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In het licht van de geschiedenis van het pelgrimeren naar Rome is een tienjarig bestaan van 
onze vereniging natuurlijk een micro-seconde. Toch vonden we het voldoende reden voor een 
feestje. Allereerst in de vorm van een jubileumnummer van Omnes: de redactie heeft de gele-
genheid aangegrepen om eens flink uit te pakken met een dubbeldik nummer in magazine-
formaat. Maar ook de jaarlijkse ontmoetings- en informatiedag op 18 november heeft qua 
locatie en programma een feestelijk karakter. U leest daar meer over op pagina 40. Wat vindt u 
verder in dit jubileumnummer?

Pelgrim-pioniers op pagina 2, 9, 26 en 32:  
Zoals het toch een beetje hoort bij een jubileum gaan we in dit nummer van OMNES terug in 
de geschiedenis. Dat doen we in de vorm van een viertal interviews met mensen – merendeels 
inmiddels de zeventig gepasseerd - die al voor het ontstaan van onze vereniging te voet of 
op de fiets naar Rome trokken. Hun motieven varieerden van religieus tot sportief en alles wat 
daar tussen zit. 

De jonge garde op pagina 5, 15 en 25 
Maar we richten ook onze aandacht op de jonge generatie pelgrims. En dat doen we in de 
vorm van een drietal portretten van jongeren – niet helemaal toevallig allemaal van het vrou-
welijk geslacht – die kort geleden naar Rome stapten of trapten. Zij vertellen kort over hun 
motieven, hoogtepunten en dieptepunten.

De mooiste overnachtingen op pagina 8, 14, 19, 29 en 38:  
In de Nieuwsbrief en op de website plaatsten we dit voorjaar een oproep aan onze leden om 
hun meest bijzondere overnachtingsverhalen met ons te delen. Dat leverde prachtige, memo-
rabele, hilarische en ontroerende verhalen op.

De mooiste afbeeldingen op pagina 20 en 21:  
Ook de oproep om dit nummer te vullen met uw beeldmateriaal kreeg gehoor. Natuurlijk ont-
vingen we veel foto’s, maar ook aquarellen en zelfs textiel-olieverf panelen. We plaatsen een 
kleine selectie, want het oog wil tenslotte ook wat.

Columns op pagina 28 en 37:  
Ook onze vaste columnist Klaas van der Veen en onze nieuwe columniste Anne-Marie Reimert 
blikken in beeld én tekst terug op hun meest gedenkwaardige overnachtingen.

INHOUD
2007 – 2017:  Tien jaar Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Verder in dit nummer onder meer:

Pagina 6 Pelgrimeren in de natuur 

  door Esther Kluver 

Pagina 12 Zomaar geen gewone fiets-

  tocht naar Rome door Luc Gregoir 

Pagina 16 Bewegen is een zegen voor de 

  geest door Ineke Albers 

Pagina 22 Basilieken in Rome, deel 2 uit een 

  serie van vier door Leo Baeten 

Pagina 35 Sint Gerlach in Houthem 

  door Arnold Spijker

Wij hopen dat u net zoveel plezier 
beleeft aan het bladeren door en het 
lezen van dit magazine als wij hebben 

beleefd met het maken ervan.

Arnoud Boerwinkel 
Hoofdredacteur OMNES
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Zouden die pioniers hebben beseft wat een werk 
en wat een ledengroei dat initiatief met zich mee 
zou brengen? In die beginperiode werden me-
teen werkgroepen ingesteld. Werkgroepen die 
we nu in meer of (soms) in mindere mate nog 
steeds kennen: website; routes en overnachtin-
gen; spiritualiteit; evenementen. Een vereniging 
wilden we worden, geen stichting. Het ging en 
gaat om de mensen. Om onderlinge uitwisse-
ling, om de band en de verbinding tussen de 
leden onderling; om het delen van ervaringen 
met anderen, lid of geen lid. Het begrip PIAZZA 
deed al snel zijn intrede: een ontmoetingsplek 
waar je rustig kunt kijken of er iets van jouw ga-
ding te vinden is; een levendig geheel waar al-
lerlei activiteiten plaats vinden en waar allerlei 
slag mensen rondloopt. Bont als het leven zelf. 
De focus van het bestuur verlegde zich: deden 
zij eerst nagenoeg alles zelf, hands-on, nu willen 
we meer en meer een bestuur zijn dat zich voor-
al met het beleid, de grote lijnen bezighoudt. 
Doordat we steeds meer leden hebben gekre-
gen en er gelukkig heel veel actieve leden zijn, 
kunnen we die nieuwe focus ook waarmaken. 
Het vieren van een bescheiden feestje is op zijn 
plaats, zeiden we tegen elkaar toen ons tienjarig 
bestaan in zicht kwam. Bescheiden, omdat we 
verantwoord met het geld van de leden willen 
omgaan; bescheiden omdat tien jaar ook nog 

weer niet zó lang is; en bescheiden omdat je dat 
als Romeganger, als pelgrim in het algemeen 
onderweg wel leert. Heb geen hele hoge ver-
wachtingen, wees dankbaar voor elke dag; ge-
niet van wat er is, laat je niet voorstaan op groei 
of status. Op de ledendag, zaterdag 18 novem-
ber in Zwolle starten we het jubileumjaar. Wat 
er allemaal gaat gebeuren? Veel zit nog in het 
stadium van plannen maken. Misschien lopen we 
met elkaar naar de St. Pieter?  (Nou ja, de kopie 
in Oudenbosch). Een aandenken voor elk lid? 
Zeker, nu nog bedenken wat precies……… Zou-
den de huiskamers geen leuke ideeën hebben? 
Wij geloven van wel. En jij als individueel lid, wat 
zouden we wat jou betreft vooral moeten doen 
in het komende jubileumjaar? Zo zijn we terug 
bij af, begonnen met een klein groepje enthousi-
astelingen, de eerste leden naar de bijna 1100 le-
den van vandaag. Leden die samen een levendig 
en gevarieerd Piazza, een modern Forum willen 
vormen. Het gaat om jullie, het gaat om mensen. 
Mensen die al op vele paden gelopen of gefietst 
hebben. Mensen die nog moeten beginnen. 
Mensen die beseffen dat de echte pelgrimstocht 
begint waar de geografische tocht eindigt. Men-
sen die aangeraakt zijn door dat besmettelijk ik-
wil-op-pad-virus. Gewoon mensen, zoals jij en ik. 
Ik wens ons allemaal een feestelijk jubileumjaar 
toe en hoop jullie in dat jaar te ontmoeten.

pellegrino per sempre
voorzitter Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Een bescheiden

Cor Ku y v e n h o v e n

Daar zaten ze dan, tien jaar geleden in Houten. Zo’n 
stuk of twintig Romegangers, mannen en vrouwen van 
het eerste uur: Klaas van de Poel, Pieter Quelle, Gert 
Wich, Arnoud Krever, Marieke Feuth, Ton Seijsener en 
meer. Ze waren bij elkaar gekomen om hun ervaringen 
te delen en om te zien of ze toch niet meer voor elkaar 
en voor andere pelgrims-in-spé zouden kunnen beteke-
nen. En dat kon, sterker nog, dat wilden ze ook graag. 
En toen is, na enig gestoei over de te kiezen naam, op 
27 oktober 2007 de vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome opgericht.  

feestje…
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Samen 
pelgrimeren 
is een oefening 
in kameraadschap

Met Henk en Anneke Vink zit ik op een warme dag 
in juni onder een parasol in hun tuintje in de Am-
sterdamse buurt in Haarlem. Terwijl Anneke de 
koffie met gevulde koeken aandraagt en de mus-
sen kwetterend om onze oren vliegen vertelt Henk 
zijn verhaal. Henk en Anneke behoren tot de pio-
niers van onze Vereniging en hun tocht naar Rome 
hadden ze al achter de rug toen de Vereniging in 
het najaar 2007 werd opgericht. 
Henk werkte de VEN groothandel, later SLIGRO. In 
2005 kon hij vervroegd met pensioen en van die 
gelegenheid maakte hij dankbaar gebruik, zodat 
hij lange fietstochten kon maken. Want dat is een 
van zijn grote passies.
‘Wij gingen al per fiets op vakantie toen onze jon-
gens nog heel klein waren’, vertelt Henk. ‘Eerst in 
de omgeving van Haarlem, maar toen de kinderen 
groter werden ontdekten we de rest van Neder-
land op de fiets en vervolgens België en Frankrijk. 
We bezochten in de loop der jaren heel wat kerken 
en andere religieuze gebouwen. En altijd kampe-
ren, dus de fietsen waren steeds zwaar beladen.’

Na Santiago kwam Rome 
In april 2000 jaar vertrokken ze per fiets naar San-
tiago de Compostella. ‘Van die eerste dagen her-
inner ik me vooral dat we constant door de stro-

mende regen fietsten. Overal waar we ons tentje 
neerzetten werd het een smeerboel van prut en 
modder’. Anneke vult aan: ‘Pas toen we na onge-
veer een week in Chartres aankwamen klaarde het 
op. Het was het paasweekend en toen we ‘s avonds 
de beroemde kathedraal bezochten hebben we de 
Paaswake gevolgd.  Dat was zo mooi en sfeervol 
met al die lichtjes. Een prachtig moment, na al die 
kou en regen die we hadden doorstaan!’
Toen ze samen in Santiago waren aangekomen 
en op het plein voor de grote kathedraal stonden 
wist Henk één ding zeker: mijn volgende pelgrims-
tocht gaat naar Rome. In 2006, een jaar na zijn 
vertrek bij de Sligro kwam het er uiteindelijk van. 
Half april dat jaar fietsten ze met volle bepakking 
de straat uit. In de Betuwe stonden de fruitbomen 
in bloei en dat duurde tot aan Verona. ‘We hadden 
werkelijk prachtig voorjaarsweer’, herinnert Henk 
zich. ‘We waren nooit eerder in Italië geweest en 
hebben in drie maanden tijd bijna alle mooie ste-
den gezien: Merano, Trento, Bolzano, Verona, Bo-
logna, Florence, San Gimignano, Siena, noem maar 
op. De aankomst in Rome in de Pieterskerk was 
een emotioneel moment. En in de Friezenkerk kre-
gen we een oorkonde, maar een pelgrimspaspoort 
konden we nog niet overleggen. Dat hadden we 
niet, want de Vereniging bestond nog niet.’

Tekst Arnoud Boerwinkel

Henk en Anneke Vink, fietspelgrims 
van het eerste uur

‘Ik moet een jaar of tien geweest zijn toen ik mijn eerste pelgrimstocht maakte. In Velsen waren we lid 
van de Rooms-Katholieke parochie en die ging elk jaar lopend of op de fiets ter bedevaart naar Het 
Putje van Heiloo. Daar vierden we in De Grote Kapel de gezamenlijk mis en ‘s middags het Plechtig 
Lof. Je kan wel zeggen dat toen mijn belangstelling voor het pelgrimeren is ontstaan.’

Interview
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Bijzondere ontmoetingen 
Aan de ontmoetingen met andere pelgrims, 
wandelend of op de fiets bewaren Henk en An-
neke mooie herinneringen. Anneke vertelt: ‘Op 
een camping raakten we aan de praat met een 
Nederlands meisje dat met haar vriend op de 
fiets op weg was naar Rome. Ze klaagde steen 
en been over de hitte. Ze had het helemaal niet 
naar d’r zin. Een boom is een boom en een berg 
is een berg. Wat is daar nou aan? Ik zie het niet. 
Toen vroeg ik haar: Maar hoe laat vertrekken jul-
lie dan? Nou, gewoon, om twaalf uur, zei ze. Ik 
vertelde haar dat wij om zeven uur in de och-
tend vertrokken en op het heetst van de dag 
siësta hielden. Dat was voor haar een eye ope-
ner, want even later kwam haar vriend mij be-
danken dat we hun door de relatiecrisis hadden 
heen geholpen. En de volgende ochtend was 
hun tentje al weg toen wij vertrokken!’
Bij een andere ontmoeting – ook op een cam-
ping - kon Anneke weer een wijs advies geven. 
‘We kwamen twee Nederlandse stellen tegen 
die samen naar Rome fietsten, maar met elkaar 
geen goede afspraken gemaakt hadden. In het 
toiletgebouw raakte ik de ene ochtend met de 
ene vrouw in gesprek en de volgende dag met 
de andere: beiden klaagden ze dat het helemaal 
niet gezellig was. Toen adviseerde ik hen wat 
losser op weg te gaan: spreek af dat ieder stel 
in z’n eigen tempo fietst en jullie elkaar aan het 
eind van de dag weer ontmoeten. Ze vonden 

dat allebei een heel goed idee; of ze het ook op-
gevolgd hebben weet ik niet….’

Oprichting van de Vereniging
Begin jaren 2000 werd Henk gevraagd op het 
pelgrimspaviljoen op de Fiets- & Wandelbeurs 
te komen staan om te vertellen over zijn ervarin-
gen met fietsen naar Santiago de Compostella. 
Nadat hij dat een paar jaar had gedaan, kwam hij 
in 2007 daar een paar mensen tegen die – net 
als hij - ook naar Rome waren gefietst of gelo-
pen, Gert Wich, Pieter Quelle, Ton Seysener en 
nog enkele anderen. Daar ontstond het idee om 
een Vereniging van Romepelgrims op te richten. 
Dat najaar zag de nieuwe Vereniging het dag-
licht en Henk was lid nummer 29. Kort daarna 
werd Henk uitgenodigd voor een “wandelcon-
ferentie” met Gert Wich en Ben Teunissen. ‘We 
liepen van Overveen naar Parnassia en al wan-
delend bedachten we dat er een verenigingsor-
gaan moest komen. In het voorjaar 2008 ver-
scheen de Nieuwsbrief en in het najaar van 2010 
“Omnes” nummer 1. De ledenadministratie werd 
opgezet door Ton Seysener en vanaf lidnummer 
300 heb ik het overgenomen.’ We zitten nu op 
lidnummer 2.250: dat is het totaal aantal mensen 
dat ooit lid is geworden. Vooral fietsers zeggen 
hun lidmaatschap sneller op dan wandelaars, 
omdat zij hun tocht vaak in een keer maken en 
wandelaars hem uitsmeren over meerdere jaren. 
Na tien jaar is Henk Vink nog steeds de man die 

“Het is wel een monsterverbond dat je met elkaar aangaat”
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de inschrijving van de nieuwe leden voor zijn reke-
ning neemt; maar er wordt gezocht naar een op-
volger. 

Zand in de motor 
Ook na Rome konden Henk en Anneke hun pel-
grimstochten door Europa voortzetten. Maar in 2013 
kwam de “fietsmotor” plots tot stilstand: Henk kreeg 
gezondheidsklachten. Na een relatief onschuldige 
liesbreuk werd bij hem darmkanker ontdekt. Kort 
daarna kreeg Henk een hartstilstand. Dertien dagen 
lag hij in de VU, maar Henk kan zich er niets van 
herinneren. Vorig jaar vlak voor de zomer bleek dat 
de kankercellen opnieuw waren uitgezaaid. Anneke: 
‘Op onze trouwdag zaten we bij de oncoloog hier in 
Haarlem, en die vertelde dat opereren niet mogelijk 
was. Nou, dan stort je leven helemaal in.’ 
In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Am-
sterdam vonden ze een oncoloog die het met be-
straling wel wilde proberen. Daarmee is de situatie 
wel verbeterd, maar Henk is nog niet uit de gevaren-
zone. Hij mag absoluut niets tillen. ‘Ik ben gewend 
om aan te pakken en dan doe je al gauw teveel. Een 
klein fietstochtje kan nog wel, maar fiets- en kam-
peertochten zitten er niet meer in. Ik heb me inmid-
dels erbij neergelegd, want uiteindelijk ben ik heel 
gelukkig dat ik de kanker tot nu toe heb overleefd. 
En ik heb prachtige herinneringen om op terug te 
kijken.’

