecht is, want ze geniet 
wel van wat ze heeft en onderhoudt alles zorgvuldig, 
maar heeft nu minder spullen dan voorheen. Ze voelt 
zich daardoor vrijer en kan zich meer richten op dat 
wat er, op dat moment, toe doet. Als je weinig ballast 
hebt, kan je aandacht meer bij het moment zelf zijn. 
Dat is natuurlijk ook figuurlijk zo. ‘Zo is het ook op 
de innerlijke tocht’, beaamt Anne-Marie. ‘Ik probeer 
innerlijk ook meer ruimte te scheppen en lichter te 
worden, al lukt dat niet zomaar. Het is wisselend. 
Want ruimte brengt tevens angst met zich mee. In de 
leegte die ontstaat, kun je van alles tegenkomen.’  

Gaande haar levensweg raakte zij er steeds meer 
van doordrongen dat je een keus hebt. ‘Je bent niet 
zomaar een ‘speelbal’ van het lot, van de omstandig-
heden, van je karakter en je emoties. Je kunt kiezen: 
laat ik me meeslepen door alles wat mij overkomt, 
of kan ik proberen dat wat ik tegenkom positief te 
ontvangen? Daar kun je je in oefenen. Ik probeer mij 
bewust te oefenen in aandacht, acceptatie en dank-
baarheid en ik hoop dat een ontvangende houding 
steeds meer mijn levenshouding wordt.  Iedere mor-
gen vraag ik of ik de schoonheid van de dingen en 
mensen mag zien en mag achterlaten. Je kunt zelfs 
zeggen dat ik mijn bondgenoten “organiseer”. Er zit 
keuzeruimte in hoe je met de dingen omgaat. Wat je 
overkomt heb je niet voor het uitkiezen, wel hoe je 
ermee omgaat en hoe je het ontvangt.’

‘Dankzij het pelgrimeren ben ik vooral 
gegroeid in dankbaarheid, in loslaten en 

in het hebben van vertrouwen.’

Bondgenoten en rovers op de weg
Een andere bondgenoot voor haar is het begrip ver-
bondenheid. Ook daarvan is zij zich bewust gewor-
den door haar pelgrimstochten. In tegenstelling tot 
wat sommige mensen veronderstellen, voelt Anne-
Marie zich op haar wandelpad in het geheel niet een-
zaam. Ook al is ze dagen alleen, of met haar hond, 
onderweg.  ‘Juist op tocht ben ik heel open, wak-
ker, alert. Ik ervaar daardoor een grote verbonden-
heid. Niet alleen met die enkeling die ik onderweg 
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ontmoet, maar  vooral met de Bron van waaruit ik 
leef.  Soms heb ik een enorme ervaring van eenheid 
en voel ik dat ik deel uit maak van een groter geheel. 
Het is dus een openheid die te maken heeft met we-
derkerigheid, met verbinding, met opgenomen zijn in 
iets dat boven mij uitstijgt. Dat is de bondgenoot die 
mij verder draagt, waar mijn pad ook gaat.’

Soms is geluk wakker worden in mijn 
tentje aan de rivier. 
De zon komt op boven het water. 
Een kerkklokje luidt zes uur. 
En tot ver na zeven uur luiden er kerk-
klokken.  
Ik val samen met mijn omgeving.  
Ben helemaal present: hier en nu op dit 
moment tussen hemel en aarde, verle-
den en toekomst.  
Alleen dit moment doet ertoe.

  
Die wederkerigheid en verbondenheid worden in het 
“gewone, dagelijkse leven” tastbaar in de contacten 
die zij heeft met anderen.  Anne-Marie woont en 
leeft alleen, maar deelt graag haar ervaringen. Ook 
kan ze genieten van kleine, “zomaar” ontmoetingen, 
met vreemden.  Daar zit ook het aspect van ontvan-
gen èn van oefenen in. ‘Ik oefen mij erin mijzelf en 
anderen te ontvangen zoals zij zijn, zonder te oorde-
len en probeer mijn hart te openen in liefde.’ 

Het klinkt allemaal erg mooi. Maar zijn er dan geen 
rovers op haar weg? Wat als het pad door een moe-
ras gaat, letterlijk en figuurlijk? Of door een groot, 
verlaten en donker woud? Moet je er doorheen, 
kun je daaraan ontsnappen?  Is het misschien  “wel 
ergens goed voor” en loutert het je wellicht? 

‘Angst en onzekerheid zijn mijn grootste rovers,’ zegt 
Anne-Marie. ‘Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in 
mijn gebrek aan vertrouwen. Daarachter zit ook de 
vraag of ik het wel waard ben om zo te mogen leven. 
En of ik wel goed genoeg ben. Dat kan het mij soms 
behoorlijk lastig maken. Eigenlijk draait het vooral  
om de oude vraag “waartoe ben ik op aarde?” Dan 
denk ik dat ik nuttig moet zijn of meer voor mijn 
naasten moet doen.  Terwijl er ook momenten zijn 
dat ik weet dat het goed is, zoals ik ben en zoals ik 
leef. Dat ik er mag zijn. Dat ik onderweg ben en dat, 
gaandeweg, mijn weg zich toont. Stap na stap ga ik 
verder. Wat en wie ik ook tegenkom op mijn weg. 
Het is mijn weg, ik kan en wil niet anders.’

Dit interview is een bewerkte 
versie van het interview dat 
verschenen is in Herademing, 
tijdschrift voor spiritualiteit en 
mystiek, nummer 93, sep-
tember 2016. Uitgeverij Kok, 
Utrecht.

Margreet Meijer is geestelijk 
begeleider en wandelde in 
etappes van Maastricht naar 
Rome en verder, richting Grie-
kenland. 
Zie ook www.viatempel.com
Van haar hand verscheen 
Brak land. Mystiek voor 
beginners. Daarin beschrijft zij haar eigen 
voettocht naar Rome, als metafoor voor haar in-
nerlijke reis. Uitg. Valkhofpers, 2011. 

Anne-Marie Reimert doet 
via haar blog verslag van haar 
pelgrimstochten. 
Op haar website (www.ikfloreer.
nu) meer informatie over haar 
aanbod voor de innerlijke reis.
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Hergebruik
Over wijn zijn ontstellend veel boe-
ken geschreven ter heiligverklaring 
van het drankje. Dat gebeurt, net als 
met kunst of popsterren, door veel 

‘oh’ en ‘ah’ te roepen. Werkt dat? Ik trap er niet 
in. Ondanks ronkende teksten en schitterende 
foto’s voel ik het hogere niet echt. Nu moet ik zelf 
een boek over wijn redigeren en vormgeven. Ik 
wil het hogere, niet de kitsch, maar hoe? 

Ik begon onderzoek te doen in boeken en web-
sites, mensen met wijnkennis aan te horen, wijn te 
proeven in een sjieke wijnwinkel en domeinen te 
bezoeken per auto. Maar de magie van de wijn, ik 
ving ‘m niet. 
Maar knul, als wijn zo heilig zou zijn, dan is het 
net zo pelgrimwaardig als Rome. Waarom gebruik 
je dan niet dezelfde methode? Loop! 

Dat gaat zo. Ik rij naar de Bourgogne en parkeer de 
auto op het erf van het domein. Ik leg de ont-
vangst-dame uit dat ik kom fotograferen en vraag 
waar de percelen liggen. Ja, uw auto kan blijven 

door Klaas van der Veen

staan, maar wat gaat ú dan doen? Ik ga lopen, kijk, 
dit is mijn rugzak. 

