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Dat voormalig minister-president Dries van Agt van oversneden katholieke signatuur was én een 
grote fietsliefhebber, dat zullen de meeste vijftigplussers zich nog wel kunnen herinneren. Het 
behoeft dan ook niet te verbazen, dat deze kleurrijke politicus – die na zijn loopbaan een grote 
politieke ommezwaai maakte – ooit ook eens op de fiets stapte voor een pelgrimstocht naar Assi-
si. In deze Omnes leest u (op pagina 18) het hilarische verslag dat hijzelf over deze tocht schreef.

Over het verband tussen leeglopende kerken en volstromende pelgrimspaden is al veel gezegd 
en geschreven. Ook in dit nummer van Omnes valt daaraan niet te ontkomen. Wilco Kruijswijk 
ziet een duidelijke relatie tussen pelgrimeren, zingeving en geluk en voegt daar een optimistische 
en lichtvoetige toets aan toe. Niet alleen leest u op pagina 26 van deze Omnes over hem en zijn 
“gelukkigerwijs-pad”, hij is ook hoofdspreker op de ontmoetingsdag van 17 november. 
Theoloog Frits de Lange gaat nog een stapje verder. Pelgrimeren is de moderne vorm van ge-
loven, zo luidt in het kort zijn overtuiging. Als je de religieuze mens ontdoet van alle franje van 
leerstellingen, instituties, voorschriften en rituelen, dan stuit je op het besef dat de essentie van 
ons mens-zijn rust in iets dat maakt dat we de ene voet voor de ander willen blijven zetten. Zelf 
ondernam hij (nog) geen pelgrimstocht, maar hij bestudeerde de ervaringen en motieven van hen 
die wel gingen, naar Santiago, Rome of verder weg. Van zijn intrigerende boek “Heilige onrust” 
vindt u in deze Omnes een beknopte samenvatting op pagina 30. 

Veel geluksmomenten dus weer in dit verse nummer van Omnes. Zo is de kans groot dat je op 
zo’n tocht nieuwe mensen ontmoet en daar een blijvende vriendschap aan overhoudt. Roel Hey, 
Guus Wesselink en Hans Overgoor reageerden op onze lezersoproep om dergelijke ervaringen te 
beschrijven. Als je hun verhalen leest (op pagina 5, 22 en 32) krijg je meteen zin om direct weer 
op pad te gaan. En vooral de contacten niet te schuwen…. Ook de oproep om foto’s te sturen van 
bijzondere, eigenaardige, opmerkelijke plekjes of situaties leverde een stroom - veelal komische - 
afbeeldingen op. Een selectie ervan staat afgebeeld op de middenpagina’s 20 en 21 en op pagina 
29.

Tot slot wijs ik u op een serie boeiende interviews met opmerkelijke pelgrims: allereerst onze 
nieuwe voorzitter Roel Kamerling (pagina 1) met een frisse kijk op de toekomst van onze vereni-
ging. Op pagina 7 Geri en Marijke van Ittersum, die met hun schat aan wandelervaringen en hun 
scherpe blik garant staan voor bijzondere verhalen en betoverend mooie foto’s. Pagina 24 biedt 
een kijkje in de levensvisie en motieven van Luc Gregoir, onze onvermoeibare Vlaamse stapper 
én webmaster. En tot slot vertelt op pagina 34 Kees Roodenburg, nestor en vers erelid van onze 
vereniging, over de vierentwintig jaar van zijn leven die hij besteedde aan het uitzetten en onder-
houden van de Franciscaanse voettocht.  Kortom, genoeg leesvoer voor de kille herfstavonden 
die ons de komende maanden ongetwijfeld te wachten staan….