De Runxputte van Heiloo 
Het Heylige Loo (Heilig Bos) was al in voor-
christelijke tijden een gezegende plek voor de 
Kennemers  tussen Haarlem en Alkmaar. Een 
zekere Nelis, een eenvoudige koeienherder had 
in 1409 vlakbij een reeds lang bestaande put 
(de “Runxputte”) een Mariabeeldje gevonden 
dat later tijdens een bijna fatale zeereis aan een 
Alkmaarse koopman verscheen. Daarop besloot 
deze uit dankbaarheid voor zijn redding bij die-
zelfde put een Genadekapel te bouwen voor 
Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het bedevaartsoord 
werd al gauw erg populair maar werd tijdens de 
Reformatie gesloopt en de pelgrimages werden 
verboden. Vanaf begin achttiende eeuw namen 
evenwel de bedevaarten weer toe en begin vo-
rige eeuw werd de put weer teruggevonden. Tot 
in de jaren zestig bezochten jaarlijks tienduizen-
den gelovigen de heilige put met als hoogtepunt 
80.000 pelgrims in het Mariajaar 1954.

Het antwoord van Henk en Anneke op de vraag 
“Wat heeft het pelgrimeren met je gedaan?” is 
opmerkelijk eensluidend. ‘Voor ons als gelovi-
gen is het is iets anders dan van A naar B fiet-
sen. Je bezoekt kerken, volgt missen. Het geeft 
aan het geloof een extra dimensie. Het versterkt 
het besef dat je onderdeel bent van een grote 
gemeenschap en dat geeft meerwaarde.’ Ook 
voor jongeren die samen op weg gaan hebben 
ze nog een paar wijze adviezen. ‘Bereid je goed 
voor. Denk goed na of je het lichamelijk en men-
taal aankunt. Want het is wel een monsterver-
bond dat je met elkaar aangaat. Wij waren vanaf 
1982 gewend om elk jaar met elkaar te fietsen. 
Dan weet je wat je aan elkaar hebt. Het is een 
oefening in kameraadschap. Als je daarin slaagt, 
mag je daar trots op zijn!’
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Wie? 

Ik ben Hasse van Boven, 28 jaar oud 

en docent wiskunde. In juli 2016 ben 

ik vanuit Alkmaar naar Rome gefietst 

via de route van Benjaminse.

Waarom? 

Tot rust komen, genieten van de na-

tuur en mezelf uitdagen.

Hoogtepunten? 

Letterlijk het hoogste punt van de 

reis: de Splügenpas opfietsen. Ik 

had nooit gedacht dat het zou luk-

ken. Met veel tussenstops (met cho-

cola voor extra energie) en met een 

slakkengangetje (lopend was waar-

schijnlijk sneller geweest) ben ik fiet-

send boven gekomen.

Levenslessen?  

Dat we ons in Nederland gelukkig 

mogen prijzen met de onderhouden 

fietspaden. 

Aanrader? 

Ja! Je ziet zo veel meer op de fiets 

dan met de auto. Het landschap zie 

je letterlijk veranderen per kilometer 

die je aflegt. Je komt met veel men-

sen in contact en je hebt altijd iets 

om over te praten.

pelgrim De jonge

HASSE

“Je hebt altijd iets om over te praten”
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In de verhalen en de ervaringen van pelgrims 
speelt de natuur of het landschap waar we door-
heen lopen een belangrijke rol. Iedere pelgrim zal 
beamen dat het lopen door een industriële voor-
stad anders is dan het lopen door een bos of door 
akkerbouwgebied. Een landschap is van oor-
sprong ontstaan door de werking van natuurlijke 
processen; een natuurlandschap. Tegenwoordig 
is het grootste deel van de landschappen dat wij 
kennen, ontstaan door de invloed van de mens. 
Dit wordt dan een cultuurlandschap genoemd. 
Zelfs landschappen die wij tegenwoordig als ‘na-
tuurlandschap’ ervaren, zijn veelal door de mens 
vormgegeven.  

De manier waarop iemand het landschap ervaart 
is voor een groot deel ook cultureel bepaald en in 
de loopt der tijd ontstaan. Een pelgrim in de Mid-
deleeuwen had een heel andere ervaring van de 
bossen waar de route doorheen liep, dan die wij 
hebben. Bossen waren destijds gevaarlijk en zaten 
vol rovers en wilde dieren. Het bos werd destijds 
grotendeels als ‘wildernis’ ervaren. De wildernis 
staat voor chaos en wanorde. Dit beeld is ontstaan 
in de tijd van de Grieken en Romeinen, en is lang 
blijven hangen. In de Middeleeuwen was de wilder-
nis een goddeloos domein, het tegenovergestelde 
van het paradijs, een plek waar je liever niet naar 
toe ging. Toch zochten ook toen al mensen de 
wildernis op. Door de wildernis in te trekken kon 

je jouw ‘inwendige wildernis’ overwinnen, en zo 
als persoon groeien. Denk hierbij aan kluizenaars. 
Tijdens de Renaissance werd de wildernis meer 
spannend dan goddeloos. In de 18e eeuw, tijdens 
de Romantiek, werd de wildernis zelfs meer ge-
idealiseerd om zijn schoonheid en ongeschonden-
heid. Vanaf dat moment trekken mensen ook meer 
de wildernis in. Een belangrijk kenmerk daarvan 
is dat deze niet oriënteerbaar is. Je hebt er geen 
thuis, geen richting.

Arcadië 
Tegenover de beleving van de wildernis staat de 
Arcadische beleving van het landschap. Een Ar-
cadisch landschap is vooral lieflijk, aangenaam, 
schoon en geordend. Denk hierbij aan de taferelen 
uit de schilderkunst met lieflijke weides, hier een 
daar een boom en gelukkige mensen. Lang is het 
Arcadische landschap geïdealiseerd; het werd sy-
noniem voor het ‘lieflijke’ platteland, ten opzichte 
van de stad. De opkomst van de interesse in het 
landschap, en dan met name het natuurlandschap, 
is te zien vanaf ongeveer de 16e eeuw. Vanaf dat 
moment komt het landschap terug in schilderijen 
en literatuur. De groei van de steden en de op-
komst van een middenklasse met geld om de druk-
ke en vieze stad te ontvluchten, droegen bij aan de 
verheerlijking van de natuur en het niet-stedelijke 
landschap.

Landschapsbeleving 
De beleving van een landschap is vergelijkbaar 
met de beleving van kunst. De beleving van een 
landschap is een reflectie van hoe wij de wereld 
zien en van wie we zelf zijn. Deze beleving kan 

Waarom vinden we het landschap 
“mooi” of “niet mooi”?

Pelgrimeren en 
      natuurbeleving

Tekst Esther Kluver
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dan ook voor iedereen verschillend zijn. Net als 
de kunst kun je de beleving van een landschap 
op drie manieren ervaren: • Het brengt je naar 
diepere lagen van jezelf, zoals angst, verlangens 
en driften (wildernis); • het brengt je naar een 
gevoel van harmonie en rust; het schone, har-
monieuze en serene komt naar boven. (Arca-
disch); • de socratische beleving. Hierbij wordt 
een boodschap gegeven aan de ervaring, een 
heroriëntatie. 
Je komt er anders uit dan je er in ging. Het is 
een heroriëntatie van jouw plek in de wereld. Tij-
dens een pelgrimstocht speelt de beleving van 
een landschap een grote rol. Een pelgrimsroute 
is tegenwoordig altijd door de mens vorm gege-
ven. Je volgt een door de mens uitgezette weg 
door door de mens aangelegde landschappen. 
Dit aspect van een pelgrimstocht wordt ‘in situ’ 
genoemd, het is daadwerkelijk aanwezig. Een 
ander belangrijk aspect bij pelgrimeren is de be-
leving van de weg: ‘in visu’ genoemd. Dit is hoe 
wij de weg zien en ervaren. We kunnen de hele 
dag lopen en het landschap zien, maar we be-
seffen niet altijd wat we zien. Hoe wij de weg en 
het landschap zien kan per persoon en zelfs per 
dag of moment verschillen. Lopen in de regen 
geeft een andere beleving van het landschap 
dan lopen in de stralende zon of in de mist. 

Cultureel bepaalde onvrede 
Een hedendaagse pelgrimstocht leidt ons ech-
ter niet alleen door ‘mooie’ landschappen. Veel 
menselijk ingrijpen in het landschap, zoals brug-
gen, wegen, steden en industrie, worden niet als 
mooi ervaren. Veelal vinden we deze elementen 

storend. Dit kan leiden tot ontgoocheling en on-
vrede. Maar ook dit is ‘in visu’; een oordeel dat 
wij er aan geven. Dit oordeel wordt veelal ge-
vormd door een heimwee naar vroeger, naar het 
Arcadische landschap. Deze onvrede is dus te-
vens cultureel bepaald. Als pelgrim ben je onder-
deel van het landschap waar je doorheen loopt. 
Het is een unieke manier om het landschap te 
ervaren. Het landschap verandert langzaam, 
maar voortdurend, en niet altijd in positieve zin. 
Doordat een pelgrim veel tijd in veel verschil-
lende landschappen doorbrengt ziet deze meer 
details, is meer sensitief.  Kunnen wij nu zelf de 
beleving van het landschap tijdens onze tocht 
veranderen of verbeteren? Met name de plek-
ken waar wij ‘onvrede’ ervaren kunnen onze be-
leving onderweg sterk beïnvloeden. Hoe kunnen 
wij komen tot een meer evenwichtige benade-
ring van onze plek in het landschap? Hier ko-
men we weer terug op de socratische visie; wij 
geven zelf een oordeel aan het landschap. Als 
we dat oordeel kunnen loslaten en ons minder 
laten beïnvloeden door ons geheugen en onze 
cultuur, kunnen wij het landschap op een ande-
re manier beleven. Maar willen we dit uiteindelijk 
wel? Juist de tegenstelling en de verschillende 
ervaringen onderweg dragen bij aan de beleving 
en de waarde van een pelgrimstocht. Het inzicht 
in hoe onze ervaringen bepaald worden door 
onze cultuur en onze eigen herinneringen helpt 
ons bewuster om te gaan met wat we onder-
weg tegenkomen. En dat maakt de ervaring en 
de tocht misschien nog mooier!

“De beleving van een landschap is 
vergelijkbaar met de beleving van 

kunst”

Dit artikel is gebaseerd op de lezingen van Mat-
thijs Schouten, Dirk Aerts en Niek Hazendonk 
voor de lezingencyclus ‘Pelgrimeren, natuur en 
landschap, toen en nu’, georganiseerd door het 

Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
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Het is ‘s morgens vroeg, 17 juni 
2010. Het hoost, mijn schoenen 
soppen, maar ik móet  verder: om 
twaalf uur moet ik bij de Po zijn. 
De bootsman is besproken om me 
over te zetten. Lopend over de 
dijken richting Corte Sant’Andrea,  
nadert en stopt een wit autootje. 
Daarin een 75+ Italiaan. Uit zijn 
woorden  pik ik op: “non barca”, 
uit zijn gebaren: “het waterpeil 
van de Po staat te hoog”. Geen 
nood! Alle gelezen verhalen over 
een niet opdagende bootsman 
hadden tot een reserveplan B ge-
leid: doorlopen en bij Piacenza 
de brug over. Eerst poolshoogte 
nemen. Aangekomen bij de oever 
van de Po is duidelijk dat overva-
ren, als je je leven liefhebt,  onmo-
gelijk is: de loopplank staat onder 

water, complete bomen schieten 
met een rotvaart door het snel 
stromende water. 
Plan B dus! Alleen moet ik wel een 
overnachting inlassen. Maar waar, 
dat is een manco in mijn plan. Am-
per heb ik de tocht voortgezet of 
daar nadert en stopt, jawel, dat-
zelfde witte autootje. In mijn bes-
te Italiaans leg ik hem mijn plan 
uit. Of hij míj begrijpt weet ik niet, 
ik hém in elk geval níet. Eindresul-
taat: ”kom maar in de auto zitten”.  
Daar gaan we. Waarheen?? Geen 
idee!!  Voor een café stoppen we. 
De cafébaas wordt opgetrom-
meld en geflankeerd door bei-
de mannen ga ik te voet verder. 
Ik begrijp er he-le-maal niks van! 
Bij een huis wordt haltgehouden. 
Twee armen om me heen, zoen 

op de wang en daar verdwijnt 
mijn 75+ Italiaan! De ander draagt 
mij over aan een alleraardigste 
vrouw. Zij vertelt me dat er zeker 
een week niet gevaren kan wor-
den en dat de brug over de Po 
afgesloten is. De trein is de enige 
optie. Ik mag daar overnachten, 
krijg eten, ben voor vanavond uit-
genodigd voor een dansvoorstel-
ling. Morgenochtend word ik naar 
het station gebracht en zal ik per 
trein de Po oversteken. Waar ik 
ben? Het Ostello Cascina San Pie-
tro in Orio Litta.

Door hóe ik daar belandde en ont-
vangen ben is dit het meest me-
morabele onderkomen van mijn 
tocht. Rest nog die ene vraag: 
kunnen engelen autorijden….?? 

Het witte autootje
Tekst Inge Kok-Cupédo

Mooiste overnachting
LEZERSBIJDRAGE
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Doen wat je 
hart je ingeeft

Waarom pelgrimeren? 
Op mijn vraag hoe zij samen tot pelgrimeren zijn 
gekomen, reageert Cootje: ‘In 1985 brachten we 
een bezoek aan een tentoonstelling in Gent, De 
Geschiedenis van het Pelgrimeren. En terug naar 
huis besloten we resoluut om ook op pelgrims-
tocht te gaan. Van huis uit katholiek opgevoed 
spraken de heiligen ons aan’. En Jan is volgens 
Cootje zo katholiek van binnen door zijn start 
als seminarist: ‘wierook en zang bekoren hem 
nog steeds. In kleine kerkjes test Jan immer de 
akoestiek en dat ontroert. Verder maken we het 
ons niet al te moeilijk. Op een pelgrimstocht laten 
we ons – wanneer dat op ons pad komt - graag 
verwennen in een restaurantje.’  Nadat ze bij het 
begin van hun huwelijk al drie maanden door Ier-
land hadden gezworven, was hun vijfentwintig-
jarige bruiloft  een goede reden om Jacobus op te 
gaan zoeken. Mede doordat hun kinderen Merel en 
Michiel hun eigen bestemming hadden gevonden, 
bleef de pelgrimskaars branden. 

Na terugkomst ging Jan in Leiden Oude Geschie-
denis studeren. Een lang gekoesterde wens die na 
de afronding ervan werd beloond met de tocht 
naar de sporen van Franciscus. In 1996 vertrokken 
ze opnieuw samen op pad, deze keer vanuit hun 
woonplaats in de richting van Assisi. Natuurlijk na  
grondige voorbereiding en bestudering van kaart-
materiaal. Dat alles nog zonder de tegenwoordige 
digitale hulpmiddelen. De rugzakken werden tot 
rond de twaalf kilo volgeladen. Er ging ook een 
tentje mee voor de overnachtingen,  bij voorkeur 
midden in de natuur.  ‘Dat lopen kan nu niet meer, 
maar gelukkig kunnen we nog wel fietstochten 
maken’, vult Cootje stellig aan. ‘Kleine wandel-
rondjes in de buurt die maken we zeker nog wel. 
Maar niet meer met een rugzak’.

Samen een boek schrijven? 
Door een  dreigende lucht trekken we toch maar 
naar binnen. Want de kostbare fotoboeken mo-
gen zeker niet nat worden! Eenmaal binnen vraag 

Tekst Ben Teunissen  Illustraties Jan Houdijk

Op een mooie zomerochtend in juli bezoek ik 
Cootje en Jan Houdijk.  Vlak bij een van de mooi-
ste wandelroutes, de Brabantse Wal, vind ik hun 
stulpje aan een doodlopend pad.

De fitte en gezonde pelgrim pioniers bleken te wonen midden in de natuur van Hoogerheide op de wal 
tussen het Brabantse zand en de Zeeuwse kleipolders. Zij liepen hun eerste pelgrimstochten al in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. Na een hartelijke ontvangst zoeken we een plek aan een tafel op een 
open plek in hun weelderig bloeiende tuin. Twee dikke fotoboeken kwamen op tafel en ook een stapel 
met boeken van hun hand. Die boeken kende ik wel: De Weg naar de Sterren en Naar de ware Jacob 
publiceerden zij naar aanleiding van hun tocht naar Jacobus in 1988. Graag wil ik nu meer weten over 
hun tocht naar Franciscus, die zij al in 1996 hebben ondernomen. En daarover publiceerden zij in 1998 
het boek Zuster Aarde, Broeder Zon. Schrijven is zowel voor Jan (1940) als Cootje (1937) een belang-
rijke bezigheid. Jan was vanaf zijn achttiende al werkzaam als journalist. Ook heeft hij een reputatie 
opgebouwd met het maken en publiceren van cartoons. Cootje omarmt als bibliothecaris de taal. Ze 
hield zich graag bezig met ‘taaldrukken’. Het zeggen en schrijven wat je op je hart hebt, vormt daarbij 
het belangrijkste doel. Ze verzorgde workshops op scholen, waar ze kinderen leerde poëzie schrijven. 
Ook nu geeft zij in de inspirerende omgeving rond haar huis met enige regelmaat nog taalcursussen.