En dan ben je terug in je pelgrimsreis. Je herkent 
de weggetjes, de tuintjes, het autootje met brood. 
Water vragen, eten op een bankje. Banale hande-
lingen, onnozel lopen. Alleen maar kijken, de hele 
dag. Kamperen bovenop de heuvel. Harde kalk, 
schraal begroeid met pijnbomen en akelig dichte 
buxus. Waardeloos land, je merkt het aan de sim-
pele naam: “grand montagne”. 
Bij het eerste licht breek ik op. Opstaan voor 
zonsopgang zet je in de ontvankelijke stand. Af-
dalend zie je dat de aarde van kleur verandert. De 
begroeiing verandert mee. De namen op de kaart 
veranderen. Een flauwe zuidoost-helling, rode klei 
met stukjes kalk spant de kroon. Bienvenues Batard 
Montrachet heet het lapje. Oude stokken, veel 
onkruid, duizend jaar aandacht.
Doe je dit een paar dagen achtereen, dan begin je 
het landschap te snappen. Het juiste licht voor de 
juiste foto doet zich vanzelf een keer voor. En bij 
terugkeer op het domein snap je wat je proeft. De 

namen op de etiketten zijn die van de kaart. 
De aanpak werkt.
Pelgrimeren is de kunde om het hogere te 
herkennen in simpele zaken. Het kweken 
van inzicht door toewijding. In honderd 
dagen ben je de kunst meester.
Dat vráágt om hergebruik.

Al noem je het terroir, 
het blijft modder, 
ook als er peperdure 
wijn uit groeit. 

COLUMN
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Pelgrimsinsignes
Het eerste massaproduct vóór de boekdrukkunst

door Guus Wesselink

Wat zien we op deze foto? Het is een 
middeleeuwse pelgrim uit de tijd van de 
Bossche schilder Jheronimus Bosch (ca 
1450 – 1516). Ik kom hem tegen op een 
‘modeshow’ van kleding uit die periode 
ter gelegenheid van het Jeroen Bosch-
jaar in 2016.

e man loopt al een paar eeuwen door 
Europa en ziet er vermoeid uit. Toch is 
hij nog rap van de tongriem gesneden 
en hij vertelt mij honderduit over zijn uitrusting. Die 
ziet er iets anders uit dan zoals wij tegenwoordig 
rondlopen op bijvoorbeeld de Via Francigena. Geen 
waterdichte kleding, geen lichtgewicht waterfles-
jes of camelbag en al helemaal geen rugzak. Een 
middeleeuwse pelgrim draagt een wijde mantel, de 
‘pelerine’ en een grote hoed met brede, slappe rand 
zoals op de foto is te zien. In zijn hand houdt hij een 
houten pelgrimsstaf en hij draagt een reistas, een 
pelgrimsfles en heeft een rozenkrans bij zich. Het is 
zwaar werk in die tijd in je kamgaren-wollen kleding 
door regen en wind voort te gaan en vervolgens 
ergens op een verre bestemming je zonden te belij-
den of een heilige te bedanken voor een genezing. 
Maar heb je dat eenmaal volbracht, dan krijg  je een 
gratis aflaat van de rooms-katholieke kerk en kun je 
dus onbezorgd verder leven. Als je tenminste op de 
terugweg niet wordt gekeeld door struikrovers over 
rondzwervende soldaten. Het waren barre tijden.

De Nederlandse bodem als vindplaats
Wat mij intrigeert tijdens het gesprek, zijn de kleine 
loodtinnen pelgrimsinsignes, die hij op zijn hoed, tas 
of mantel draagt. Met zo’n insigne wordt hij gastvrij 
in herbergen en logementen ontvangen. Deze insig-
nes zijn meestal gemaakt van een goedkope tin-lood-

legering, maar ook wel van koper, 
brons, zilver of zelfs van goud. Ze 
werden tijdens de middeleeuwen 
verkocht in pelgrimssteden als 
herinnering aan of bewijs van het 
bezoek aan dergelijke plaatsen. Het 
zijn, zeg maar, de voorlopers van 
de stempels die de huidige pelgrims 
in hun pelgrimspaspoort laten zet-
ten en van het testimonium dat een 
pelgrim ontvangt op zijn of haar 

eindbestemming. Het was eigenlijk een souvenir, zij 
het met een religieuze betekenis. Veel pelgrimsinsig-
nes toonden de afbeelding van de betreffende heilige 
die verbonden was aan het bedevaartsoord waar-
heen men onderweg was, of een symbool dat met 
deze heilige in verband werd gebracht. In Santiago 
de Compostella was de jakobsschelp in zwang, in 
Rome de bekende sleutels, symbool voor toegang 
tot de hemel. Van de vijftienduizend insignes die tot 
nog toe bij opgravingen zijn gevonden, werden er 
achtduizend in Nederland gevonden en de meeste 
daarvan in het vochtige en luchtdichte milieu van de 
Zeeuwse bodem. In de Nederlanden zijn sinds de 
opkomst van de metaaldetector vele duizenden in-
signes en ampullen gevonden. Daarnaast werken in 
Nederland amateurarcheologen en stadsarcheologen 
in sommige gevallen goed samen: waar stadsarcheo-
logen bij een nieuwbouwproject niet altijd de tijd 
krijgen om alle afgevoerde grond nauwgezet door te 
vlooien, worden daar vaak amateurs bij betrokken. 
In België is dat anders; daar mogen amateurarcheolo-
gen niet met hun metaaldetector het veld in.

Goedkope souvenirs
Populaire pelgrimsoorden kregen soms duizenden 
bezoekers op een dag te verwerken, vooral tijdens 
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speciale feestdagen wanneer de relieken aan het volk 
getoond werden. Om te voorzien in het verlangen 
van pelgrims naar souvenirs, kwamen artikelen op de 
markt die gemakkelijk, goedkoop en snel vervaardigd 
konden worden. Vanaf het eind van de dertiende 
eeuw werd tin goedkoper. Pelgrimssouvenirs van tin 
waren voor de meeste pelgrims betaalbaar. Boven-
dien heeft tin een laag 
smeltpunt, zodat er 
snel veel insignes mee 
geproduceerd konden 
worden. 

Bij opgravingen in het 
Museumkwartier in ’s 
Hertogenbosch is in 
2010 een bijna gaaf insigne aangetroffen. Centraal 
daarin staat het Mariabeeld in de Sint Jan; links van 
haar is patroonheilige Johannes de Evangelist te 
zien, meestal met een beker in de hand, die hier 
echter is verdwenen. Rechts van haar een knie-
lende pelgrim. Vrijwel altijd worden er ook enkele 
ex-voto’s afgebeeld, in dit geval een paar boeien 
(boven het hoofd van Johannes) en een paar krukken 
(rechts naast het hoofd van Maria), getuigenissen van 
de wonderbaarlijke kracht van het Mariabeeld. De 
datering van de Bossche insigne, globaal 1380 (begin 
verering Mariabeeld) tot 1500, is interessant, omdat 
die in alle eenvoud een beeld geven van de romaan-
se voorganger van de gotische kathedraal. 