Interview
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ik hoe het komt, dat zij samen auteur zijn van 
dit boek Zuster Aarde, Broeder Zon? Het boek 
kwam voort uit de korte verslagen die ze vanaf 
hun route met regelmaat naar een adres in Ne-
derland stuurden. Die  vrienden namen de moei-
te om alles uit te typen en rond te zenden naar 
een harde kern van familie en vrienden. Een 
soort blog avant la lettre dus. Door het con-
tact met uitgeverij Conserve, die eerder ook de 
boeken De Weg naar de Sterren en Naar de ware 
Jacob het levenslicht liet zien, kwam er de vraag 
ook deze tocht naar Franciscus in boekvorm te 
gieten. Dat is ook de reden dat het boek gro-
tendeels in de tegenwoordige tijd verslag doet 
van hun belevenissen. De boekbespreking na de 
publicatie van Zuster Aarde, Broeder Zon in 1998 
geeft een fraai inkijkje: ‘Wat beweegt een ouder 
echtpaar om de deur van hun huis achter zich 
te laten en naar Assisi in Italië te wandelen? Is 
het een religieuze overtuiging, de gedrevenheid 
een gesteld doel te bereiken of simpel de zin van 
het onderweg zijn?’, stelt een kritische journalist. 
‘Eens in de zoveel tijd vullen Cootje en Jan hun 
rugzak en worden zij nomaden. Zij kan niet te-
gen omlopen, en hij wordt chagrijnig als het te 
lang regent. Hij verafschuwt wandelen over as-
falt en zij vervloekt een natte beslagen bril. Toch 
is het allemaal klein ongerief dat geen afbreuk 
doet aan de wilde vreugde van het pelgrimeren’. 
Het boek kende nog een herdruk in 2005, maar 
is nu alleen nog in bibliotheken te leen of anti-
quarisch verkrijgbaar.

Zintuiglijke ervaringen 
Jan laat een foto zien van de weg waar zij net als 
Franciscus hebben gewandeld. ‘Dat is nou voor 
mij een zintuiglijke ervaring: die weg, gemaakt 
met keien ligt er al duizenden jaren. Het gaan 
over dat pad, laat je voelen dat je deel uit maakt 
van de kosmos’. Ook Cootje haalt een waar-
devolle herinnering op: ‘Je komt bij een beekje, 
stopt bewust, doet je schoenen en sokken uit en 
gaat met je voeten in het water. Voor mij een 
goddelijk moment! Daarna weer goed drogen en 
rustig verder wandelen’. Een andere ervaring zit 
ook in hun geheugen gegrift. Ergens in de Apen-
nijnen begint een man als een wolf te huilen. 
Even later gaat hij zingend verder om padden-
stoelen te plukken. Dit was geen grap, want even 
later zien we wel een waarschuwingsbord voor 
wolven. Terwijl Jan door de fotoboeken bla-

dert, vertelt Cootje bij een foto van een hoekje 
van een kapel, dat wanneer zij ergens een veger 
of bezem ziet staan, er dan ook geveegd moet 
worden. En zo veegt ze op heel wat plekjes langs 
de route. Want er blijken regelmatig bezems 
voor haar klaar te staan. 

Is leven thuis anders dan onderweg zijn?
Na een korte gedachtepauze op mijn vraag 
reageert Cootje: ‘Het geen agenda hebben. Het 
is natuurlijk al het summum om niet elke dag 
bepaalde dingen te moeten doen. Alle tijd voor 
elkaar, stap voor stap leven’. Alleen kom je na-
der tot jezelf, met zijn tweeën nader tot elkaar, 
staat er in hun boek. ‘Je zou kunnen zeggen’, al-
dus Jan ‘dat alle franje eraf is, alle verplichtingen 
die normaal gesproken op je af komen, kun je 
heerlijk naast je neerleggen. Zo krijg je het gevoel 
van een vrije vogel. Weliswaar moet je natuurlijk 
die zware zak meezeulen. Maar het gekke is dat 
je zo sterk wordt als een beer. Ik zie ons nog in 
Le Puy-en-Velay op de rots naar de Saint Michel. 
Meer dan 280 treden, we passeerden mensen, 
we voelden niets. Je lichaam functioneert op 
zo’n moment meer dan honderd procent’.

Assisi als einddoel? 
‘Wil je een glaasje witte wijn?’, vraagt Cootje 
tussendoor, terwijl Jan een lunch klaar maakt. In 
hun boek vind ik deze gedachte: ‘Als je geen ge-
loof hebt dat bergen verzet, moet je bergen ver-
zetten om inhoud te geven aan je bestaan.’ Cootje 
reageert met ‘Wat filosofisch’. Het pelgrimeren 
heeft toch iets mystieks in zich. ‘Maar dan wel 
aardse mystiek, we zetten niets in het hier-
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namaals’, reageert Jan. ‘Het pelgrimeren geeft het 
leven toch een zekere meerwaarde’. Op mijn vraag 
wat het verschil is in ervaringen tussen de tocht naar 
Santiago en naar Assisi, wordt eerst een denkpauze 
ingelast. 
Santiago is in hun ogen een meer gevestigd be-
devaartsoord, vooral voor de Spanjaarden zelf, ook 
in 1988 werd het drukker naarmate je meer in de 
buurt van Santiago kwam. We kwamen daar aan op 
het grote feest van Sint Jacob en ontmoetten ook 
weer diverse vrienden, die we onderweg al tegen 
waren gekomen. Assisi is helemaal geen bedevaarts-
oord in de ogen van Jan. Het is meer een knooppunt, 
en dan vooral een ontmoetingsplaats voor paters 
en zusters. In onze tijd is Assisi op weg naar Rome 
natuurlijk wel meer een hoogtepunt geworden. Om-
dat we toen al de route van Kees Roodenburg ken-
den, hebben we na Assisi nog een etappe extra ge-
lopen. Wij noemden dat later ‘het toetje van Kees’.  
Het heeft onze tocht naar Assisi een bijzondere 
meerwaarde gegeven.

Cootje en Jan Houdijk

Zuster aarde, Broeder zon
Dagboek van een voetreis naar 

Franciscus van Assisi
Conserve, 1998 en 2005

ISBN 905429096

Antiquarisch verkrijgbaar 

en in de Bibliotheek 

te leen

Heeft het pelgrimeren jullie leven veranderd? 
Het verhuizen in de jaren zeventig vanuit de stad 
naar het platteland leverde eenzelfde vrijheid op, 
die we later in onze pelgrimstochten hebben er-
varen. Vrijheid, zonder kapsones, waar bezit niet 
belangrijk is. De latere pelgrimstochten beves-
tigden dat we op de goede weg bezig waren. 
‘Er gebeurt wel iets. We zijn nog meer met de 
voeten in de aarde komen te staan, we hebben 
nog beter contact met de grond. We hebben de 
hemel  helemaal niet meer nodig, om een goed 
leven te kunnen leiden’, antwoordt Jan. ‘Maar 
toen Jan in de Apennijnen met zichzelf in de 
knoop zat, moest ik toch de sterkste zijn’, vult 
Cootje aan. ‘Je moet er wat voor over hebben; 
noem dat liefde…’. Pelgrimeren is je opstellen als 
zwerver, je moet vooral openstaan voor je om-
geving. Onze manier van leven past nog steeds 
goed bij wat we als pelgrim hebben ervaren. 
We willen de jongere pelgrims de tip meegeven: 
‘Doe wat je hart je ingeeft, geniet van het mo-
ment en vooral: maak die momenten ook!’.

“Zij kan niet tegen omlopen, 
en hij wordt chagrijnig als het 

te lang regent”
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‘André, als je nog eens graag gaat fietsen of wan-
delen, waarop wacht  je dan?’  Dat zijn de woorden 
die André Smet na zijn pensioen van zijn vrouw te 
horen krijgt. Het is het laatste duwtje dat hij nodig 
heeft om in actie te komen, want het ligt niet in zijn 
bedoeling op een stoel te blijven zitten.  
Hij popelde al een tijdje om iets te ondernemen. En-
kele jaren geleden was hij met zijn dochter naar San-
tiago gelopen en toen leefde er al het idee dat hier-
aan een vervolg moest komen, maar er was geen 
concreet plan. Zijn jongste dochter was onlangs be-
vallen en zijn echtgenote wist haar dagen goed te 
vullen met de zorg voor het kleinkind. Het is voor 
hem onmiddellijk duidelijk dat hij met zijn tocht rui-
mer wil kijken en er een goed doel aan wil koppelen. 
Welk doel, daar hoeft hij niet lang over na te denken. 

Het Project 
Luc Peeters, een ex-collega, heeft al een aantal ja-
ren Parkinson, een ziekte die steeds vaker op jon-
gere leeftijd begint voor te komen. Met medicatie 
voert Luc een strijd om de sluipende ziekte de baas 
te blijven. Maar er komt een ogenblik waarop de 
ziekte het gaat winnen en de medicatie ten einde 
is. Dan brengt een operatie een drastische verande-
ring teweeg: hij krijgt een pacemaker ingeplant en 
die grijpt rechtstreeks in op zijn organisme. Na de 
operatie lijkt Luc jaren  jonger geworden. Vele zaken 

gaan plots weer beter. Zo kan er weer gewoon een 
gesprek gevoerd worden en kan hij zelfs weer op 
de fiets. Wel zijn er andere gevolgen van de ziekte 
die hij toch nog moet dragen. Veel onderzoek is nog 
nodig om de juiste oorzaken en mechanismen van 
Parkinson  te achterhalen en middelen te ontwikke-
len om ze te voorkomen of te behandelen. Aan het 
nut van een sponsoractie, gekoppeld aan zijn fiets-
tocht naar Rome val dus niet te twijfelen. Voor de 
sponsoractie werkt André samen met de Vlaamse 
Parkinsons Liga die dit plan graag wil ondersteunen 
en de opbrengst wil benutten voor onderzoekspro-
gramma’s. Als André in de kerstdagen bij Luc aan-
klopt met zijn voorstel is deze onmiddellijk enthousi-
ast. Zo krijgt de fietstocht naar Rome een bijzondere 
dimensie die verder gaat dan een sportieve prestatie 
of een individuele wensdroom die in vervulling gaat. 
Het project maakt onderdeel uit van Bike4Parkinson 
en Luc zal een blog bijhouden met de berichten die 
André hem dagelijks doorzendt. Zo maakt hij virtu-
eel, maar nauw betrokken de reis mee. De mannen 
gaan op zoek naar sponsors en mensen in de omge-
ving die het project willen steunen. Zo worden al die 
mensen die enthousiast een bijdrage leveren tevens  
geïnformeerd over de ziekte. André en Luc halen 
zich een heleboel werk op de hals, naast de gewo-
ne voorbereiding van de tocht. Maar daar schrikt de 
nuchtere en bescheiden pelgrim niet voor terug. 

De fietstocht 
Als route kiest André voor de Via Francigena, geen 
route die frequent door fietsers wordt gevolgd.  
Maar het is te doen, zo vertelt hij. Soms moet je een 
kilometer of twee over een onverharde weg rijden 

Tekst Luc Gregoir

André De Smedt uit Willebroek (B) trapte 
voor het goede doel naar Rome.  En Luc 

Peeters volgde hem op de voet….

Zo maar 
geen gewone 

fietstocht 
naar Rome
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en dat is “doorgeven”. Ook zijn er een aantal stra-
de bianche in Toscane die een hoog stijgpercentage 
hebben en waar je op je tanden moet bijten. Het is 
misschien sukkelen, maar je houdt er schitterende 
foto’s aan over. De eerste nacht wordt er overnacht 
bij de Franciscaanse pater Dirk in Leuven die hij nog 
kent van een vorige reis. In de volgende dagen is het 
vinden van een plaats om te overnachten soms niet 
eenvoudig; de Via Francigena is immers de Cami-
no Frances niet! André houdt er niet van om dagen 
vooraf op te bellen om te vernemen of hij er terecht 
kan of niet. Dus gebeurt het wel eens dat er geen 
gehoor gegeven wordt als hij aanbelt en genood-
zaakt is af te wachten of elders onderdak te zoeken.  
Op de Grand Bernard wordt het even spannend. Bij 
de aanvang van de col in Zwitserland staat aange-
geven dat de pas gesloten is, maar vertrouwend op 
advies van voetgangers die uit de andere richting 
komen waagt hij het toch. De laatste vijftig meter 
zijn nog niet sneeuwvrij gemaakt en hij moet over 
een smal muurtje lopen. Geen eenvoudige zaak met 
een zwaarbepakte fiets, maar met de hulp van twee 
wandelaars lukt het toch de oversteek naar Italië te 
maken.

André De Smedt

Bike4Parkinson
www.Bike4Parkinson.blogspot.nl

&

www.voorparkinson.nl/

evenementen/bike4parkinson/

Het boek kan worden besteld 

door een e-mail te sturen aan 

André De Smedt: 

dedewil@hotmail.com

Hoe het verder loopt 
Tijdens de tocht is er heel wat geschreven 
en een boek om hun verhaal vast te leggen 
is een logische volgende stap. Ze besluiten 
dit te laten aansluiten op de sponsoractie. 
Voor de mensen die het project steunden 
werd eind september een terugkomdag ge-
organiseerd waar het boek gepresenteerd 
werd. Een kwart van de opbrengst komt 
ten goede aan het Bike4Parkinson-project. 
In België wordt het boek thuis per fiets be-
zorgd. André deed er verslag van zijn tocht 
en wetenschappers die onderzoek verrich-
ten in het domein van Parkinson vertelden 
over de ontwikkelingen in het beheersen 
van de ziekte. 
En dan het grote zwarte gat? Dan ken je 
André niet! In stilte droomt hij al van een 
volgende reis. De bestemming heeft hij al: 
Jeruzalem; de rest … daar wordt aan ge-
werkt.
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Rome is in zicht en met nog één over-
nachting te gaan, komen mijn vrouw 
en ik, op een lome zondagmiddag, op 
de fiets aan in Ponzano Romano. Het is 
druk in en rond het huis en wanneer we 
informeren of we bij de Bed & Breakfast 
kunnen overnachten, zegt de vrouw 
des huizes: ‘Dat is prima, maar we heb-
ben vandaag wel een familiedag, maar 
u kunt in de tuin ontspannen.’ Ze geeft 
ons een karaf wijn mee. We zien een 
hop voorbij vliegen en genieten van het 
mooie uitzicht. 
Nadat de familie vertrokken is, wijst 
ze ons een kamer en vraagt of we nog 
iets willen eten. Dat willen we, want we 
hebben best trek. Ze zegt een biologi-

sche maaltijd te willen bereiden. Na een 
halfuurtje staat een dampende maaltijd 
op tafel. Pasta, geitenkaas, iets wat op 
andijvie lijkt met natuurlijk een gevulde 
karaf met wijn. Wanneer we  informeren 
naar de groente, blijkt dat het de bla-
deren van de paardenbloem te zijn. ‘Die 
zijn zeer gezond en lekker bovendien’, 
zegt ze. Dat klopt. Ze schuift aan en we 
hebben een geanimeerd gesprek over 
de zin van pelgrimeren, Rome en de 
vreugde van het reizen. Na een heerlijke 
nacht en een verkwikkend ontbijt dan-
ken we haar voor haar gastvrijheid en 
de paardenbloemenmaaltijd en fietsen 
opgewekt naar Rome. 

Een bord met paardenbloembladen

Tekst Henk Sieben

Mooiste overnachting
LEZERSBIJDRAGE
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Wie? Ik ben Ingeborg Nieuwland-Minnee, 
28 jaar oud en lerares Nederlands. In april-
mei dit jaar liep ik vanaf Acquapendente 
naar Rome. 

Waarom? Toen ik veertien was, liep ik met 
mijn moeder naar Santiago. Rome wou ik 
altijd nog een keer doen. Dit was zo’n: ooit 
ga ik… (wanneer de kinderen groot zijn, 
wanneer ik met pensioen ben, wanneer ik 
ervoor gespaard heb, wanneer ik lang vrij 
kan nemen)-droom. En opeens dacht ik: en 
nú ga ik het doen ook! 

Hoogtepunten? Heel veel: het moment dat 
je het St Pietersplein in Rome oploopt; alle 
mooie mensen die je onderweg ontmoet; 
de stilte tijdens het wandelen; de eerste 
keer dat je Rome ziet liggen; het Vaticaan 
in om het testimonium te ontvangen; de 
paus van dichtbij zien; dineren bij nonnen; 
keiharde regen; de mooie kathedralen; 
huppelend door een veld alsof je in The 
sound of music zit; lopen door een Lord-
of-the-rings-bos…En dat is nog niet eens 
alles! 

Levenslessen? Door geen/weinig inter-
net te hebben en mobiel bereikbaar te 
zijn, moesten we veel aan mensen vragen. 
Daardoor leer je mensen kennen en blijkt 
iedereen heel aardig, open en hulpvaardig 
te zijn. Gooi je telefoon in de sloot en heb 
écht contact met de mensen om je heen! 

Aanrader? Ik zou iedereen het pelgrime-
ren aanraden! Lopend, fietsend, rennend, 
het maakt niet uit. Rust doet ontzettend 
veel met je. Je ontdekt dat werken niet het 
belangrijkste is in het leven en dat, als je 
open staat voor anderen, je er ontzettend 
veel voor terugkrijgt.

“Toen ik veertien was, 
              liep ik met mijn moeder

pelgrim De jonge

INGEBORG

naar Santiago.”
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Waarom moeten mensen toch zo nodig pelgrimeren? Pelgrima-
ges naar heilige plaatsen komen in alle grote godsdiensten voor 
en ze kunnen met enig recht een universeel menselijk verschijn-
sel worden genoemd. Maar in het christendom passen ze niet: de 
christelijke godheid is niet gebonden aan een vaste plaats, hij is 
alomtegenwoordig en altijd in de nabijheid van de gelovige. Dat 
belette de christenen niet om toch op grote schaal op pelgrimage 
te gaan, ondanks de af en toe hevige protesten van de theologen; 
en ondanks de verboden die de kerkelijke autoriteiten op gezette 
tijden uitvaardigden. 

Zelfs de protestantse dominees van de zestiende en zeventiende 
eeuw hadden er hun handen vol aan om hun schaapjes te weer-
houden van deze ‘paapse superstitiën’. Nu, aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw, wordt de ene kerk na de andere gesloten, 
maar veel bedevaartplaatsen melden jaar na jaar stijgende bezoe-
kersaantallen. Daarnaast ontstaan er voortdurend nieuwe bede-
vaartsoorden. Sommige daarvan hebben geen enkele kerkelijke bin-
ding meer, zoals het Wilhelminabos in Dronten, een gedenkplaats 
voor overleden kankerpatiënten. De ruimtelijke indeling daarvan 
komt overeen met die van een klassiek christelijk heiligdom en de 
bezoekers gedragen zich er als pelgrims. De vroege christenen na-
men het ritueel van de pelgrimage over van de hen omringende 
culturen. Het heeft door de eeuwen voor onenigheid gezorgd, maar 
theologische kritiek en kerkelijke verboden heeft het overleefd. Ook 
in een tijd waarin de kerken genoegen moeten nemen met een plek 
in de marge van de samenleving blijkt het nog springlevend te zijn. 
Aan de alomtegenwoordigheid van God kan twijfel bestaan, aan de 
alom tegenwoordigheid van de pelgrimage niet. Hoe komt dat?

Denken is bewegen in het hoofd 
René Descartes (‘Ik denk, dus ik ben.’) meende dat de geest, het 
bewuste en logische, rationele denken als zelfstandige entiteit los 
staat van het lichaam. Inmiddels is dat mensbeeld door weten-
schappelijke ontwikkelingen ter discussie komen te staan en is de 
overtuiging gegroeid dat er zonder een lichaam nooit een geest 
kan bestaan. Sterker nog: de menselijke geest kon alleen voortko-
men uit een bewegend lichaam. Mensen zijn in staat tot een hoge 
mate van abstract denken. Dat vermogen is echter niet een aparte 
en onafhankelijke eigenschap van de menselijke geest, maar heeft 
zich in de loop van de evolutie ontwikkeld uit vaardigheden die 

Pelgrimeren als onuitroeibaar ritueel

Bewegen is een zegen 
voor de geest

Tekst Ineke Albers
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het leven al had verworven lang voordat de mens 
opdook op het wereldtoneel. Ons geheugen is in 
feite een navigatiesysteem, ons denken is eigenlijk 
de voorbereiding van beweging. Ons denkgereed-
schap is voor een belangrijk deel ontleend aan de 
middelen die we van de evolutie meekregen om 
ons effectief te kunnen bewegen in de ruimte. De 
mens is niet alleen met zijn lichaam, maar ook met 
zijn geest gebonden aan de ruimte. 
In de taal maken we regelmatig gebruik van ruim-
telijke voorzetsels als in, uit, naar, voor, achter, bo-
ven, onder enzovoort. Die voorzetsels gebruiken 
we ook in zinnen die over heel andere zaken dan 
ruimte gaan. Als we zeggen: ‘dit is Theo’s eer-
ste stap op weg naar succes’, dan gebruiken we 
daarin een aantal ruimtelijke metaforen, dat wil 
zeggen: we vertellen iets over een niet-ruimtelijk 
onderwerp in ruimtelijke termen. Theo’s succes is 
niet dichtbij maar ver weg; Theo moet gaan bewe-
gen om er te komen. Hij is daarmee al begonnen, 
maar er ligt nog een pad dat hij moet volgen en 
er is een einddoel waarbij hij kan stoppen. De taal 
staat bol van dergelijke metaforen en we gebrui-
ken ze zonder er bij na te denken. We spreken niet 
alleen in ruimtelijke termen over niet-ruimtelijke 
onderwerpen, we denken ook op die manier. Beter 
gezegd: we kunnen niet anders dan op die manier 
denken. Zo kunnen we met een beperkt aantal 
door de evolutie aangeleverde vaardigheden een 
groot aantal abstracte concepten genereren.

Alomtegenwoordigheid kent geen ruimte 
De rituele structuur van het pelgrimeren lijkt on-
uitroeibaar. Pelgrimages blijven vaak bestaan on-
danks culturele en religieuze veranderingen. Dat 
is alleen mogelijk omdat de structuur gevuld kan 
worden met nieuwe, soms radicaal andere beteke-
nissen. Wanneer ons denken zozeer wordt bepaald 

door ruimtelijke modellen, dan kan het haast niet 
anders of dat geldt ook voor ons religieuze den-
ken, in ieder geval voor het religieuze denken van 
de leek. De structuur van de pelgrimage zit veel 
dieper verankerd dan de religieuze of seculiere 
betekenis waarmee die structuur wordt ingevuld. 
En religieuze ideeën die niet in die structuur zijn 

in te passen veroorzaken problemen. Zo is alom-
tegenwoordigheid iets wat wij ons niet gemak-
kelijk kunnen voorstellen, omdat het in feite het 
bestaan van de ruimte ontkent. Het berooft ons 
daarmee van een van de belangrijkste instrumen-
ten waarmee we vat kunnen krijgen op de wereld 
en ons eigen bestaan. Aan een heiligdom en de 
weg ernaar toe daarentegen, kunnen we onze hele 
wereldbeschouwing ophangen. 
De pelgrimage is de mens zo op het lijf geschre-
ven dat ze blijft bestaan, ook wanneer er massale 
bekering tot een andere religie plaatsvindt, ook 
wanneer het pelgrimeren door de religieuze au-
toriteiten als bijgeloof wordt bestempeld, of wan-
neer de pelgrim geen enkele kerkelijke binding 
meer heeft. We geven de rituele structuur van het 
heiligdom en de weg een andere invulling - religi-
eus of niet - en we kunnen weer op pad naar het 
oude heiligdom.

Lopen als anti-depressivum 
Dat ruimte en beweging zo’n belangrijke rol spelen 
in ons denken, heeft natuurlijk direct te maken met 
het feit dat ruimte en beweging zelf zo belang-
rijk zijn voor de mens. De menselijke soort is het 
grootste gedeelte van zijn bestaan jager-verza-
melaar geweest en dat is een levenswijze die een 
voortdurend onderweg-zijn impliceert. Paleo-an-
tropologen denken dat onze vroegste voorouders, 
nadat ze rechtop waren gaan lopen, evolueerden 
tot jagers die hun prooi tijdens de hitte van de dag 
achtervolgden over grote afstanden, waardoor hij 
na enige tijd - in sommige gevallen kon dat wel 
een of twee dagen duren - zo uitgeput was dat hij 
met de hand gevangen en gedood kon worden. 
Deze manier van jagen wordt nog steeds beoe-

De pelgrimage is de mens zo 
op het lijf geschreven dat ze 

blijft bestaan
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fend door enkele volken die leven als jager-ver-
zamelaars. We hebben niet alleen een geest die 
graag de ruimte heeft, we hebben ook een ziel 
die erg van lopen houdt. 
Het lopen lijkt een belangrijke factor achter de 
huidige populariteit van de pelgrimage. Herman 
Vuijsje liep van Santiago de Compostela terug 
naar Amsterdam en ervoer het dag-in-dag-uit 
lopen als heilzaam. Hij schrijft in dit verband: 
‘Misschien is een pelgrimstocht heden ten dage 
dus een prima anti-depressivum.’ Een andere 
beroemde wandelaar, Bruce Chatwin, schreef: 
‘Drugs zijn middelen voor mensen die niet meer 
weten dat ze kunnen lopen.’ De Nederlandse 
filosoof en hardloper Dirk van Weelden schrijft 
dat hij het hardlopen heeft leren gebruiken ‘als 
een geneesmiddel en een genotmiddel’. Her-
senonderzoek werpt licht op de lichamelijke 
processen achter deze genezende en spiritue-
le kwaliteiten van het lopen en dat onderzoek 
geeft Vuijsje, Van Weelden en Chatwin gelijk. 
Via de neurotransmitter dopamine (een bood-
schapperstof in de hersenen) stimuleert het 
lopen het beloningscentrum van de hersenen, 
wat het algehele welbevinden versterkt en co-
caïneachtige effecten sorteert - inclusief de 
verslavende werking. Het effect van dopamine 
op het beloningscentrum blijkt niet alleen een 
lekker gevoel te geven, maar speelt ook een rol 
bij de bestrijding van chronische pijn. Deze ont-
dekking bracht een groep onderzoekers tot de 
hypothese dat er sprake is van een ‘hedonistisch 
continuüm’, een schaal met aan het ene uiteinde 
pijn en depressie, en aan het andere gelukzalig-

heid en euforie. Bij chronische pijn en depressie 
wordt de negatieve stemming door extra do-
pamineactiviteit genormaliseerd, terwijl in een 
normale, pijn- en depressievrije situatie de extra 
dopamineactiviteit een positieve of zelfs eufori-
sche stemming bewerkstelligt. Dat lijkt een mo-
del dat past bij de genezende en spirituele ef-
fecten van het lopen waar Vuijsje, van Weelden 
en Chatwin over spreken.

Iedereen kan een loopjunk worden 
Wie eenmaal aan het lopen gewend is, bijvoor-
beeld na een meerdaagse wandeltocht, kan er 
moeilijk weer mee ophouden en hardlopers lij-
ken soms regelrecht verslaafd te zijn aan het lo-
pen. Daar is onderzoek naar gedaan bij ratten, en 
dat onderzoek is ook relevant voor de mens; het 
betreffende hersengedeelte (de basale ganglia) 
vormt een evolutionair oud gedeelte van de 
hersenen dat alle zoogdieren gemeen hebben. 
Lopen blijkt voor ratten net zo verslavend te 
zijn als voor mensen en daarbij is een verband 
te zien met cocaïnegebruik: de toegang tot een 
tredmolen vermindert de hoeveelheid cocaïne 
die ratten zichzelf toedienen, en omgekeerd, de 
toegang tot cocaïne beperkt het rennen in een 
tredmolen. De conclusies van het gedragson-
derzoek worden bevestigd door onderzoek op 
moleculair niveau. Langdurig gebruik van cocaï-
ne en andere harddrugs (inclusief alcohol) zorgt 
voor structurele veranderingen in de hersenen 
en loopverslaafde ratten vertonen diezelfde 
hersenveranderingen. De evolutie heeft ons al-
lemaal opgezadeld met de aanleg om een loop-
junk te worden, en wanneer we dan niet meer 
weten dat we kunnen lopen, nemen we onze 
toevlucht tot drugs en alcohol om de gewenste 
resultaten te genereren. Dat heeft Bruce Chat-
win goed gezien.  
Kort samengevat (en met de opmerking dat dit 
niet voor iedereen in dezelfde mate geldt): aan 
het lopen worden genezende en spirituele kwa-
liteiten toegeschreven, en hersenonderzoek be-
vestigt beide. Het lopen stilt de geestelijke en 
lichamelijke pijn en met een beetje geluk brengt 
het je in de zevende hemel.  En dat is tenslotte 
de plaats waarnaar iedere pelgrim op weg is.    
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Dit artikel is een verkorte versie van een artikel 
dat eerder verscheen in Een weg van sterren 
(Museum voor Religieuze Kunst, Uden 2011).
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Jougne (Jura),  zondagavond 3 
juli 2016. Moe, bezweet en be-
stoft kwam ik aan in het laatste 
Franse dorp voordat je - lopend 
over de Via Francigena - de Zwit-
serse grens passeert.  

Het gesprekje met de waardin 
van Hotel de la Poste  wilde niet 
vlotten. Dat zal zeker ook aan 
mij hebben gelegen, want ik had 
nogal wat wensen:  - Is er ook een 
eenpersoonskamer? (Het aanbod 
was een tweepersoons, waar ik 
voor twee moest betalen.)  - Kan 
ik een kamer aan de achterzijde 
krijgen? (Het aanbod was een ka-
mer aan de voorzijde, waar voort-
durend zwaar verkeer voorbij 
denderde.)  - Kan ik morgenoch-
tend om 7:00 uur vertrekken? Het 
antwoord was steeds: nee. Wat 
betreft die laatste vraag: om ze-
ven uur vertrekken kon niet want 
het hotel zou pas om acht uur 
opengaan.  - En als ik dan om ze-
ven uur de deur achter me dicht 
trek?  Dat deed de deur dicht. De 
waardin, in de loop van de con-
versatie al enigszins gespannen 
geworden, verloor haar geduld en 
deelde me mede dat ik beter nú 
kon vertrekken.  Ik was verbou-
wereerd maar wilde me niet la-
ten kennen.  - Ik wíl hier niet eens 
meer slapen, zei ik en pakte mijn 

boeltje. Buiten, op een bankje met 
uitzicht op het dal, belde ik ande-
re slaapadressen. Steeds kreeg ik 
nul op het rekest: men was geslo-
ten, opgeheven, vol of ik was te 
laat. Al gauw had ik spijt van mijn 
stoere woorden.  