We weten dat er honderdduizenden pelgrims per 
seizoen kriskras door Europa onderweg waren naar 
heilige bestemmingen. Hetzij vrijwillig, hetzij op een 
‘straf-pelgrimage’. Zo werd naar de stad Aken eens 
in de zeven jaar een pelgrimstocht gehouden; tijdens 

zo’n bedevaart kwamen wel 140.000 pelgrims per 
dag (!) de stad in. Die moesten ook nog onderdak 
krijgen in een stad van ‘slechts’ 30.000 inwoners; en 
uiteraard een insigne, 140.000 per dag. Daar heb je 
als handwerksman inderdaad wel zeven jaar voor 
nodig om al die insignes te maken! Dat kun je wel 
een massaproductie van insignes noemen.

Het Kunera-project
Prof.dr. A.M. (Jos) Koldeweij, hoogleraar kunstge-
schiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen is 
gespecialiseerd in de kunst uit de vroegchristelijke 
tijden en de Middeleeuwen. Hij weet alles over 
pelgrimsinsignes en heeft samen met de (in 2015 
overleden) Hendrik Jan van Beuningen drie boeken 
erover volgeschreven. Van Beuningen was tijdens 
zijn leven een meesterverzamelaar van insignes en 
kon er boeiend over vertellen en schrijven. Kolde-
weij is een van de mensen achter de website www.
kunera.nl. Die biedt toegang tot een database met 
meer dan 15.000 insignes en ampullen van religi-
euze en profane aard. De bedevaartsoorden en de 
vindplaatsen van de objecten zijn uitgezet op een 
kaart waardoor de verspreiding van de objecten en 
de reispatronen van mensen in één oogopslag zijn 
gemaakt. Er gaat een wereld open bij het bezoek aan 
de websites van deze organisaties. Naast beschrij-
vingen van het fenomeen en literatuurverwijzingen 
biedt deze site duizenden afbeeldingen van insignes, 
hun vindplaatsen en jaartallen. De insignes vertellen 
veel. Niet alleen over de stad, kerk of heilige die ze 
afbeelden, maar ook over de bouwstijl van kerken en 
over lusten in de pelgrimswereld. Zo zijn er bijvoor-
beeld naast de heilige pelgrimsinsignes ook erotische 
exemplaren, fallussen en vulva’s uitbeeldend.
De beelden dansen aan je ogen voorbij, je meesleu-
rend in de boeiende wereld van onze voorgangers op 
de wegen en paden door Europa.

In het volgende num-
mer van OMNES 
verschijnt een interview 
met dhr. Jos Koldeweij.
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Muziek en pelgrimeren
Over Beatles, Bach en Buxtehude

door Arnoud Boerwinkel

Toen ik – inmiddels bijna vijf jaar gele-
den – in mijn eentje “de tocht der toch-
ten” maakte (en elke lezer van dit blad 
weet dat ik het dan niet heb over die 
heroïsche schaatstocht langs elf Friese 
steden), was muziek voor mij een dier-
bare metgezel. 

Op mijn wandeling naar Rome had ik allereerst een 
handzame tablet bij me, waarop ik – behalve een 
schat aan e-books – ook flink wat muziek had gezet. 
Die begeleidde mij vaak tijdens mijn ochtendrituelen 
bij het inpakken van mijn tentje, 
voordat ik dat – na mijn doortocht 
door de Alpen – naar huis terug-
stuurde. Ook had ik een eenvoudig 
mobieltje met oordopjes, die tevens 
dienstdeden als radioantenne. Een 
enkele keer, wanneer ik urenlang 
over een saai en kaarsrecht stuk 
asfaltweg moest lopen, gaf ik toe 
aan de verleiding om mijn stappen 
te begeleiden met muziek uit dat 
miniradiootje. 

Maar nog veel nadrukkelijker en 
vaker was ik het zelf die muzikale 
ondersteuning bood aan mijn wandelritme. Hoe vaak 
liep ik niet te zingen, of misschien moet ik zeggen: 
“ik werd gezongen”, want het overkwam me zonder 
dat ik er invloed op had. De ene na de andere me-
lodie kwam in mijn hoofd opborrelen en bleef daar 
urenlang – soms langer dan me lief was – “rond-
zingen”: liedjes uit het repertoire van de Beatles, 
Ramses Shaffy, Neil Young of, veel vaker nog, talloze 
passages uit het oeuvre van Johan Sebastian Bach 
passeerden de revue. Zo kan ik me herinneren dat 
het slotkoraal van de Mattheus Passion zich in mijn 
kop had vastgezet toen ik het hoogste punt van een 

Alpenpas bereikte. Dat was een gedenkwaardige 
ervaring!

Pelgrimsmuziek
Kortgeleden merkte ik dat ik niet de enige ben voor 
wie muziek en pelgrimeren op een of andere manier 
bij elkaar horen. Ik ontdekte dat er diverse musici en 
componisten zijn (geweest) die zich door het begrip 
pelgrimage (hebben) laten inspireren. In de veertien-
de eeuw verzamelden monniken van het klooster van 
Montserrat (Catalonië) een serie teksten met liederen 
om die te kunnen aanbieden aan pelgrims die het 

klooster bezochten (het Llibre Ver-
mell de Montserrat). Uit de twaalfde 
eeuw dateert de Codex Calixtinus 
(“het Boek van Sint Jacob”), een ver-
zameling verhalen, preken en advie-
zen, maar ook een aantal liederen 
voor de pelgrim. Van recenter datum 
is Années de Pellerinage, een groot 
pianostuk van Frans Liszt, gebaseerd 
op indrukken die hij opdeed tijdens 
zijn reizen door o.a. Zwitserland en 
Italië. Ook onze tijdgenoot, de Estse 
componist Arvo Pärt schreef een 
pelgrimslied (Wallfahrtslied). 

Maar hoe zit het met de grootste aller toondichters, 
Johan Sebastian Bach? Wat had hij met pelgrimeren?

Bach op pelgrimstocht
De jonge Sebastian was twintig toen hij besloot in 
zijn eentje te voet een tocht van plm. vierhonderd 
kilometer af te leggen die zonder overdrijving als 
een soort pelgrimstocht kan worden gezien. Vanuit 
Arnstadt in Thüringen vertrok hij in het najaar van 
1705 naar de hanzestad Lübeck in het Noorden. 
Want daar woonde de man die voor hem niet minder 
was dan een idool: Dietrich Buxtehude. Deze (toen 
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al flink bejaarde) vakgenoot staat tegenwoordig – 
qua naamsbekendheid – nog niet in de schaduw 
van de grote J.S.B., maar in die tijd gold hij als een 
groot componist, een creatieve vernieuwer van het 
orgelspel en een enorme kenner van de technische 
mogelijkheden van het instrument. Bach had niet 
alleen een mateloze bewondering voor Buxtehude, 
maar kende, kopieerde en beheerste al op jonge 
leeftijd enkele razend lastige composities van deze 
grootmeester. Zijn bewondering voor hem ging zo 
ver, dat hij – zonder overleg met zijn toenmalige 
broodheren – geen vier weken, maar ruim drie 
maanden zijn plichten verzaakte en de kerkgemeente 
pas in februari 1706 weer onder ogen kwam. 

Je kunt je natuurlijk afvragen of je de wandeling 
van Bach naar zijn grote voorbeeld een bedevaart 
of pelgrimstocht mag noemen. Immers, noch zijn 
bestemming noch zijn overwegingen waren door 
zijn (overigens sterke) geloof geïnspireerd. Tegen-
woordig zijn we geneigd om bij onze tochten naar 
Rome of Santiago de Compostella te benadrukken 
dat de weg erheen belangrijker is dan de besteming. 
Het gaat toch om de beleving van het gaan, om de 
confrontatie met de grenzen van je mogelijkheden, 
de ervaring van de natuur om je heen, de ontmoeting 
met andere mensen. En menig Rome-pelgrim ervaart 
de aankomst in de hectische miljoenenstad na maan-
den van alleen zijn te midden van de natuur als een 
desillusie, of zelfs een anticlimax. In vroeger tijden 
lag die verhouding tussen de bestemming van een 
pelgrimstocht en de weg erheen wel even anders. 
Zeker wanneer we ons realiseren hoeveel gevaren 
de pelgrim op zijn tocht naar Rome moest trotseren 
(lees de passages uit De Roomse Pelgrim elders in dit 
nummer), dan moeten we erkennen dat in de tijd van 
Bach een wandeling van vierhonderd kilometer al-
lesbehalve een risicoloze onderneming was. Waarom 
en in hoeverre Bach de tocht helemaal te voet 
aflegde is niet bekend. Wat we wel weten is dat voor 
hem de bestemming én het verblijf in Lübeck van 
onschatbare waarde waren, een ervaring die in geen 
verhouding stond tot de weg erheen. Veel musicolo-
gen zijn ervan overtuigd dat deze onderneming van 
cruciaal belang is geweest voor de ontwikkeling van 
de jonge Johann Sebastian tot de grote componist die 
hij is geworden.

“Stylus phantasticus”
In 1935 verscheen in Duitsland Pilgerfahrt nach 
Lübeck, een novelle van de hand van ene Hans 
Frank. Het is een geromantiseerde visie op Bachs 
wandeltocht, waarin de schrijver vrij fantaseert over 
de overwegingen van de jonge Johann Sebastian en 
de betekenis van zijn tocht. De vrije stad Lübeck 
wordt hierin voorgesteld als veraf gelegen pelgrims-
oord, als muzikaal Mekka of Rome, Buxtehude als 
“heilige orgelvader”, “de onfeilbare muziekpaus” en 
de jonge Bach als eenzame pelgrim die – zoniet op 
zijn knieën, dan toch te voet – op zijn langverwachte 
bestemming aankomt. 

Om te begrijpen waarom Buxtehudes spel- en com-
positie-stijl Bach zo fascineerden, moeten we weten 
dat Bach zich in zijn woonplaats ernstig beknot voel-
de door de tradities en verwachtingen van zijn kerk-
gemeente. Tijdens de kerkdienst werd hij geacht de 
psalmen en gezangen van de gemeente te begeleiden 
met een voor- en naspel. Maar dat orgelspel moest 
voldoen aan strakke, voorspelbare en vastomlijnde 
regels, waardoor Bach zich ernstig beperkt voelde in 
zijn creatieve mogelijkheden. Wellicht deed ook het 
culturele, wat bekrompen klimaat in het provinciale 
Arnstadt met de matige musici en zangers om zich 
heen hem besluiten zijn biezen te pakken. De sfeer 
en mogelijkheden in Noord-Duitsland stonden in 
groot contrast met die in het zuiden. Daar hadden 
mensen als Buxtehude de “stylus phantasticus” ont-
wikkeld. Dat was een zeer vrije, ongebonden stijl die 
heel veel ruimte liet aan de spontane invallen en de 
technische vaardigheden van de muzikant. Je zou het 
enigszins oneerbiedig kunnen vergelijken met de free 
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jazz van tegenwoordig. De tekst en de melodie liet 
men voor wat die was, maar men hield zich wel aan 
regels van ritme en harmonie. Met andere woorden: 
begin en eind van de weg lagen in grote lijnen vast, 
maar de muzikant was vrij om de route zelf  te be-
palen. En dat was precies wat Bach – met de enorme 
creatieve talenten waarover hij als twintigjarige reeds 
beschikte  - in Arnstadt miste. In Lübeck lagen moge-
lijkheden om dat talent verder te ontwikkelen.

Ligt hier niet een prachtige parallel met de over-
wegingen en ervaringen van een pelgrim door de 
eeuwen heen? Je voelt dat het tijd is voor een nieuwe 
stap in je leven, tijd om een fase af te sluiten en 
nieuwe wegen te ontdekken. Je wilt het gangbare, 
het voorspelbare een tijdje loslaten en gaat op stap. 
Je kiest een bestemming die een bijzondere religi-
euze, symbolische of spirituele aantrekkingskracht op 
je uitoefent. De pelgrim van vroeger was vooral op 
zoek naar boetedoening en loutering. Voor die van 
tegenwoordig is het eerder een zoektocht naar avon-
tuur, naar nieuwe perspectieven, naar doorbreking 
van het gangbare, naar nieuwe ontmoetingen, met 
jezelf of de ander. Je weet ’s ochtends niet wat de 
dag je brengen zal en waar je de komende nacht zult 

doorbrengen. En je beleeft intensief wat je tijdens je 
tocht ziet, hoort, voelt, ruikt en ervaart; zowel hoog-
tepunten als dieptepunten. Dat is pelgrimeren; dat is 
stylus phantasticus! 

Verwachtingen doorbreken
Bach paste de inzichten en technieken waartoe Bux-
tehude hem tijdens zijn verblijf had geïnspireerd na 
terugkeer in Arnstadt direct toe. En hij kreeg meteen 
de wind van voren: het kerkbestuur klaagde direct 
over de vreemde noten en ongebruikelijke variaties 
in het koraalspel dat de gemeente na de preek te ver-
werken kreeg. Ook nu nog is in de orgelwerken die 
Bach na zijn pelgrimage componeerde de invloed 
van Buxtehude goed hoorbaar.

Is dat niet ook wat je als pelgrim kan overkomen? Na 
terugkeer van je tocht schud je oude gewoontes af 
of je besluit andere wegen in te gaan en een nieuwe 
fase van je leven in te stappen. En dat roept soms 
weerstanden op. Zonder wrijving geen glans, zeggen 
we dan. En die glans straalt –ruim drie eeuwen na 
Bachs wandeltocht – nog steeds in volle glorie van 
zijn werk af.
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Vóór de tijd van het wereldwijde web had ik als 
inkoper van buitenlandse detailkaarten voor Pied à 
Terre in Zuid-Europa niet veel aanknopingspunten: 
op de Buchmesse in Frankfurt zocht ik her en der, 
van klanten terug-van-vakantie kreeg ik tips, maar 
vooral op vakantie in die landen zelf vond ik bij 
de plaatselijke boekhandel interessante regionale 
uitgaven.