Wat nu? 
Het werd al een beetje donker. 
Het koelde af. Tent noch slaapzak 
had ik bij me. Ik wandelde langs 
de kerk. De deur stond open. Bin-
nen was geen levende ziel te be-
kennen. In de hal hing een A-4’tje 
met namen en telefoonnummers 
van voorgangers en  parochieme-
dewerkers. - Een pastoor, dacht 
ik, die weet wel iets.  Het duurde 
vrij lang voordat ik een mens aan 
de lijn kreeg  en geen répondeur 
automatique. Het duurde zeker 
net zo lang voor ik deze heer, 
pater Pierre Mesny, duidelijk had 
gemaakt wat mijn probleem was 
(pelgrim op weg naar Rome, te 
voet, geen plaats in de herberg 
enz.), maar toen beloofde hij een 
oplossing te zoeken. Opgelucht 
ging ik vóór in de kerk zitten. Ik 
brandde een kaarsje en wacht-
te af. Na een half uur stopte een 
auto. Twee dames kwamen bin-
nen, stelden zich voor, namen mij 
scherp op en informeerden wat ik 
gedaan had om onderdak te krij-

gen.  - Wij weten misschien iets, 
komt u maar mee, zei één van 
hen.  - Heeft u al gegeten? Op de 
achterbank stond een ovenschaal 
met gegratineerde aardappels, 
boontjes en kip. Ook was er fruit 
en frisdrank. Ik was ontroerd. Op 
de voorbank werd getelefoneerd 
en ja: men had iets gevonden. We 
reden erheen. Op een heuvel 
stond een gebouw van drie ver-
diepingen, leeg, met accommo-
datie, zo vernam ik, voor groepen 
scholieren die hier ‘s winters op 
sneeuwkamp komen. Naam: Le 
logis d’en haut. (!) De beheerster 
bracht ons naar een kamer met 
een bed en een wastafel. WC en 
douche waren op de gang. Een 
groot raam bood uitzicht over 
Jougne. De zon verdween achter 
de bergen. Ik putte mij uit in dank-
betuigingen. Mijn beschermenge-
len stonden er glunderend bij. De 
beheerster weigerde iedere beta-
ling. Ik protesteerde. Een donatie 
mocht.

De volgende ochtend wandel ik 
om zeven uur door de nog stille 
straatjes van het dorp. Alleen in 
de hoofdstraat is het vrachtver-
keer al op gang.  Hotel de la Poste 
is nog in diepe rust verzonken. 

Gods hand?
Tekst Ton Verschelling

Mooiste overnachting
LEZERSBIJDRAGE
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Paulus buiten 
de Muren

Tussen de Tiber en de Via Appia ligt ten zuiden 
van de Aureliaanse muur de patriarchale basiliek 
Paulus buiten de Muren. Het kerkgebouw werd 
midden negentiende eeuw gebouwd, maar de ge-
schiedenis gaat terug tot het begin van het chris-
tendom. Al twee millennia is Paulus buiten de Mu-
ren een plek van devotie voor christenen omdat 
hier de apostel Paulus begraven zou liggen.

Die fanatieke Paulus 
Paulus werd omstreeks 3 na Chr. geboren in het 
aan de zuidoostkust van Klein-Azië gelegen Tar-
sus. Hij was een Jood die het Romeinse staatsbur-
gerschap bezat. Paulus was aanvankelijk een ver-
volger van de Joden die toegetreden waren tot de 
ontluikende christelijke geloofsgemeenschap. Zo 
wordt in de Bijbel beschreven dat hij zijn goedkeu-
ring geeft aan het doden van Stefanus, een Joodse 
christen uit de eerste eeuw. Paulus werd christen 
toen hij, op weg naar Damascus om Jezus’ volge-
lingen te bestrijden, een visioen kreeg waarin Je-
zus hem opriep om zich te bekeren. Hij werd een 
van de vroege leiders van de christelijke kerk en 
verspreidde de boodschap van het evangelie on-
der de heidenen, dat wil zeggen niet-Joden. Pau-
lus wordt daarom de “apostel der heidenen” ge-
noemd. Velen menen dat Paulus voor zijn bekering 

Saulus heette. Het Griekse woord Saulos betekent 
“verwijfd lopend” en het lijkt aannemelijk dat Pau-
lus niet graag met een dergelijke naam werd aan-
gesproken en daarom zijn naam veranderde toen 
hij zich onder de Grieks sprekende niet-Joden be-
gaf. Paulus ondernam drie reizen door Klein-Azië 
en Griekenland om het evangelie te verkondigen, 
christelijke gemeenten te stichten en eerder ont-
stane gemeenten te bezoeken. De brieven die 
hij schreef om het contact met de door hem ge-
stichte gemeentes te onderhouden, maken deel 
uit van het Nieuwe Testament. Zijn niet altijd even 
gemakkelijk leesbare brieven illustreren impliciet 
dat Paulus een fanatiek geloofsijveraar was. Toen 
Paulus in Jeruzalem de tempel bezocht, werd hij 
door de Joden gevangen genomen want hij was 
in hun ogen een godslasteraar. Paulus werd uit 
de handen van de Joden gered door een tribuun 
die hem uit veiligheidsoverwegingen arresteerde. 
Doordat Paulus een beroep deed op zijn Romein-
se staatsburgerschap moest hij niet in Jeruzalem 
maar in Rome berecht worden. In het jaar 60 werd 
Paulus daarom door Romeinse soldaten per schip 
naar Rome gebracht waar hij twee jaar in huisar-
rest verbleef. Hij was vrij om bezoek te ontvangen 
en om zijn boodschap te verkondigen. Na twee 
jaar werd hij vrijgesproken aangezien de aankla-

Tekst Leo Baeten

In Rome dragen vier kerken de 
eretitel patriarchale basiliek: de 

Sint Pieter, Maria Maggiore, Sint Jan 
van Lateranen en Paulus buiten de 

Muren. Deze kerken worden ook 
wel basilica maior (“grote” basiliek) 

of pauselijke basiliek genoemd en 
vallen onder het gezag van de paus. 
Voor veel pelgrims naar Rome is een 

bezoek aan deze kerken een mooie 
afsluiting van hun tocht.

De vier patriarchale basilieken in Rome
Deel 2 patriarchale basilieken in Rome
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gers (= de Joden uit Jeruzalem) niet kwamen 
opdagen.

Paulus wordt een martelaar
Hoe het verder met Paulus afliep is niet be-
kend. Volgens de overlevering bleef hij in 
Rome en werd in het jaar 64 of 67 op last van 
keizer Nero onthoofd. De executie vond plaats 
op ongeveer drie kilometer van Paulus buiten 
de Muren. Een legende verhaalt dat zijn hoofd 
drie keer stuiterde toen het op de grond viel 
en dat op die plekken een fontein ontstond. 
Op de plaats waar Paulus onthoofd zou zijn, 
bevindt zich tegenwoordig een trappistenab-
dij met de sprekende naam Abbazia delle tre 
Fontane (Abdij der Drie Fonteinen). Paulus 
werd begraven op een landgoed dat toebe-
hoorde aan een adellijke dame, genaamd Pom-
ponia Graecina, echtgenote van Aulus Plautius 
die de bevelhebber was bij de Romeinse ver-
overing van Groot-Brittannië in 43. Zij zou zich 
tot het christendom hebben bekeerd, waarbij 
zij de naam Lucina aannam. De eerste chris-
tenen bouwden een grafkapel boven het graf. 
Met een beetje goede wil kan deze kapel be-
schouwd worden als de eerste Paulus buiten 
de Muren, al bestond die naam toen natuur-
lijk nog niet. Drie eeuwen later liet keizer Con-
stantijn de Grote een kleine basiliek op het 
graf bouwen die de naam Sint-Paulus buiten 
de Muren (San Paolo fuori le Mura) kreeg. Het 
achtervoegsel “buiten de Muren” dankte de 
basiliek aan de ligging buiten de Aureliaanse 
muur (de stadsmuur die tussen 271 en 280 op 
last van keizer Aurelianus werd opgericht). Te-
gelijk met de eerste Sint-Pietersbasiliek werd 
Paulus buiten de Muren op 18 november 324 
ingewijd door paus Silvester I.

Werk in uitvoering 
Op last van keizer Theodosius I werd in 386 
begonnen met een enorme uitbreiding van de 
basiliek die tien jaar duurde. Paulus buiten de 
Muren kreeg na deze uitbreiding haar defini-
tieve grondplan. Na voltooiing van de werk-
zaamheden werd de basiliek tevens gewijd 
aan de heiligen Taurinus en Herculanus (twee 
martelaren uit Ostia), waardoor Paulus buiten 
de Muren ook wel Basilica trium Dominorum 
(Basiliek van drie Heren) wordt genoemd. Na 

beschadiging door een aardbeving herstel-
de men de kerk van 440 tot 461. De basiliek, 
gekenmerkt door drie schepen, antieke zuilen 
en 42 grote ramen, werd in de loop der jaren 
steeds verder verfraaid en was in de 5e eeuw 
de grootste kerk ter wereld. Ten tijde van paus 
Gregorius II (715-731) werd een Benedictijner 
abdij aan de basiliek verbonden. Aan de Be-
nedictijnen is sindsdien de bediening van de 
basiliek overgelaten. Omdat het kerkgebouw 
buiten de stadsmuren lag, was het een gemak-
kelijke prooi 
voor de Sa-
racenen die 
in 843 Rome 
binnenvielen. Volgens de overlevering zouden 
zij bij de plundering van Paulus buiten de Mu-
ren meer dan vijfduizend kilo goud en zilver 
hebben buitgemaakt. Voor paus Johannes VIII 
(872-882) was de gebeurtenis aanleiding om 
de basiliek en het bijbehorende klooster te 
fortificeren. Met de omliggende landerijen en 
de daar woonachtige boeren en hun landar-
beiders werd deze fortificatie – naar de paus – 
Giovannipoli genoemd. De nederzetting werd 
in 1348 door een aardbeving verwoest, maar 
de basiliek bleef gespaard.

Brand! 
Tijdens de nacht van 15 op 16 juli 1823 brandde 
Paulus buiten de Muren nagenoeg helemaal af 
door onoplettendheid van een loodgieter die 
reparaties aan de dakgoten uitvoerde. Hij had 
verzuimd de brander die hij gebruikte uit te 
zetten. In minder dan vijf uur ging een groot 
gedeelte van de basiliek in vlammen op. Paus 
Leo XII gaf de architect Pasquale Belli de op-
dracht de kerk met de grond gelijk te maken 
en helemaal opnieuw op te bouwen. Belli her-
bouwde de kerk in neoclassicistische stijl. De 
maten en het oorspronkelijke grondplan van 
de oude basiliek werden aangehouden waar-
door Paulus buiten de Muren haar zuivere ba-
silicavorm behield met inbegrip van een atri-
um. Het resultaat van deze dertig jaar durende 
nieuwbouw (1825-1854) is de basiliek zoals hij 
nu nog te zien is.

Alle pausen op ‘n rijtje 
Voor Paulus buiten de Muren ligt de quadripor-

Het is een parel van 
gotische kunst
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ticus (vierkante portiek), een schitterende bin-
nenplaats omgeven door honderdvijftig zuilen. 
In het midden staat een levensgroot beeld van 
Paulus. De basiliek bestaat uit een schip en vijf 
gangpaden met rijen pilaren. Boven de arcaden 
zijn in ronde mozaïeken (“tondi”) de portretten 
te zien van alle pausen tot nu toe. De mozaïeken 
zijn voor het grootste deel een artists impression 
omdat niet bekend is hoe de pausen er uitzagen 
of omdat de beeltenissen van de naar het leven 
afgebeelde pausen verloren gingen bij de brand 
van 1823. Er zijn nog achtentwintig medaillons 
vrij. Volgens een Romeins volksgeloof zal de 
wereld vergaan als alle medaillons zijn ingevuld.  
Voor in de kerk staat het hoofdaltaar onder een 
baldakijn dat in 1285 werd gebeeldhouwd door 
Arnolfo di Lapo. Het is een parel van gotische 
kunst. Op ongeveer anderhalve meter onder het 
hoofdaltaar bevindt zich het graf van Paulus. 
De in de sarcofaag van “Paulo Apostolo Mart” 
(apostel Paulus martelaar) aangetroffen stof-
felijke resten werden in 2009 onderzocht. Met 

behulp van C14-datering kwam vast te staan dat 
ze dateren uit de eerste dan wel tweede eeuw 
na Christus. Paus Benedictus XVI verklaarde dat 
daarmee was komen vast te staan dat het hier 
het stoffelijk overschot van de apostel betrof. 
Overigens werd ook een schedel aangetroffen 
in de sarcofaag. Onopgehelderd is hoe dit zich 
verhoudt tot de traditie die wil dat de hoofden 
van Petrus en Paulus worden bewaard in de Sint 
Jan van Lateranen. 

Curiosa tot slot 
In Paulus buiten de Muren vonden ruim een hal-
ve eeuw geleden twee belangrijke gebeurtenis-
sen plaats. In 1959 kondigde paus Johannes XXI-
II het Tweede Vaticaans Concilie aan tijdens een 
bezoek aan de basiliek. Enige jaren later, in 1964, 
werd de Nederlandse prinses Irene in deze kerk 
gedoopt door kardinaal Alfrink. Deze feitelijke 
herdoop leidde tot veel beroering in de Neder-
landse samenleving, maar zoals in veel gevallen 
heelt de tijd alle wonden.
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MAAIKE

“Ik was jarig halverwege mijn tocht!”

pelgrim De jonge

Wie? 

Ik ben Maaike Sangster, 22 jaar oud 

en net begonnen aan een master Bio-

moleculaire wetenschappen. Vanaf 

14 februari tot 29 mei begin dit jaar 

liep ik van Leiderdorp naar Rome.

Waarom? 

Ik wilde graag een reis maken op een 

langzame, bewuste manier. Daarbij 

is Rome al langer mijn favoriete stad, 

dus dat was een prachtig einddoel.

Hoogtepunten? 

De overtocht over de Sint Bernhard 

pas was prachtig door de sneeuw. 

Levenslessen? 

Alles is op loopafstand, als je maar 

genoeg tijd hebt! Een beetje flauw 

natuurlijk, maar deze spreuk be-

schrijft wel mooi een andere kijk op 

tijd die zo’n tocht je geeft. Ik denk 

wel dat ik wat geduldiger ben ge-

worden. 

Aanrader? 

Ik denk dat het voor iedereen een 

aanrader is, of je nu twee weken 

gaat, of drie maanden. Wandelen 

is gewoon de beste manier om een 

landschap te ontdekken, evenals 

plaatsen en mensen die je met an-

dere manieren van reizen over het 

hoofd zou zien. 
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Tweeduizend 
    in tweeduizend

Dat een pelgrimstocht naar Rome niet altijd voort-
komt uit religieuze of spirituele inspiratie toont het 
verhaal van Jan en Hannie Bijen. Aanvankelijk zou 
Hannie met een vriendin deze pelgrimswandeling 
maken. Uiteindelijk lukte dat niet en toen mocht 
Jan mee. Jan kon aanvankelijk niet mee, maar door 
de verkoop van zijn bedrijf kreeg hij de ruimte om 
te gaan. Ze besloten aan de tocht een goed doel 
te koppelen: het kanker-inloophuis Toon Hermans. 
Tijdens de wandeling hielden ze per mail een ver-
slag bij. Dat verslag hebben ze gebruikt om later 
een boek over hun pelgrimswandeling uit te ge-
ven: Van Sint Pieter naar de Pietersberg. Jan en 
Hannie wilden de route in omgekeerde volgorde 
ondernemen.   

Waarom maakten jullie die keuze? 
‘Dat was mede op advies van anderen. We wilden 
namelijk in april vertrekken en vanwege de hete 
temperaturen wilden we niet in augustus in Rome 
aankomen. Bij een start in Rome zouden we van 
de lente naar de zomer wandelen en dat heeft ook 
heel goed uitgepakt. Ook bedachten we dat je bij 
het vertrek iedereen achter je laat. Het leek ons 
fijner als we omgekeerd ontvangen zouden wor-
den. Ook dat pakte precies zo uit. We zijn groots 
en onder meer met een fanfare ontvangen. En tot 
slot: we wilden ook niet tegen de zon in lopen.’ 
Jan en Hannie hebben de tocht terdege voorbe-
reid.  In de vier jaar voordat zij vertrokken leerde 
Jan Italiaans. Hierdoor hebben zij ook naar hun ge-
voel veel meer uit deze tocht kunnen halen. Op het 
Italiaanse platteland spreekt men vaak ook alleen 

maar Italiaans. Uiteindelijk hebben ze ook niets 
van het pad overgeslagen. Ze liepen het Francis-
cuspad (van Assisi naar Rome), maar dan in om-
gekeerde volgorde. Dat leverde nogal wat proble-
men op, omdat de markering van het Tau symbool 
niet meer overal zichtbaar was.  