Zo kwam ik op het spoor van een uitgever met de 
veelbelovende naam Istituto Geografico Adriatico (IGA), 
gevestigd in een onooglijk plaatsje in de heuvels achter 
Rimini . Het “instituut” bood wandelkaarten aan over de 
Apennijnen en zelfs een uitgave over een pelgrimsroute. 
Hoewel mijn Italiaans zeer matig was, probeerde ik toch 
maar een afspraak per telefoon te maken. Tot mijn geluk 
was de uitgever, Detlev Musielak van Poolse origine en 
sprak hij net als ik enkele woorden Duits. In het dorpje 
was het adres moeilijk te vinden. Na enige tijd kwamen 
we, via de plaatselijke kroeg, langs een doodlopende 
weg in de heuvels bij een oude boerderij met het bordje 
Club Alpino Italiano sezione di Rimini.
Binnen op de deel was de uitgeverij gevestigd; overal 
kleinvee als kalkoenen en kippen, honden en katten. 
Een aantal gloednieuwe Apple-computers stond - om 
het stof dat overal rondzweefde uit te bannen - geheel 
met plastic afgedekt in de aanslag om er een nieuwe se-
rie wandelkaarten van 1:25.000 van de Regio Aosta op 
te zetten. Het oorspronkelijke fonds bevatte een aantal 
wandelkaarten van 1:50.000 over de oostelijke Apen-
nijnen. Daarnaast had de uitgever - tot mijn vreugde 
- samen met de CAI ter plaatse een gemarkeerde pel-
grimsroute uitgezet van Rimini naar het Lago Trasimeno 
richting Rome; op een set kaarten van 1:50.000 was de 
route ingetekend en opgenomen in het uitgeversfonds. 
Hij noemde het La Strada Romea. Eventueel kon de baas 
me op weg helpen om die route te volgen. Maar daar 
kwam het niet van.

La Strada Romea
Een oude route herontdekt

BOEKBESPREKING
door Fokko Bos 

De Via Romea Germanica 
ofwel De Abt von Stade-
weg 
De route lag niet gunstig voor de pel-
grims uit de lage landen richting Rome, 
dus in onze winkel kwam de nadruk 
vooral te liggen op de Via Francigena, 
de Franciscaanse voetreis etc. Maar 
inmiddels is de Via Romea Germanica weer volop in de 
belangstelling. De Italianen spreken over de Via Romea 
“Alpe di Serra”. Het was van oudsher de route waar-
langs niet alleen pelgrims uit Midden- en Noord-Europa 
het graf van de apostelen Petrus en Paulus bezochten, 
maar ook Saksische vorsten hun contacten onderhielden 
met de Eeuwige Stad. Tussen de elfde en dertiende eeuw 
was het veruit het meest gebaande pad richting Rome. 

De route werd voor het eerst beschre-
ven in 1236 door de Abt Albert von 
Stade en wordt daarom ook wel de Abt 
von Stade-weg genoemd. De Italiaanse 
uitgever Terre di Mezzo heeft een uit-
gebreide gids gemaakt, La Via Romea 
Germanica dal Brennero a Roma, 
waarvan de route loopt langs Padua, 
Ravenna, Orvieto en Viterbo. 

Een Duitstalige gids van de Oosten-
rijkse uitgever Tyrolia beschrijft Der 
Pilgerweg nach Rom met weer andere 
pleisterplaatsen (o.m. Padua en Assisi). 
Zo blijkt maar weer dat er vele routes 
naar Rome leiden.

Zie ook www.viaromea.de
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In Rome dragen vier kerken de eretitel patriarchale 
basiliek: de Sint Pieter, Maria Maggiore, Sint Jan van 
Lateranen en Paulus buiten de Muren. Deze ook ba-
silica maior (“grote” basiliek) of pauselijke basiliek 
genoemde kerken vallen onder het gezag van de 
paus. Voor veel pelgrims naar Rome is een bezoek 
aan deze kerken een mooie afsluiting van hun tocht. 

Volgens een legende uit de eerste helft van de 13e 
eeuw zou Maria in het jaar 352 in een droom gelijk-
tijdig verschenen zijn aan paus Liberius én een Jo-
hannes genoemde patriciër. Zij zou aan hen gevraagd 
hebben in Rome een kerk te bouwen op de plaats 
waar midden in de zomer sneeuw zou vallen. In de 
nacht van 5 augustus sneeuwde het op de heuvel Es-
quilijn en de sneeuw gaf de afmetingen aan van de te 
bouwen kerk. De door Johannes gefinancierde kerk 
werd aan Maria toegewijd: Maria Maggiore, Maria 
de Meerdere. De legende beschrijft natuurlijk niet de 
werkelijkheid. De Maria Maggiore werd waarschijn-
lijk pas een eeuw later gebouwd na het concilie van 
Efeze, dat in 431 het dogma van Maria als “moeder 
Gods” afkondigde. Het dogma was het sluitstuk van 
een ontwikkeling waarin het menselijk karakter van 
Jezus aandacht kreeg. Dat proces was al in het begin 
van de 4e eeuw begonnen toen keizer Constantijn 
zich tot het christendom bekeerde en de christelijke 
godsdienst officieel toestond. Dat heeft de keizer 
geweten; hij had zijn handen in een wespennest ge-
stoken! De christenen waren onderling sterk verdeeld 
in hun zienswijze over het goddelijk en menselijk 
karakter van Jezus. Deze diepe kloof in de christe-
lijke beweging mondde uit in het bijeenroepen door 

De vier patriarchale 
basilieken in Rome 
De Santa Maria Maggiore
door Leo Baeten

keizer Constantijn in 325 van het concilie van Nicea 
waarop werd geformuleerd dat Jezus God én mens 
is. Door dit “geloofspunt” ontstond de aandacht voor 
het menselijk karakter van Jezus. Zo ontstond in die 
tijd het kerstfeest als herdenking van zijn geboorte. 
Ook Maria kwam in de belangstelling te staan. Een 
eeuw later resulteerde dat in haar eretitel “Moeder 
Gods” én de bouw van de eerste aan haar toege-
wijde kerk: de Maria Maggiore. Men neemt aan dat 
de bouw rond 420 is begonnen, waarbij de eerdere 
kerk van paus Liberius werd afgebroken. Het is de 
vraag of deze kerk ooit heeft bestaan. Op zes meter 
diepte onder het niveau van de huidige kerk zijn 
wel restanten van bebouwing uit eerdere eeuwen 
gevonden, maar de discussie is nog steeds gaande of 
dit een kerk was.

De legende van de sneeuw én de bouw van een kerk 
in de 4e eeuw (zo deze al ooit bestaan heeft) leven 
voort in andere namen voor de Maria Maggiore: “Li-
beriana” en “Maria-ter-Sneeuw”. En ter herinnering 
aan de curieuze sneeuwval laat men jaarlijks op 5 

Deel
 
 1

patriarchale 
basilieken in Rome
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augustus tijdens een plechtige viering een regen van 
witte bloemblaadjes vallen vanuit een speciaal daar-
voor bestemde opening in het plafond van de kerk.

Een schone fabriekshal
De theatrale voorzijde van de Maria Maggiore doet 
eerder denken aan een palazzo van de Romeinse 
aristocratie dan aan een kerk. Maar de 13e-eeuwse 
mozaïeken met religieuze voorstellingen in de 
portiek (waaronder het wonder van de sneeuw), de 
ranke 75 meter hoge klokkentoren en het beeld van 
Maria met kind op het hoogste punt van de façade 
wijzen erop dat het gebouw toch echt een kerk is. 
Binnen valt het harmonieuze interieur op. De Maria 
Maggiore is een rechthoek van 70 bij 35 meter die 
in drie beuken is verdeeld door veertig zuilen. Door 
het ontbreken van stoelen of banken lijkt de ruimte 
op een versierde fabriekshal. In de loop van vele 
eeuwen werd de Maria Maggiore uitgebreid, veran-
derd en verbouwd. Toch vormt de kerk een harmoni-
euze combinatie van de bouwfasen van het vroege 
christendom tot de barok. Hoofdzakelijk christelijk 
(5e eeuw) zijn de rechthoekige plattegrond, de zuilen 
voorzien van architraven en een gedeelte van de 
mozaïekdecoratie. De mozaïeken zijn één van de 
kwalitatief meest hoogstaande getuigenissen van de 
kunst uit de 5e eeuw en vormen de oudste iconogra-
fische cyclus van een vroegchristelijk cultusgebouw 
die tot op de dag van vandaag bewaard gebleven is. 
Oorspronkelijk was de kerk door vele ramen verlicht, 

maar in de 16e eeuw zijn deze gedeeltelijk dicht-
gemaakt. In de zo ontstane muurvlakken werden 
fresco’s aangebracht met de geschiedenis van Maria 
en van Christus. De marmeren Cosmatenvloer stamt 
uit de barok. Het vergulde cassettenplafond werd 
aan het eind van de 15e eeuw aangebracht met het 
eerste goud dat door Columbus uit Amerika was 
meegebracht. Het was een schenking van de koning 
en koningin van Spanje. Het nieuwe plafond kwam 
in de plaats van het oorspronkelijke zadeldak.

Naast de crypte ligt de eenvoudige grafsteen van de 
familie Bernini. Hier rust ook de beroemde architect, 
beeldhouwer en schilder Gian Lorenzo Bernini, die 
naast veel andere kunstwerken het Sint-Pietersplein 
construeerde.

Het hout van de kribbe 
In de crypte onder het hoogaltaar is de kostbaarste 
reliek van de Maria Maggiore te bewonderen. Het 
zijn de planken van het kribbetje waarin Jezus in 
Nazareth geboren werd. De planken zijn onderge-
bracht in een ovalen schrijn van kristal en zilver met 
bovenop een beeld van Jezus als pasgeboren kind. 
Pas- en meetwerk heeft bewezen dat de planken 
werkelijk een kribbe vormen. De planken van het 
kribbetje werden in de zevende eeuw meegebracht 
naar Rome door monniken uit het oosten, die op de 
vlucht waren voor de Mohammedaanse legers. In 
een tijd waarin kritiekloos het christelijk geloof werd 
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gematerialiseerd, was het even niet belangrijk dat in 
Palestina de kribben van steen zijn. Al enige eeuwen 
eerder was keizerin Helena, met de meest onwaar-
schijnlijke relikwieën uit het Heilig Land gekomen 
(waarvan het kruishout wel het bekendste is). 

Vier eeuwen later, in 1288, kreeg de reliek een 
interessante aanvulling. In dat jaar werd voor het 
eerst een Franciscaan tot paus gekozen, maar deze 
Nicolaas IV overleed al in 1292. Nicolaas IV deed 
nauwelijks iets wat hem een plaats in de geschie-
denis opleverde, maar hij haalde wel beroemde 
kunstenaars naar Rome om o.a. de Maria Maggiore 
te verfraaien. Zo gaf hij de Florentijnse kunstenaar 
Arnolfo di Cambio de opdracht om een kerstgroep 
te vervaardigen. Deze eerste kerstgroep was bedoeld 
om als decoratief element te worden geplaatst naast 
de reliek met het hout van de kribbe. Het ligt voor de 
hand dat Nicolaas IV als franciscaan bij zijn opdracht 
terugdacht aan de kerststal die zijn ordestichter Fran-
ciscus van Assisi een halve eeuw eerder in Greccio 
had gebouwd. 

Arnolfo di Cambio (1240-1300/1310) was een 
veelzijdig architect, beeldhouwer en stedenbouw-
kundige. Hij bouwde o.a de dom van Florence. Van 
zijn hand is ook het bronzen beeld van Petrus dat 
in het schip van de Sint-Pieter staat. Sinds eeuwen 
wordt door pelgrims de voet van dit beeld gekust of 
gestreeld, waardoor de voet grotendeels afgesleten 
is. De kerstgroep die hij in 1291 maakte straalt een 
aandoenlijke eenvoud uit en getuigt van de armoe-
dige omstandigheden van de geboorte van Jezus. Op 
nog een andere wijze is de Maria Maggiore verbon-
den met de viering van het kerstfeest zoals dat in de 
Katholieke kerk gebruikelijk was. Tegen het einde van 
de zesde eeuw ontstond de praktijk dat de paus tij-
dens kerstmis drie missen opdroeg. Vanuit zijn paleis 
in het Lateraan trok hij met zijn gevolg om midder-
nacht naar de Maria Maggiore, ’s ochtends vroeg naar 
de Santa Anastasia en overdag naar de Sint Pieter. Dit 
gebruik werd in de zevende eeuw overgenomen in 
andere kerken, met weglating van de verplaatsingen. 
Er werden met kerstmis dus achter elkaar drie missen 
opgedragen. Pas in het midden van de vorige eeuw 
kwam een einde aan deze traditie.
 

Tot slot

De Maria Maggiore heeft meer het karakter van een 
museum dan van een kerk. Geüniformeerde bewa-
kers letten er angstvallig op dat van de vele kunst-
schatten geen foto’s of video’s gemaakt worden. Die 
moet men maar kopen in het winkeltje. Ook probe-
ren de bewakers de bezoekers tot stilte te manen. Zij 
kunnen zich de moeite besparen. Op doordeweekse 
dagen blijkt het kerkelijk karakter van de Maria Mag-
giore alleen uit de biechtstoelen, waar in vele talen 
de zonden beleden kunnen worden. Dat alles neemt 
niet weg dat bezichtiging van de Maria Maggiore de 
moeite waard is. Liefhebbers van beeldende religi-
euze kunst uit verschillende perioden komen aan 
hun trekken. En voor liefhebbers van de kerststal is 
een bezoek aan de Maria Maggiore een must: hier 
bevindt zich de oudste kerstgroep.

Dit is het 1e artikel van 
Leo Baeten in een vierdelige 

serie over de vier patriarchale 
basilieken van Rome.
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Pelgrimeren als 
Ganzenbordspel 
De bijzondere kaartenfascinatie van Titia Meuwese

door Arnoud Boerwinkel

2016 was een spannend jaar voor onze Vereniging. 
De nieuwe website was in de lucht gegaan, maar 
de nieuwe webmaster meldde zich niet. Toen eind 
van het jaar het water aan de lippen stond, kwamen 
Luc Gregoir en Titia Meuwese met de bevrijdende 
oplossing. Luc was vorig jaar verantwoordelijk voor 
de Nieuwsbrief en nam nu de website voor zijn 
rekening. Titia had tot dan toe vooral stukjes voor 
de Omnes geleverd, maar bleek over veel meer ca-
paciteiten te beschikken: zij stelt nu de Nieuwsbrief 
samen.

Als er iemand is die de uitspraak “ga je eigen weg” 
heel letterlijk neemt, is het Titia Meuwese. Als kind 
al was ze gefascineerd door de loop van wegen en 
paden. ‘Ik was een jaar of acht toen ik met mijn 
ouders in Drenthe over een houten pad liep uit de 
Bronstijd. Ik weet nog hoe ik gefascineerd was door 
de ouderdom van dat pad.’ Nog steeds heeft Titia een 
bijzondere passie voor wegen, routes en kaarten.
Titia begon in 2010 vanaf haar geboortegrond Gro-
ningen samen met haar man Frank aan haar voetreis 
naar Rome. Die reis gaat in etappes van één tot drie 
weken, want meer tijd kan zij zich van haar eigen 
bedrijf niet losmaken. Eerst volgde zij het Pieterpad 
en vanaf Zuid-Limburg de GR5, maar vanaf Luxem-
burg begon het pas echt te kriebelen. Ze wilde iets 
anders dan de gebaande paden en besloot een eigen 
route te kiezen.