Hoe deden jullie het met de overnachtingen? 
‘We hadden wel wat adressen, maar meestal re-
serveerden we niet. We kwamen daardoor wel 
eens ergens, terwijl het nog gesloten of verdwe-
nen was. Er was dan echter altijd wel iemand die 
ons met een auto naar een dorpje bracht waar een 
pension was. Dat was dan één van de “wonderen” 
die wij op deze tocht ervoeren. De volgende dag 
gingen we dan altijd weer terug naar de route.’

Hebben jullie nog bijzondere herinneringen  aan de 
tocht?
‘Het is een van de hoogtepunten van ons leven. 
Het gevoel van een aantal maanden vrij en los te 
zijn van huis en alles. We wisten soms niet hoe we 
verder moesten lopen. Altijd kwam er iemand aan 
die zei: je moet die kant op. Die ervaring hebben 
we bijna altijd gehad. Ook waren we een keer uren 
aan het dolen en zoeken en dan plotseling stonden 
we voor een prachtig agriturismo, die niet eens op 
de kaart stond. We zijn er twee dagen gebleven. 
Wonderbaarlijk. Dat gevoel van dat wonderbaar-
lijke is ons vaker overkomen.’ Op een dag bleek 
Hannie halverwege de route haar stok vergeten. 
Aan die stokken zat ook een emotionele waarde, 
omdat ze die van haar zonen had gekregen. Wat 

Tekst Arnold Spijker

Interview

‘Het idee ontstond in de aanloop naar de 
millenniumwisseling. Het jaar tweedui-
zend kwam eraan en we wilden dat jaar 
iets bijzonders doen. Ik hield van wande-
len en bedacht, het moet een wandeling 
van zo’n tweeduizend kilometer worden 
en zo kwam Rome in beeld.’
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nu te doen? Ze besloten door te gaan naar het 
volgende dorpje. In dit dorpje ontmoetten ze een 
man die hen terugbracht om de stok te halen. ‘Die 
man vertelde honderduit tegenover ons. Hij had 
zich als doel gesteld de muilezel te redden. Daar-
voor had hij een vervallen dorpje gekocht, waar hij 
een muilezelfokkerij was begonnen. Die moesten 
wij natuurlijk zien. We konden meteen blijven eten 
en slapen. De vriendelijkheid van die man is ons 
bijgebleven.’ Een andere bijzondere herinnering 
was het moment waarop vrienden hen onderweg 
kwamen bezoeken. ‘Die hadden zich verkleed als 
Zuster en Pater. Later onderwierpen deze vrien-
den ons aan een ”dopingcontrole”. Het was een 
hilarische ontmoeting met gillen, lachen, gieren, 
brullen.’ Uit de leuke foto’s die Hannie en Jan van 
deze momenten bewaren, blijkt hoe ze hiervan ge-
noten hebben. 

Wat gebeurde er na deze wandeling met jullie? 
Had die nog invloed op jullie leven?
‘Je raakt eraan verslaafd. Ik vind dat trekken fan-
tastisch. Niet weten waar je ’s avonds bent. Het 
heel langzaam in het nieuwe landschap terecht-
komen, dat vind ik geweldig. Alleen maar bezig 
zijn met basale dingen. Daardoor sta je voor 100% 
open voor natuur en mensen. Dat vind ik gewel-
dig. De conclusie die we dan ook trokken is dat de 
wereld zo slecht nog niet is. Dat mensen enorm 
behulpzaam en vriendelijk zijn. Onverwachte ge-
beurtenissen die je tegenkomt. Je kijkt tijdens een 
wandeling beter. Je bezoekt een kerk of kapelletje. 

Het heeft iets mythisch. We ontmoetten alleen 
maar positieve mensen. Op de meest cruciale mo-
menten is er een oplossing. Hoe is het mogelijk, 
denk je dan vaak. Al wandelend geniet je intens 
van alle impressies.’

Wat betekent Pelgrimeren voor jullie? 
‘Voor Pelgrimeren moet je de tijd nemen. Het is 
zo’n heerlijk bestaan. Het moeilijkste is de tijd er-
voor vrij maken. Het is voor een deel ook een fi-
nanciële zaak, want er zijn natuurlijk wel kosten 
aan verbonden. Het is een ontwenningsproces. Na 
een aantal weken gaat dat wel werken. Je moet 
onthaast zijn. Je moet gewend raken aan je rug-
zak. Bij een paar weken lopen lukt je dat niet. Je 
komt niet in die sfeer. Je bent net gewend en je 
moet al weer terug. Je moet niet gehaast zijn om 
op een plek te willen komen.

Is jullie visie veranderd? 
‘De omgeving is fantastisch. Je vraagt je soms af 
of er een grotere macht achter zit. We voelen ons 
door deze tocht een stuk rijker. Je doorloopt een 
stuk van de wereld en je ervaart dat die wereld po-
sitief is. Mensen zijn zo aardig. Dat vinden we echt 
iets om voor te strijden. Die waarden behouden. 
We hebben mede door deze tocht een positief 
beeld van de wereld.’ 

Heb je nog tips? 
‘Een goede voorbereiding is 
cruciaal. We hebben ook ge-
traind, door langere oefenaf-
standen te lopen. Ga je met 
een relatief onbekende part-
ner; ga dan eerst eens twee 
weken uitproberen of het 
goed gaat. Je bent namelijk 
enorm op elkaar aangewezen 
en soms kom je erachter dat 
het niet werkt. Ook is het met 
een relatief onbekende part-
ner van belang goede financi-
ele afspraken te maken. Zorg 
ook voor een goede nacht-
rust. Als je zorgt dat je Itali-
aans spreekt haal je veel meer 
uit deze tocht.’

 “Het liefst lopen we nog 
even door…”
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Er zijn twee uitersten. De ene is de ultieme 
kampeerplaats, met schitterend uitzicht, mooi 
weer, stilte en vogels op het water. De ande-
re is de mislukte, met modder, wind, regen, 
ongelijke ondergrond, geen eten, nachtelijke 
koplampen en blaffende honden. En diarree. 
De eerste, daar vertel je over in een groep die 
tegen elkaar opbiedt. Wordt er al ingehaakt 
op je verhaal, dan is het met een overtreffing 
van in ieder geval één aspect. Wij ook, maar 
dan kouder, verder of met een eland naast de 
tent. 

De tweede variant biedt meer aanknopings-
punten voor anderen. Het gaat over falen, 
over lek geschoten verwachtingen, verkeer-
de beslissingen en regelrechte onnozelheid. 
Hoe anders kun je op zo’n plek terechtkomen? 

Luisteraars naar dit verhaal komen, net als bij 
de eerste variant, met een overtreffende trap, 
maar nu van viezigheid, doorwaakte storm-
nachten en kletsnat de aftocht blazen voor 
een publiek van brommerjeugd. Dat is leuker. 
Want de mens kan zo heerlijk falen in het stre-
ven naar blog- of facebookwaardige avontu-
ren. De mens is op zijn best als-ie schampert 
over het eigen inschattingsvermogen, lacht 
om zijn malle gedoe met het nylon doek. 

De schitterende kampeerplek laat ons denken 
dat we helemaal de man zijn. De mislukte kam-
peerplek maakt ons nederig, laat ons relative-
ren en als klap op de vuurpijl zeggen we tegen 
onszelf ‘het was vreselijk maar ik bleek het aan 
te kunnen’. De mislukte kampeerplek staat in 
je geheugen gegrift en geeft het beste verhaal.

Kamperen
Tekst Klaas van der Veen

Column

Davis Strait, Groenland (met bivakzak) Mislukte kampeerplek, ergens langs de Kromme Rijn
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Het is 7 juni 2016 en ik ben on-
derweg vanaf Vézelay. Van Mid-
den-Frankrijk naar Assisi door-
kruis je een groot deel van 
Frankrijk. Onooglijke plaats-
jes, lege dorpen. Bourg-Saint-
Christophe was me al aangera-
den door Daniëlle, de gastvrouw 
van Villefranche-Sur-Saône. ‘In 
maison de Béthanie, bij Louisa 
ben je altijd welkom’, vertrouwde 
Daniëlle me toe. 

Halverwege de middag bel ik te-
voren op. Geen gehoor, in het ant-
woordapparaat spreek ik in dat ik 
onderweg ben. En als ik dan einde-
lijk in het dorp arriveer - de lucht 

trekt na de broeierige zomerdag 
al dicht en het wordt benauwend 
warm -, word ik op straat door 
oudere dametjes aangeroepen. U 
bent zeker een pelgrim en u zoekt 
een slaapplaats? Ga naar maison 
de Béthanie, daar is altijd plaats. 
En ja hoor, daar aangekomen 
word ik over de tuinmuur in ge-
brekkig Frans aangesproken: ‘was 
u dat die gebeld had? Kom er in.’  
Louisa wordt er bij gehaald, een 
oudere vrouw van een leeftijd dat 
je er niet meer naar vraagt. Stevig, 
kordaat, grijs haar. Pientere kop, 
stralende ogen door een zilveren 
montuur, kruisje om haar hals. Het 
zou zo een Franciscanes kunnen 

zijn.  ‘Ja hoor’, zegt ze, ‘voor een 
pelgrim hebben we altijd een bed 
gereed staan. Ga douchen, we 
eten tegen zeven.’ Juist aangeko-
men, begint het te regenen. Don-
der en bliksem in de verte. Het 
koelt op slag af. Het huis Béthanie 
is een opvanghuis voor buitenlan-
ders, nu een Armeniër, drie Alba-
nezen en drie Iraniërs en Louisa 
die het al bestiert.

Zo niet nu, wanneer dan wel?
‘In de 90-er jaren’, vertelt Louisa, 
‘zat ik zo goed als aan de grond. 
Vrouw alleen, geen ouders, zoon-
tje Vincent, geen geld, niets. Al-
leen een visioen. Vanuit Parijs 

Bij Louisa ben je altijd welkom
Tekst Vincent Oomen

Mooiste overnachting
LEZERSBIJDRAGE
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was ik via veel omwegen hier in 
Saint-Christophe neergestreken. 
Via de père kreeg ik de beschik-
king over een bouwval, een ruïne, 
dit hier.’ Een zwaai van haar arm 
in de rondte. ‘Maar ik had een vi-
sioen.’ Na een auto ongeluk werd 
ze opgenomen in het ziekenhuis, 
ontslagen, terug naar de bouw-
val. Diezelfde avond stond er 
een buitenlander voor de deur. 
Hij zocht onderdak. ‘Heer’, zegt 
Louisa, ‘als het niet nú is, wanneer 
dan wel? En ik opende de deuren 
wagenwijd. Maison Béthanie was 
geboren.’ Sindsdien zijn er velen 
die aan haar deur klopten. Som-
migen voor jaren, soms voor een 
paar weken. Buitenlanders, vluch-
telingen, vreemden. Werklozen 
die wat om handen wilden heb-
ben. De restauratie van het pand 
begon, een kapel werd ingericht. 
Handarbeid, confituren bereiding 
en verstelwerk voor de kostwin-
ning. Eenvoud, dankbaarheid. De 
mensen uit het dorp dragen aan, 
soms dit, soms dat. Heb vertrou-
wen, heb geloof. ‘Is het dan al-
tijd goed gegaan?’, vraag ik haar. 
‘Ach,’ zegt ze, ‘je had vreemde 
snuiters. Een alcoholist, de fles-
sen lagen her en der. Een dealer, 
drugs, niet goed. De alcoholist en 
de dealer konden elkaar niet ve-

len en zijn met elkaar op de vuist 
gegaan. De politie kwam er aan te 
pas. Maar de alcoholist is genezen, 
de dealer verdwenen. Het komt 
goed, je weet alleen niet wanneer.’

Waarop ben je op pad? 
En de tegenkrachten van buiten. 
Overheden eisten dat het huis 
sloot, het voldeed niet aan de re-
gels; keer op keer was er tegen-
werking. De mensen uit het dorp 
steunen geweldig, tot nu toe met 
succes. Philippe, een bewoner 
van dit huis, alleen op de wereld, 
kreeg onderweg naar zijn werk 
een hartstilstand. Het ziekenhuis 
belde, alleen het adres van mai-
son Béthanie stond in zijn boekje. 
De reanimatie had wat op zich la-
ten wachten, er waren nogal wat 
functies uitgevallen. Kunt u…, zo 
vroeg men aan Louisa. Nee dacht 
ze, niet in dit huis, met zoveel 
trappen, ondoenlijk deze last op 
me nemen. En ze zegt: ‘ik bad tot 
God dit voor mij weg te nemen.’ 
Vanavond zitten we met alle huis-
genoten om de tafel. Vele nationa-
liteiten, één (verplichte) voertaal. 
Een feestmaal van kleine gerecht-
jes, Verwondering over-en-weer. 
Wat is een pelgrim, waarom ben 
je op pad? Maar ook, aan hen, hoe 
gaat het nu in den vreemde? In 

dit huis? Oprechte aandacht, wer-
kelijke belangstelling. En zonder 
dat alles gezegd hoeft te worden, 
voelen we een verbondenheid. 
Ook Philippe is er bij. Een vent in 
de kracht van zijn leven, geen en-
kele beperking. Heb vertrouwen, 
het zal goed komen.

Vertrouw, begin, ga door 
Heerlijk geslapen, wat was ik moe. 
Het ontbijt in de keuken met oud 
brood, zelfgemaakte jam en veel 
koffie. Alleen Roger en Louisa zijn 
al op, de huisgenoten staan later 
op. Om de reusachtige keukenta-
fel nemen we de tijd. Dankbaar-
heid is hier de kern, dankbaarheid 
en vertrouwen. En zij deelden 
allen gezamenlijk; en er was ge-
noeg. Roger en Louisa gaan op 
deze zondagochtend elders naar 
de kerk. In vertrouwen nemen we 
afscheid. Of ik de deur maar ach-
ter me dicht wil trekken. Zonder 
poespas nemen we afscheid. Ie-
der zijns weegs. Wat is een pel-
grim, wat is een wandelaar? Wie 
is toerist, wie profiteur? Zet het 
huis wijd open. De wandelaar kan 
een pelgrim worden en het huis 
wil daaraan bijdragen.
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‘Mijn tocht naar Rome 
was een aaneenschakeling van 

indrukwekkende ervaringen. Vol 
verbazing kijken naar jezelf: al die 
bijzondere emoties die je zelf ook 
blijkt te kunnen hebben, leven met 

dankbaarheid om alles wat je 
zomaar om niets van anderen 

krijgt.’

‘Toen ik mijn tocht voorbereidde 
was er erg weinig informatie beschikbaar. 

Eigenlijk deed ik maar wat. Onderweg bleek 
dat veel paden op elkaar aansluiten. En waar 
dat niet was, verzon ik maar een oplossing. 

Nu zijn er in Europa vele clubs die hun 
versie van wegen naar Rome publiceren. 

Onze vereniging zit als een spin 
in dat (wandel)web.’

‘Mijn doel was twee groepen 
mensen bij elkaar te brengen: mensen 

die dolgraag willen gaan lopen of fietsen 
naar Rome en alle informatie daarover 
willen opzuigen, en aan de andere kant 

mensen die dat al hebben gedaan en niets 
liever willen dan hun enthousiasme 

en ervaringen doorgeven 
aan anderen.’

‘Ik zou wensen dat mensen 
zich geïnspireerd voelen om hun eigen 

tocht te maken en om de aldus opgedane kennis 
te delen. Maar ook om mee te doen en een 

kleinere of grotere bijdrage te leveren aan de 
continuïteit en de uitbouw van 

de vereniging.’

Gert Wich is medeoprichter van de Vereniging 
Pelgrimswegen naar Rome en hij was voorzitter van 2007 tot 2015
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Van Rome naar Rome 
en van Pieterburen 
naar het Pietersplein

Waaraan herken je de gepassioneerde wande-
laar? Dat is de man of vrouw van wie het hart 
even sneller gaat kloppen als hij of zij – zo maar 
op reis in eigen land of daarbuiten – een wit-
rode markering ziet. Meteen begint hij met 
enigszins omfloerste blik te dromen van zijn 
vorige langeafstands wandeling. Of onrustig 
begint ze te verlangen naar haar volgende.