“De voorpret”
Daarmee begon haar andere project, naast de grote 
wandeling: het zoeken en documenteren van de 
mooiste wandelroutes. ‘Eigenlijk begint mijn reis 

achter de computer’, vertelt ze. ‘Met behulp van sa-
tellietfoto’s zoek ik de routes uit en maak ik mij een 
voorstelling van hoe het er vanaf de grond uitziet. 
Met behulp van het programma www.afstandmeten.
nl zet ik de weg uit . Dat is simpel en makkelijk te 
gebruiken en heeft als groot voordeel dat je de hoog-
telijnen ziet. In de satelliet modus kun je er inzoo-
men tot in heel fijne details, waardoor je kunt zien 
waar je uitgezette route langsloopt. Nadat je routes 
hebt opgeslagen kun je het hoogteprofiel bekijken. 
En je kunt goede GPS tracks exporteren. Op deze 
tracks zijn we door volledig overgroeide weilanden 
gelopen en konden we zonder problemen door bos-
sen met veel paadjes het goede spoor vinden.’ 
Het is een tijdrovende liefhebberij: een traject van 
250 tot 280 km helemaal zelf uitzoeken kost haar 
al gauw honderd uur. ‘Maar het is een relaxt klusje, 
muziekje aan. Prima te doen!’
Van de hele route die ze in een week gaan lopen 
maakt Titia vooraf een boekje. Daarin staan de 
afbeeldingen van de satellietfoto’s en de route die 
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ze daarop heeft uitgestippeld. Als er een plaats of 
streek is waar ze graag langs wil, bijv. een vakantie-
herinnering nogmaals zien of een onbekend stuk van 
Zwitserland, dan stippelt ze daarvan de route uit. ‘Als 
het beeld dat ik me tijdens de voorbereiding van het 
landschap heb gevormd in praktijk ook klopt, heb ik 
daar enorme lol in. Dan denk ik: yes, het is gelukt!’ 

Het “Ganzenbordspel”
Ook na haar wandeling beleeft Titia nog een hoop 
plezier aan haar bijzondere hobby, die ze inmiddels 
haar “Ganzenbordspel” heeft gedoopt. Ze legt uit: ‘Je 
zou de pelgrimsweg naar Rome kunnen voorstellen 
als een ganzenbordspel: je bent als een pion die na 
elke worp een stukje opschiet in de richting van het 
einddoel. In tegenstelling tot het ganzenbord heb je 
meerdere wegen. De verschillende pionnen gaan wel 
met andere worpen vooruit: terwijl sommigen altijd 
een zes gooien en gemiddeld op 35 km zitten, doen 
anderen regelmatig stukken van 20 km. En iedereen 
slaat wel eens een beurt over en blijft zitten waar hij 
zit. Dat kan je mooi weergeven op een kaart.’
Op haar eigen website (www.spec-holding.nl) ver-
zamelde ze een groot aantal bestaande routes naar 
Rome op één kaart. Daarvoor gebruikt Titia UMAP. 
‘Dat is een uitgewerkte versie van Open Street 
Maps’, vertelt ze. ‘Je kunt er veel details toevoegen. 
Mijn kaart heeft een aantal lagen, je kunt de over-
nachtingsplaatsen laden, mooie gebieden, plekken 
waar je moet oppassen. Op die kaart kun je je eigen 
route markeren, maar ook de voortgang van blogs 
bij elkaar zetten. Mensen die geen tijd aan een blog 
willen spenderen kunnen daarop toch aan anderen 
laten zien waar ze zijn. En volgers kunnen in detail 
inzoomen op de plaatsen die beschreven worden.’

Zelf te lopen?
Titia heeft de GPS-gegevens in stukken van 100 tot 
150 km opgeslagen. Die kunnen op een moderne te-
lefoon goed gedownload worden. Maar is deze weg 
daarmee zomaar na te lopen? 
‘Ja en nee. Ja, want als je de beschrijving en de kaart 
en de GPS gebruikt, kun je niet erg verdwalen. Veel 
stukken zijn eenvoudig te lopen. We hebben bijna al-
tijd dichtbij onderdak gevonden en maar zelden was 
er geen winkel voor lunch, chocolade of fruit. Nee, 
niet zonder meer: de weg is niet gemarkeerd, wordt 

niet onderhouden. En wij verdwaalden ook wel eens. 
En er zijn stukken die enige wandelervaring eisen. 
Hij is moeilijker dan de Via Francigena, naar veel 
eenvoudiger dan de GR5 of de Alta Via. En je moet 
goed kaart kunnen lezen, je moet zorgen dat je de 
kaarten ook op je telefoon hebt geladen of uitgeprint 
op papier hebt, voor het geval er geen telefoonver-
binding is.
Eigenlijk hoopt Titia dat er meer mensen zijn die niet 
alleen maar een weg nalopen die al zoveel anderen 
hebben gedaan, hoeveel mooie traditie daar ook in 
zit. ‘Ik zou het mooi vinden als iedereen zijn eigen 
weg volgt, want: het geluk is de weg.’ 

Oproep

Titia zou graag in contact komen met mensen 
die ook een pion willen plaatsen op de UMAP, 
waar de Via Francigena, de GR5 en de Ooste-
lijke route al op staan; en die hun ervaringen 
willen delen en zo het systeem verder willen 
verbeteren. 
Een kijkje nemen op de kaart?
https://www.spec-holding.nl/ganzenborden-
voor-pelgrims/een-kaart-voor-pelgrims-in-
umap/

Ben je geïnteresseerd: 
mail naar redactie@pelgrimswegen.nl 
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Per fiets de 
Frans - Italiaanse Alpen over
Drie opties voor de sportieve trapper
door Luc Gregoir

Het overgrote deel van de fietsers kiest ervoor de Alpen over te steken langs een oostelijke route door Zwit-
serland of Oostenrijk. Dit om de eenvoudige reden dat ze zich kunnen laten leiden door de Nederlandstalige 
gidsen van Hans Reitsma of Paul Benjaminse. Maar enkelen laten zich niet afschrikken om langs een van de 
legendarische passen van Frankrijk Italië binnen te rijden. 

In navolging van de vele wandelaars kun je ook 
de Via Francigena volgen die de Col du St-Grand-
Bernard  (2473m) neemt. Deze route leidt je langs 
de steden die aartsbisschop Sigeric in het jaar 990 
op zijn terugweg uit Rome naar Canterbury volgde 
en die hij neerschreef in een in 1985 teruggevonden 
manuscript. Dankzij de promotie die deze route in 
2004 kreeg na  de erkenning als belangrijke culturele 
route door de Raad van Europa, steeg de populariteit 
en daarmee het aantal voorzieningen langs deze 
weg. Sinds 2017 is de route voor fiet-
sers op het Italiaans traject gemarkeerd. 