Peter Laverman (75), zijn vrouw Ellen Meijer (73) 
en hun wandelmaat Frits Petit (54) behoren tot 
die categorie wandelaars, die met zo’n wandel-
hart geboren lijken. Op een regenachtige dag in 
juli zit ik aan de keukentafel in het huis van Frits 
in Leersum. Ook Peter en Ellen zijn vanuit hun 
huis in Zeeland helemaal naar de Utrechtse heu-
velrug gekomen om hun herinneringen, gebun-
deld in fotoalbums en dagboeken over de tafel 
uit te spreiden. 

“We kregen een compleet wild 
zwijn voorgeschoteld”

Lang voordat de Vereniging Pelgrimswegen 
naar Rome het licht zag hadden zij te voet al 
Europa doorkruist. Peter vertelt: ‘Ik had in de ja-
ren tachtig een boek gevonden, Walking Euro-
pe from top to bottom, geschreven door twee 
Amerikaanse meiden. Ze hadden een mechani-
sche schrijfmachine in de rugzak en schreven 
tijdens hun wandeling over onder meer de GR 5 
hun ervaringen met deze wandeltocht. Ik vond 
het een geweldig boek; ik spelde het!’ Dat boek 

legde de basis onder zijn besluit om samen met 
Ellen in jaarlijkse etappes van een week tot tien 
dagen ook over de GR5 naar Nice af te dalen. 
Medio jaren negentig kwamen ze daar aan en 
toen besloten ze samen met Frits en zijn dertig 
jaar oudere maat Gerard Overdijkink de tocht 
naar Rome via Ligurië voort te zetten. Gerard 
overleed in 2009.

Van Rome naar Rome 
Toen ze al een flink eind op weg waren richting 
Rome ontdekte een van hen dat er in de Bom-
melerwaard een gehucht is met de bijzondere 
naam Rome. Toen bedachten ze om hun tocht 
naar Rome alsnog in de Nederlandse “even-
knie” te starten. Frits: ‘We spraken af een nacht 
door te brengen in de daar gevestigde Bed & 
Breakfast en van daar liepen we naar Beek, bij 
Nijmegen. Zo ontstond de verbinding met het 
Pieterpad dat we al eerder gelopen hadden en 
dat aansloot op de GR5.’ Na aankomst in de Ita-
liaanse hoofdstad konden ze dan ook met recht 
zeggen dat ze van Rome naar Rome waren ge-
lopen; en van Pieterburen naar het Pietersplein.
In die tijd was een wandeltocht naar Rome nog 
een weg vol hindernissen, want de Via Franci-
gena was nog nauwelijks in kaart gebracht. ‘De 
route door Ligurië was een enorme zoektocht’, 
vertelt Peter. ‘In goede boekhandels hadden ze 
wel stafkaarten, maar die waren geheim, niet te 
koop. De kaarten die wel te koop waren klopten 
vaak niet en we moesten heel veel over provinci-
ale wegen lopen. Ook de markering was gebrek-
kig en kon zo maar ineens stoppen. Sommige 

Tekst Arnoud Boerwinkel

Een gesprek aan de keukentafel 
over de passie van het wandelen

Interview
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stukken liepen we alleen met een autokaart en 
met kompas.’ Ook van pelgrimsonderkomens, 
zoals die tegenwoordig langs het hele Italiaan-
se traject van de Via Francigena beschikbaar 
zijn was nog geen sprake. Ook het voor huidige 
Romegangers vertrouwde pelgrimmannetje als 
markering kwam nog niet langs de route voor. 
‘Maar je leert ervan’, zegt Frits; ‘je wordt alert, je 
leert je het landschap vertrouwd te maken; meer 
dan wanneer je met GPS loopt, denk ik’.

Gastvrije Italianen 
Met het bladeren door de fotoalbums borrelen 
de herinneringen makkelijk op. ‘Oh ja’, roept El-
len opeens, ‘daar heb je Timo en Teresa. Dat was 
in Barbagelata, dat dorpje hoog in de Ligurische 
bergen. Daar hadden we geslapen als enige gas-
ten van de jeugdherberg. De volgende morgen 
bracht Timo ons naar de route en aan het eind 
van de dag pikte hij ons twintig kilometer ver-
der weer op. We kregen een compleet wild zwijn 
voorgeschoteld, dat hij zelf had geschoten. ’s 
Middag was hij extra naar de stad gereden om 
een fles whisky te kopen. Schatten van mensen 
waren dat!’
‘Weet je nog die keer’, vult Frits aan, ‘dat we op 1 
mei in een feestelijke lunch terecht kwamen met 

tien gangen? Een enorm groot feest. Naast ons 
zat een boswachter en toen wij vertelden dat 
wij naar Rome liepen, hadden we het helemaal 
gemaakt. Er werd een grote fles wijn voor ons 
neergezet en we werden enorm verwend met 
het heerlijkste eten. Het jaar daarna kwamen we 
ook op 1 mei rond lunchtijd een leeg restaurant 
binnen om iets te eten. We gingen om vijf voor 
twaalf aan tafel en om vijf over twaalf zat het 
stampvol met gasten. Een paar uur later gingen 
we met goed gevulde maag weer aan de wan-
del.’

Geen pelgrims 
In 2004 kwamen ze met zijn vieren aan in Rome 
en ze kozen voor het laatste stukje een kleine 
omweg. ‘Want ik wilde wel over het oude pla-
veisel van de Via Appia de stad binnenwande-
len’, vertelt Peter, ‘dat gaf de wandeling toch 
wel een waardig slot’. Weliswaar brachten ze 
na aankomst nog een bezoek aan de Friezen-
kerk, pelgrim hebben ze zich nooit gevoeld. El-
len: ‘Voor ons was het geen pelgrimsroute, maar 
vooral een sportieve uitdaging. Elk jaar doorloop 
je weer drie fases. Je gaat naar de plek waar je 
de vorige keer gestopt bent en de eerste paar 
dagen is het op je poten blijven staan, in het rit-
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me komen, door de spierpijn heen. Heel lijfe-
lijk. Daarna kom je in een ritme waarin je meer 
belangstelling krijgt voor het landschap. En 
dan komt de fase van het hoofd leeg maken, 
je laat alles achter, je ervaart het hier en nu en 
ziet pas goed wat erom je heen gebeurt. Ik 
loop en ik ben. Het is dan net zo prettig om te 
praten als om alleen te zijn.’ De mooiste her-
inneringen bewaart Ellen aan het lopen in de 
Alpen. ‘Wij met zijn tweeën en de suizende 
stilte om je heen. De weerspiegeling van de 
hemel in het water. De klank en de geur van 
het water. Dat samen met Peter te ervaren, 
is een prachtige herinnering. Alles is dan vol-
ledig in balans.’ Frits vult aan: ‘Als je in een 
groep loopt geniet ik van de afwisseling van 
in jezelf gekeerd zijn en het contact met ande-
ren. Alléen lopen is niks voor mij; dan forceer 
ik mezelf, dan ga ik over mijn grenzen.’

Er is altijd een oplossing 
Na Rome zijn ze blijven lopen: Wales, Enge-
land, de Pyreneeën, maar ook veel in Neder-
land. Peter: ‘Ik ben totaal verslingerd aan het 
lopen. Ik ben altijd verdrietig als we zijn aan-
gekomen.’ Voor Ellen is het – door problemen 
met haar knie - een afgesloten hoofdstuk. ‘Dat 
is jammer maar ik heb er vrede mee; ik kan 
genieten van de herinnering.’ 
Als je samen loopt verdwaal je makkelijker, is 
hun ervaring. ‘Als je met elkaar aan de praat 
bent, ben je minder geconcentreerd. Dan moet 
je soms een heel eind teruglopen naar de laat-
ste markering. Maar daar leer je ook weer van 
te durven terugkeren op je schreden. Ook als 
je het spoor helemaal bijster bent: je leert dat 
er altijd een oplossing is.’

“Ik loop en ik ben.”
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Al meer dan 850 jaar spreekt het leven van Sint 
Gerlach tot de verbeelding. Gerlach is een rid-
der uit de 12e eeuw, die aanvankelijk een losban-
dig leven leidt. De boodschap van het plotseling 
overlijden van zijn echtgenote brengt hem tot 
inkeer. Het is onbekend wanneer hij precies is 
geboren. Wel weten we dat hij in 1165 is overle-
den. Na zijn bekering gaat Sint Gerlach naar de 
Paus in Rome. Deze stuurt hem als boetedoe-
ning naar Jeruzalem. Waarschijnlijk reist Sint 
Gerlach met de legers, zoals de kruistochten, 
mee. In Jeruzalem wil hij het vee hoeden en zo 
het meest simpele werk doen wat er is. Hij blijft 
zeven jaar in Jeruzalem. Die zeven jaren kunnen 
overigens een symbolisch aantal jaren zijn; in de 
bijbel is zeven immers een heilig getal. 
Op de terugweg gaat hij weer via de Paus die 
hem adviseert kloosterling te worden. Dat vindt 
Sint Gerlach echter niet streng genoeg. Hij 
vraagt toestemming om kluizenaar te worden 

en besluit in een simpele eik te gaan wonen. Het 
graf in de huidige kerk zou op de plek van deze 
holle eik staan. Onder de stenen sokkel van zijn 
graf ligt het gezegende zand dat je kunt mee-
nemen. 

Water verandert in wijn 
Sint Gerlach brengt zijn dagen biddend door en 
bezoekt op blote voeten elke dag het graf van 
Sint Servaas in Maastricht, een tocht van zo’n 
tien kilometer. Eén keer per week gaat hij te 
voet naar Aken. Wanneer er bij het bezoek van 
een bevriende monnik bij het water halen water 
in wijn verandert weet Sint Gerlach dat dit een 
teken voor het eind van zijn leven is. Hij sterft 
als hij nog geen vijftig is. Er is geen priester in 

Tekst en foto’s Arnold Spijker

Een kuub zand per jaar verdwijnt er en 
de Rolling Stones kwamen er…

Al een aantal dagen zit ik op m’n appje 
naar de weersvoorspellingen te kijken. 
Zou het droog zijn aanstaande zondag? 
Ik wil naar Houthem op de fiets. Eigenlijk 
ben ik meer een wandelaar, maar zondag 
moet ik op tijd in Houthem zijn.  Ik heb 
een afspraak om deze mooie pelgrimsplek 
te bezoeken. Tijd om meer over de voor 
mij geheimzinnige figuur Sint Gerlach te 
weten te komen. Houthem ligt ongeveer 
acht km ten oosten van Maastricht. Ik wil 
van het knooppuntennetwerk gebruik 
maken. Dit netwerk wordt gekenmerkt 
door prachtige fietsroutes. Ze zijn in het 
algemeen goed aangegeven.

Houthem 
Sint Gerlach
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de buurt die hem kan bedienen, maar dan verschijnt 
in een geheimzinnige gestalte Sint Servaas met een 
metgezel. Sint Servaas voorziet hem van de laat-
ste sacramenten.  Hij wordt begraven in een van de 
huisjes. 

Een handje zand 
In 1201 besluit de landeigenaar, de heer van Valken-
burg, een klooster te stichten bij het graf van Sint 
Gerlach. Adellijke families hadden wel vaker een 
“eigen” kerk in de buurt. Zo wordt de stroom pel-
grims die na zijn dood op gang komt in goede ba-
nen geleid. De pelgrims komen er bidden en steun 
vragen; en ze nemen een handje zand mee. Dit om 
bijvoorbeeld ziekte van vee af te wenden, want Sint 
Gerlach is de patroonheilige van het vee.  Of om de 
verkoop van hun huis te bespoedigen en ter onder-
steuning voor tal van kwalen. Nu komen er jaarlijks 
zo’n 25.000 mensen de kerk bezoeken en die ne-
men samen ongeveer een kuub zand mee.  

De kerk in zijn huidige vorm, eigenlijk een pelgrims-
kerk, stamt uit 1720/1726 en is nog steeds de paro-
chiekerk van Houthem. Op de muren zijn mooie fres-
co’s aangebracht, die stammen uit ca. 1750. De kerk 
van Houthem is het enige kerkgebouw in Nederland 
met zulke fresco’s, die zeker de moeite waard zijn. 
De fresco’s stellen het leven van Sint Gerlach voor. 
Ook in deze kerk herken je het principe: de vloeren 
zijn bestemd voor het gewone volk; de muren heb-
ben voorstellingen van het Leven van Heiligen en 
het plafond geeft een blik op de hemel. 
Bij het bezoek aan de kerk loop je ook door een kruis-
gang van het voormalige klooster. Je treft daar een 
oude reliekschijn aan, gedragen door twee ossen. 
Die staan symbool voor St. Gerlach als patroonhei-
lige voor het vee. Ook kun je nog de bidkapel voor 
de zusters zien. Boven konden zij de mis volgen, 
door een luik dat nu is afgesloten. Ook de adellijke 
families maakten van dit luik gebruik. In 1977 is een 
restauratie van het complex afgesloten. De gebou-
wen zijn door een mooie transparante overkapping 
op elkaar aangesloten. Een groep van vijventwintig 
vrijwilligers houdt de kerk elke dag open. In de kerk 

vinden nogal wat huwelijken plaats. In het hotel er-
naast kun je ook een (burgerlijk) huwelijk laten vol-
trekken. Ook vinden er regelmatig orgelconcerten 
plaats. Met regelmatige restauraties blijft het orgel 
in uitstekende conditie. Ook de mooie beeldentuin is 
een bezoek waard.

De Rolling Stones in Houthem 
In 2014 logeerden de Rolling Stones in een hotel in 
Houthem toen zij dat jaar optraden op Pinkpop. Zij 
sponsorden een deel van de kosten die gepaard gin-
gen met de gezichtsreconstructie van het beeld van 
Sint Gerlach. Die vond plaats in 2015 en werd uitge-
voerd door studenten van de kunstacademie van de 
Universiteit van Maastricht. Hiervoor moest eerst de 
onderkaak worden bijgemaakt in de Universiteit van 
Nijmegen. Er komen dankzij de sponsoractie van de 
Stones nog steeds mensen naar deze reconstructie 
vragen. 

Pelgrimsrefugio 
Op initiatief van de Limburgse Sint Jacobsbroe-
derschap uit Roermond, is de voormalige sacris-
tie geschikt gemaakt voor een Pelgrims Refugio. 
Je kunt daar als pelgrim op weg naar Santiago de 
Compostella of Rome gebruik van maken. Je moet 
wel een pelgrimspaspoort hebben. De bekende Ja-
cobsschelp leidt je naar je doel. Speciaal voor de 
pelgrims staat er bij de refugio een beeld van St- 
Gerlach.

Onder de stenen sokkel van 
zijn graf ligt het gezegende 

zand dat je kunt 
meenemen

Praktische info

Fietsen van Maastricht naar Houthem kan met 
behulp van de Fietsknooppunten: 

61 – 64 – 6 – 79 – 2 – 1.

Wandelaars kunnen gebruik maken van het 
Sint Jacobspad van Maastricht via Meerssen 

naar Houthem.