Een andere overgang die pelgrimsge-
schiedenis met zich meedraagt en door 
fietsers genomen wordt is de Col du 
Mont Cenis (2084m). De beklimming 
start in Lanslebourg aan de Route de 
Napoleon-Bonaparte. Als je de grens 
met Italië oversteekt ben je al aan de 
afdaling bezig die naar Susa lijdt. Van 
hieruit kun je verder afdalen naar de 
Povlakte waar alle opties voor het vervolg van de 
tocht open liggen. De pas wordt in verband gebracht 
met Hannibal die er in oktober 218 met 37 olifanten 
zou zijn overgestoken. Maar dat wordt ook beweerd 
over drie andere passen: Col du Bernard, Col de 
Montgenèvre en sinds kort - na de ontdekking van 
een grote hoeveelheid paardenmest -  over de Col 
de la Traversette. Wie hier in ieder geval wel over-
trok was Abt Emo die er op tweede kerstdag van het 
jaar 1211 in putje winter langskwam. De pas wordt 

doorgaans een zestal maanden per jaar gemeden en 
eenvoudig zal het voor Abt Emo niet geweest zijn 
ondanks de tijdelijke klimaatopwarming die in de 
12de en 13de eeuw plaatshad. 

50% benen – 50% tussen de oren
Een legendarische col is de Col d’Angel (2744m). 
De derde hoogste verharde Alpenpas na de Col de 
l'Iseran (2770m) en de Passo dello Stelvio (2758m). 
Ik hoorde er voor het eerst van in de jaren zeventig, 

toen hij nog niet geasfalteerd was. Een 
schoolvriend vertelde me van een leuke 
fietsreis naar Italië die hij gemaakt 
had. Toen ik de pas in 2003 uitkoos 
voor mijn tocht naar Assisi had ik dan 
ook de grootste twijfels wat ik er van 
terecht zou brengen. Ik zocht moed bij 
de gedachte dat zich 150 meter onder 
de pas een refuge bevond waar je bij 
overmacht nog te voet heen kon stap-
pen. Ik wist toen ook nog niet dat de 
Apennijnen van Piemonte en Ligurië 

veel lastiger zouden zijn dan een oversteek in de Al-
pen. Eens zover bleek dat ik me voor niets ongerust 
had gemaakt. Fietsen doe je voor 50% met de benen 
en zit voor 50% tussen de oren en mijn hoofd was 
gefocust die dag. Bovendien was ik proefondervin-
delijk al tot de wijsheid gekomen: chi va piano va 
sano, chi va sano va lontano (dixit R. Carton).  De 
hoogte bleek helemaal geen maat voor de moeilijk-
heidsgraad, de weg klimt zonder bochten geleidelijk 
omhoog door het schitterend regionaal natuurpark 
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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; Wim van Miltenburg, 
Ed Piek en Guus Wesselink, lid. 

Redactie Omnes, Nieuwsbrief en Website
Leo Baeten, Arnoud Boerwinkel (hoofdredactie Omnes en 
tekstredactie Omnes en Nieuwsbrief), Fokko Bos (medewerker 
routes), Luc Gregoir (website), Titia Meuwese (hoofdredactie 
Nieuwsbrief), Arnold Spijker,  Ben Teunissen, Guus Wesselink 
(contactpersoon vanuit het Bestuur).

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
Arnoud Boerwinkel: voorkant
Rick Carton: achterkant
Wouter Kamp, pag. 6, 7, en 8
Titia Meuwese: pag. 9 en 26
Arnold Spijker: pag. 2 en 3
Dirk Trachet: pag. 28 en 29
Klaas van der Veen: pag. 16
Jan en Bernard Verheijen: pag. 11 en 12
Fred Vliegen, pag. 0 (binnenzijde voorkant)
Guus Wesselink: pag. 17 en 18

De foto op pag. 23 is afkomstig van http://civitavecchia.
portmobility.it en de foto op pag. 25 is een schilderij van Giovanni 
Paolo Panini, gevonden op http://de.wahooart.com 

de Queyras. In de refuge aangekomen kun je nog 
even van je overwinning genieten met uitzicht op les 
Ecrins en de Monte Visio. De afdaling is voor de vol-
gende dag, zeventig km dalen met de handen strak 
op de remmen zonder de pedalen te raken tot op zee 
niveau de wijnstreek van Alba in. 
Hier is er geen twijfel meer mogelijk: je bent in Italië 
aangekomen!

Praktisch:
Gezien de hoogte van de passen zijn deze 
doorgaans maar van Juni tot eind September 
berijdbaar en zelfs in die periode kan het 
tegenzitten. Oktober valt te bekijken of het een 
vroege of een late winter is. De Col de Cenis 
die wat lager ligt is mogelijk al in mei te doen 
maar ook hier kan je voor verassingen staan. 
Ook motorrijders kennen deze cols; vermijd 
daarom de doortocht op zaterdag of zondag. 
Ook de Giro of de Tour hebben deze bergrit-
ten als een op hun lijstje staan. Bergmarmotten 
supporteren langs de kant, maar er durft er wel 
eens te zonnebaden op het asfalt. Opgepast 
hiervoor!

Prof. Dr. Dick E.H. de Boer deed de reis van 
Emo over en schreef er een niet te missen boek 
over, EMO’s reis. Aan PnR-lid Peter Molog, 
die zowel de heen- als de terugweg door de 
Zwitserse Alpen volgde, danken we een reisgids 
voor de fietser die je kunt downloaden van zijn 
website http://www.voorheen-de-boswachter.nl 
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“Op de Mont Cenis vervoeren ze 
de sjees op de rug van drie muildieren: 

een draagt de kast, het tweede de wielen, 
het derde de lamoenen. 

Op de Simplon zijn de wegen zo smal, 
dat de kast door mannen moet worden 

gedragen; anders lukt het niet.”
Montesquieu, Voyages, 1728-1731.

AGENDA
Van 22 april t/m 8 mei, 
Amsterdam
Machinaal tekenaar en pelgrim Mar-
tijn Aerts exposeert vanaf 22 april t/m 
8 mei in samenwerking met kunsthan-
del P. de Boer zijn 56 pelgrims-teken-
machine-tekeningen samen met 15e, 
16e en 17e eeuwse tekeningen uit de 
kunstcollectie P. de Boer.  
In de zomer van 2016 is Martijn Aerts 
te voet vertrokken naar Rome. In zijn 
rugzak registreerden drie tekenmachi-
nes iedere wandelbeweging. Dat resul-
teerde in een abstracte tekenregistratie 
van Reims tot Rome.
Adres: Herengracht 512, 
1017 CC Amsterdam

Zaterdag 13 mei, 11:00 uur en 
14: 00 uur, Woerden
Lezing met foto’s door Guus Wesselink 
en Riet van Laake over hun avontuur-
lijke voetreis  van 2200 kilometer van 
’s Hertogenbosch naar Rome.
Adres: Zwerfkei Outdoor & 
Travelcentre, Jaap Bijzerweg 10, 
3446 CR Woerden 
(acht minuten lopen vanaf het station)
Aanmelden via info@viervrijevoeten.nl 
met voorkeur ochtend of middag.

Zondag 21 mei 2017, 16:00 uur
Het nieuwe vogels kijken in de Lage 
Landen. Kester Freriks en Arjan 
Dwarshuis over bijzondere vogelsoor-
ten,- van dichtbij tot de andere kant 
van de wereld.
Adres: nog te bepalen plaats in Amster-
dam.
Informatie en aanmelden: Pied á Terre, 
Overtoom 135 – 137, 
1054 HG te Amsterdam
lezingen@piedaterre.nl

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