Gps-tracks vind je hier: 

http://tinyurl.com/houthem

Tot slot gaat er twee keer per uur een directe 
trein van Maastricht naar Houthem. 
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Bij het afrekenen in een Landgasthof aan de Tau-
ber tref ik een vermoeide dame van middelbare 
leeftijd. Op mijn vraag of ik het meisje dat me de 
vorige dag ontvangen heeft nog even kan spreken, 
reageert ze kortaf. ‘Nee, die heeft vandaag vrij.’ En 
nors voegt ze er aan toe: ’Wieso denn dass?’  In 
mijn gedachten ga ik terug naar de vorige middag. 
Het is rond half twee als ik het Landgasthof nader 
en me verheug op een goede maaltijd. Ook heb ik 
de stille hoop dat er misschien een kamer voor me 
is om te overnachten.  Aan een meisje dat buiten 
kleden staat uit te kloppen, vraag ik of een over-
nachting mogelijk is. Nee, ik heb niet gereserveerd. 
Helaas. Dan heeft ze geen kamer voor me. Terwijl 
ze de hond knuffelt, vraagt ze me wat ik aan het 
doen ben, zo in het hoofdseizoen en op de bon-
nefooi. Ik vertel dat ik te voet naar Rome onder-
weg ben en van tevoren niet precies weet hoever 
we komen op een dag. En over de hond, die ook 
niet overal welkom is. Bovendien heb ik een klein 
budget zodat ik vaak in mijn tentje overnacht. ‘Ik 
ben nu toe aan kleren wassen, nieuwe teenslippers 
vinden en een douche.’  En voor de grap voeg ik er 
aan toe: ‘Misschien heb je ergens een bed voor me. 
Een hele kamer heb ik echt niet nodig.’ Het gezicht 
van de jonge vrouw klaart helemaal op. Enthousi-
ast vertelt ze over de kamer van de manager. Deze 
heeft geen eigen douche en toilet en wordt daar-
om ook als opslag gebruikt. Als dat voor mij geen 

bezwaar is, mag ik hem voor de helft van de nor-
male prijs. Al pratend loop ik met haar mee en kom 
bij een kleine kamer met een goed bed en veel toi-
letpapier. Ze wijst me het toilet op de gang. En de 
sauna, die ik kan gebruiken om te douchen. Het 
meisje geeft me een handdoek en vraagt of ze mijn 
kleren zal laten wassen. De sauna blijkt een spa. Er 
staan teenslippers in mijn maat en ze kleuren zelfs 
bij mijn jurk. Ik heb een heerlijke middag en ga na 
een vorstelijke maaltijd vroeg mijn bed in. De vol-
gende ochtend vind ik al mijn wasbare bezittin-
gen droog en schoon op een keurig stapeltje naast 
mijn deur terug.  De oudere dame bij de receptie 
kijkt mij aan. Onbevangen vertel ik haar hoe blij 
ik werd van de hartelijke ontvangst. Graag wil ik 
het meisje daar voor bedanken. Een echt welkom 
is zo hartverwarmend als je alleen onderweg bent 
en zij was spontaan blij mij een dienst te kunnen 
bewijzen.  Het gezicht van de dame “breekt open” 
en ze zegt: ‘Dat is onze dochter. Zij spreekt al-
tijd vanuit haar ziel; van wie ze dat heeft weet ik 
niet, want wij zijn helemaal niet zo.’ Ik kijk haar aan: 
‘Dat heeft ze beslist van haar moeder.’ Beiden tot 
tranen geroerd nemen we afscheid. 

Liefde 2.0: zorg dat je open bent, ontmoet een an-
der mens en breng een positieve uitwisseling op 
gang.

Liefde
door Anne-Marie Reimert

Column
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Na tien dagen rijstvelden, mug-
gen en stof waren de Apennijnen 
een verademing. Pavia lag al ver 
achter me, toen ik eindelijk weer 
in-de-benen mocht voor stevige 
beklimmingen over slingerende 
asfaltwegen in steeds stijgend 
heuvellandschap. Voor ik het in 
de gaten had naderde ik de “Pas-
so della Cisa”, een pas door het 
middelgebergte -op doortocht 
naar Toscane- met uitzichten op 
de steeds hoger wordende ber-
gen.  

In de aanloop naar de Passo 
heb ik me ondanks mijn uitste-
kende conditie vaak het-snot-uit-
de-neus gelopen en heb vech-
tend-naar-lucht soms jankend 
langs de kant van het pad ge-

staan, vertwijfeld uitkijkend naar 
het volgende vlakke stukje waar 
ik even op-adem-komen kon. De 
temperaturen in de Apennijnen 
stegen in de middag soms naar 
de veertig graden; gelukkig had ik 
mijn hoed om het hoofd koel te 
houden en liep de weg vaak door 
dichte bossen. Zo kwam ik aan in 
Cassio di Terenzo, waar ik in de 
Casa della Via Francigena een 
van de meest betoverende pel-
grimsonderkomens trof die ik tot 
dusver had beleefd!

Een lust voor het oog 
Een groot rood geschilderd huis 
langs de enige weg door het ge-
hucht was door gastheer Andrea 
omgetoverd tot een paradijs 
voor pelgrims.  De  ontvangst-

ruimte, de gang en de trap; alles 
was tot op het decadent-kitsch-
erige versierd en ingericht met at-
tributen voor pelgrims. Er hingen 
wandelstokken, allerlei soorten 
modieus-technische kleding, pet-
ten en hoeden, uitbundige bossen 
droogbloemen, romantische pos-
ters. Er stonden uitnodigende 
fauteuils, een schitterende oude 
tafel met schrijfmateriaal, papier 
en zelfs postzegels.  De tv in de 
hoek stond afgestemd op een ac-
tualiteitenzender, een melodieus 
klinkende Italiaanse mannen-
stem ratelde zachtjes het wereld-
nieuws naar binnen. Er stond een 
selecte partij dvd’s klaar die alle-
maal raakvlak hadden met wan-
delen, spiritualiteit en De Weg. 
De slaapkamers waren thema-

Een gastronomisch Walhalla langs de pelgrimsroute

Tekst Theo de Groot

Mooiste overnachting
LEZERSBIJDRAGE
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tisch ingericht; ik kreeg de hele 
zolderverdieping - inclusief toilet 
en douche - ter beschikking, die 
duidelijk voor één of meer vrouw-
en was ingericht: kralengordijnen, 
een lieflijk gedekt tweepersoons 
bed, mooie tapijten, sentimentele 
poppen in de hoek en iets dat wel 
erg veel leek op een boudoir. Het 
enige dat ontbrak (de gedachte 
drong zich onwillekeurig op) was 
een lieflijke metgezel die dit alles 
- met mij - waarderen en genieten 
kon. Alles was schoon, stofvrij, 
een lust voor het oog.

Een 16e-eeuws stilleven 
De woonkeuken was een onge-
kend gastronomisch hoogtepunt 
van de casa. Een grote tafel stond 
gedekt klaar, als was het een vijf-
sterrenrestaurant: uitbundig ver-
sierd bestek, gestapelde borden 
voor minimaal een driegangen-
diner, verschillende glazen voor 
aperitief en wijn. Op een centrale 
plaats op tafel stonden een paar 
intrigerende flessen wijn klaar 
om geopend te worden; daar-
omheen de meest uiteenlopende 
kaassoorten en kruidige gedroog-
de worst. Aan de andere zijde 
viel een rijk voorziene fruitmand 
op met verschillende soorten 
zelfgemaakte vruchtensap. Het 
kookgedeelte was voorzien van 
elk denkbaar keukenapparaat, 
de koelkast stond vol met alles 
wat nodig was om de meest cu-
linaire hoogstandjes te creëren! Ik 
kwam ogen tekort om alles in me 
op te nemen. Na alle afzien, gril-
ligheid en pijn van de weg was ik 
in een soort weldadig “walhalla” 
geraakt waarin alle heerlijkheden 
smaakvol stonden opgetast, als in 
een 16e-eeuws stilleven. Als recht-
geaarde weegschaal (volgens de 
dierenriem) verlustigde ik me aan 
de schoonheid, de rijkdom en de 

perfectie van alles. Het voelde als 
een golf van liefde die over me 
heen werd gegoten…

Salute! 
Onderweg was ik een drietal Itali-
anen gepasseerd die zwetend en
ploeterend met mij de steile weg 
naar Cassio beklommen. Voor 
hen was de weg naar de Passo 
een volgende etappe in hun jaren-
lange vriendschap. Van een af-
standje kon ik de onderlinge rela-
ties bijna “lezen” en genoot van de 
manier waarop deze mannen hun 
vriendschap vierden. Ik had al ge-
doucht en een klein hazenslaapje 
gedaan op mijn luxe grote bed, 
toen ik hen in de namiddag hoor-
de binnenkomen. Ik liep de ver-
sierde trappen af naar beneden 
en trof het drietal in de keuken 
aan, terwijl zij zich op-zijn-Ita-
liaans tegoed deden aan het 
aperitief. Luidruchtig werd ik bin-
nengehaald en aan tafel gezet: ‘Ik 
ga vanavond voor jou koken, zeg 
maar hoe je het hebben wilt?!’ 
De oudste, die enigszins Engels 
sprak, keek me verwachtingsvol 
aan. ‘Si, per favore’, sprak ik dank-
baar en hief het glas dat inmid-
dels voor mij volgeschonken was. 
Ik moest even slikken, ‘salute’! 
De ontroering was blijkbaar van 
mijn gezicht af te lezen, want ze 
barsten alle drie in hartelijk lachen 

uit en klonken de glazen om onze 
verbondenheid met de weg te
vieren: ‘Salute!!’ 
De volgende morgen was ik al-
weer vroeg op; mijn Italiaanse 
vrienden lagen nog op één oor. 
Enkele gasten die later in de 
avond aangekomen waren, scho-
ven nu als eersten aan bij het 
overvloedige ontbijt. Ik had kof-
fie en thee gezet en binnen en-
kele minuten was iedereen wak-
ker en heerste er een opgewekte 
stemming. Gastheer Andrea bleef 
steeds op afstand. Telkens wan-
neer er even de gelegenheid was, 
ruimde hij discreet bederfelijke 
etenswaren op en arrangeerde hij 
de keukentafel opnieuw voor de 
volgende gasten. Om zeven uur 
’s morgens had hij al boodschap-
pen gedaan in het tien kilometer 
verderop gelegen Berceto, om de 
koelkast aan te vullen. We hadden 
even tijd om afscheid te nemen 
en af te rekenen; de prijs voor al 
die heerlijkheid was 15,- (…). Hij 
wees me verlegen-vriendelijk op 
het potje donativo (vrijwillige bij-
drage) op de keukentafel, schud-
de me hartelijk de hand, bedankte 
me voor mijn komst. ‘Wie weet 
tot ziens’, zei hij nog, voor hij zich 
bescheiden terugtrok in het kleine 
privé-deel van zijn pelgrims-
paradijs.

Stilleven met kazen, Floris Claesz. Van Dijck, ca. 1615
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Op zaterdag 18 november 2017 wordt de jaarlijkse in-
formatiedag voor leden en niet-leden georganiseerd. 
Dit jaar een extra feestelijke dag omdat de vereniging 
10 jaar bestaat. Mede vanwege dit jubileum is dit keer 
gekozen voor de locatie ‘het Dominicanenklooster’ in de 
historische Hanzestad Zwolle. Adres Assendorperstraat 
nr 29 en op loopafstand van het station.

Deze dag heeft als thema ‘verwondering’. Na de al-

gemene ledenvergadering worden we door hoofdspreker 

Matthijs Schouten meegenomen door de fascinerende 

wereld van de natuur en hoe wij onze verwondering in de 

natuur ‘nog bewuster en intenser kunnen beleven’ tijdens 

een pelgrimage. Laat u niet op het verkeerde been zetten 

door de titel: Oriëntatie, heroriëntatie en desoriëntatie. Na 

deze presentatie is er een ronde met acht workshops van 

uiteenlopende aard. Van de middeleeuwse pastoor Guil-

helmi tot de hedendaagse couchsurfende wandelaar, van 

de eenzame fietser tot de diepzinnige ervaringen van de 

hedendaagse pelgrim, en van het gebruik van GPS tot een 

verhandeling over de routes naar Rome.

De eerste ronde workshops wordt gevolgd door een 

lunch in de gangen van het klooster, waar tevens de infor-

matiemarkt (piazza) van start zal gaan. Deze duurt tot het 

eind van de middag. Hiervoor hebben we weer een aan-

tal mensen benaderd, zodat een diversiteit aan informatie 

wordt geboden. De presentatoren van de workshops 

zullen hier ook acte de présence geven zodat u nog wat 

verder door kunt praten of de informatie die u in work-

shop misschien gemist heeft. 

De tweede ronde van workshops bestaat vooral uit wat 

actievere sessies; van tekenen/schilderen tot hoe schrijf 

ik een blog en van de spirituele ervaring tot het gebruik 

van GPS op je smartphone voor de fietser. Daarnaast is 

het mogelijk om in kleine groepen onder begeleiding van 

een gids te worden rondgeleid door het klooster. Voor de 

mensen die de benen willen strekken is een beschrijving 

van de stadswandeling door het historische Zwolle be-

schikbaar (ook eventueel in GPS format). Voor de cultuur-

liefhebbers is een bezoekje aan het museum De Fundatie 

(museumkaart) een optie. Om halfvier zal de voorzitter 

van de vereniging het lustrumjaar inluiden, waarbij we 

onder het genot van een drankje nog kunnen napraten.

Programma 

09.30 – 10.15 
Algemene ledenvergadering 

10.30 – 10.35 
Opening 

10.35 – 11.30
Hoofdspreker: Matthijs Schouten 

11.45 – 12.45
Eerste ronde workshops, presentaties en lezingen 

12.45 – 13.45
Lunch - tevens aanvang van infomarkt 

tot eind van de middag! 
14.00 – 15.00

Tweede ronde workshops, uitloop tot 15.30 
15.30 – 16.30

Opening jubileumjaar met drankje 

Een beschrijving van de workshops vindt u op: 
http://pelgrimswegen.nl/vereniging 

Kosten voor deze dag inclusief de lunch: voor leden 

€ 10,00 en voor niet-leden € 15,00. De inschrijving zal 

via de site in de loop van de maand oktober worden 

opengesteld of zoveel eerder als mogelijk.

Jaarlijkse Leden- en Informatiedag Pelgrimswegen naar Rome
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De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht op 27 

oktober 2007 te Houten. Zij 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.  

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 lid-

maatschap.

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 

Vormgeving
Laura van Roemburg, Amsterdam  

www.lauravanroemburg.nl  

Druk  
AW media consultancy, Venlo

© Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

De foto op de voorkant van deze Omnes is gemaakt door Wim 

Danckaert. Het kunstwerk op de achterkant is van Ank Brede-

wold. Foto’s waarop geen naam staat vermeld, zijn gevonden op 

het internet. Indien u uw foto herkent, neem contact op met de 

redactie.

COLOFON

Wat doet zo’n tocht met je? 
Schrijf het op! 

Een pelgrimage is voor veel mensen 
een reis met inhoud. Voor sommigen 
vormt zo’n reis zelfs een goede aan-
leiding om een dagboek bij te hou-

den, lange mails te schrijven, blogs te 
publiceren of later een boek samen 

te stellen. Maar hoe doe je dat op een 
aantrekkelijke manier? Reisjourna-

list Monique van Klaveren geeft hier 
regelmatig workshops over. 

Iets voor jou? 
Stuur een mailtje naar 

tekstbureau-klavertje4@hetnet.nl 
bel 0572-36 77 79 of app naar 

06-141 92 297. Dan word je op de 
hoogte gehouden van de cursusdata. 
Meer info over deze workshop kun je 
ook vinden op: www.leerschrijven.nl 

en www.tekstbureauklavertje4.nl 
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Op zondag 5 november organiseert 
de  Camino Academie  voor het eerst 
een landelijk filmfestival in filmtheater ’t 
Hoogt  in de binnenstad van Utrecht. 
Het festival wil de diversiteit van pel-
grimsfilms laten zien met de vertoning 
van verschillende soorten films: grote 
titels en kleinere producties, speelfilms, 
documentaires en animatiefilms, spiritu-
ele verhalen en historische achtergron-
den uit binnen- en buitenland. Zie www.
caminoacademie.nl 

Op 9 november in Rosmalen, op 6 de-
cember in Den Bosch en 12 december 
in Heusden geven Guus Wesselink en 
Riet van Laake een lezing over hun rij-
ke wandelervaringen door Europa. Zie 
www.viervrijevoeten.nl

Beeldend kunstenaar en docente kunst-
geschiedenis Carina Mathot fietste deze 
zomer in de voetsporen van abt Emo 
naar Rome. Op 14 november en  12 de-
cember verzorgt zij het tweede en der-
de deel van de lezingencyclus Een mid-
deleeuwse culturele beleving van Emo’s 
Reis. Atelier Mathot, Peperstraat 46, 
Gouda. Zie www.ateliermathot.com  

Op zaterdag 18 november is er weer 
de jaarlijkse Ontmoetings- en ledendag 
van de vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome. Dit jaar in het Dominicanenkloos-
ter, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Zie 
pag. 40 van dit blad en www.pelgrims-
wegen.nl 

“Daar loop je met alles op je rug. Alleen 
de zon is er.” Dit is de titel van het hier 
(deels) afgebeelde werk in textiel en 
olieverf van Ank Bredewold. Zij  maak-
te twintig van zulke werken nadat zij in 
2015 gelopen had van Lucca naar Rome 
over de Via Francigena. In januari 2018 
worden de werken geëxposeerd in de 
MLB galerie, Witte de Withstraat 32A, 
in Amsterdam.   

Agenda 