INHOUD
Voorwoord bij de afsluiting van het jubileumjaar 2017-2018

Veel plezier, mede namens de redactie

Arnoud Boerwinkel 
Hoofdredacteur OMNES 2018 | OMNES 17 1

Hij besloot het dan wel te doen in twee delen, eerst 
zes weken om tot Lausanne te gaan en twee jaar 
later tot Rome. De eenzaamheid en een enkele pijntje 
maakten de eerste weken moeilijk. Weglopen van Den 
Haag, de stad uit, de provincie uit, terwijl de echte 
Francigenaroute nog ver weg was en geen pelgrim te 
bekennen: dat viel niet mee. Waar was hij aan begon-
nen? De ervaring in je ritme te komen en naar het 
doel te gaan gaven hem een grote voldoening.  Het 
eerste deel heeft hem veel geleerd over zichzelf, zijn 
vermogen om door te zetten tot het lopen het nieuwe 
normaal is: opstaan, lopen, onderweg genieten van 
wat op je pad komt, een slaapplaats zoeken, de was in 
de wasbak doen. Deels heeft hij in het eerste deel on-
derdak gezocht via couchsurfing, wat mooie ontmoe-
tingen opleverde. Het tweede deel, van Lausanne tot 
Rome was makkelijker en mooier. Makkelijker omdat 
er meer structuur was van de pelgrimsherbergen en 
dus een groep pelgrims om mee op te trekken; mooier 
met de Alpenovergang en het Italiaanse landschap. 
Voor Roels gevoel was voor hem het lopen naar Rome 
als einddoel toch wel belangrijk: als punt aan de hori-
zon tijdens de hele tocht.

Pelgrimeren en werk 
Veel conditietraining vooraf had hij niet nodig: Roel 
heeft geen auto en fietst voor zijn werk van Den Haag 
naar Delft. Daar is hij programmaontwikkelaar voor 
onderzoek. Het doel is onderzoekers met elkaar en 
met bijv. dokters of bedrijven te laten samenwerken, 
om samen nieuwe oplossingen voor problemen te 
ontwikkelen in de zorg, waterbeheer, nieuwe ener-
gie enzovoort. Dit zowel binnen de TU Delft als met 
andere universiteiten in Nederland, maar ook binnen 
Europa en soms daarbuiten. Hij heeft dus een inten-
sieve baan, waarbij hij regelmatig reist. De contacten 
binnen de onderzoeksgroepen gaan van de studenten 
tot de hoogleraren. Hoewel veel programma’s met 
gezondheid te maken hebben, is het directe effect van 
het pelgrimeren op gezondheid geen thema, hij doet 
zelf geen onderzoek maar ondersteunt projecten van 
anderen.  In zijn drukke baan is het dagelijkse fietsen 
een goede manier om tot rust te komen, maar daar-
naast vindt hij een langere wandeling in het weekend 
een goede manier om niet nog een keer overspan-
nen te raken. In 2017 kreeg hij toestemming om het 
Pieterpad te lopen toen hij overspannen was geraakt. 

‘Een pelgrimstocht gun je iedereen’ 
Kennismaking met de nieuwe voorzitter Roel Kamerling

INTERVIEW

Zelf kreeg Roel het idee om 
naar Rome te lopen toen hij 
midden dertig was en een 
drukke periode op zijn werk 
achter de rug had. Volgens zijn 
vrouw moest hij maar eens een 
paar dagen wandelen, maar hij 
kwam iemand tegen die naar 
Rome was gefietst. Dat leek 
hem wel wat, maar volgens 
zijn Hetty zou hij er dan teveel 
een snelle sportieve tocht van 
maken. Dus te voet een pel-
grimstocht naar Rome. Van zijn 
werkgever kreeg hij de tijd om 
de pelgrimstocht te maken, 
zijn directe baas vond het een 
amusant plan.

Tekst Titia Meuwese
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Die wandeling heeft hem er toen snel weer bovenop 
geholpen. Dit jaar heeft hij het Olavspad gelopen, 
van Oslo naar Trondheim.

De studenten die hij ontmoet zouden veel profijt 
kunnen hebben van zo’n pelgrimstocht. Je leert 
letterlijk steviger in je schoenen te staan. Zelf heeft 
hij dat zo ervaren: de pelgrimstocht volbrengen, 
ondanks alle bergen, regenbuien, tegenslagen bij 
onderdak en het overwinnen van het gevoel van 
eenzaamheid: dat alles een steviger zelfbeeld op-
geleverd, wat maakt dat je op moeilijke momenten 
weet dat er wel een oplossing zal komen. En voor 
jongeren die voor de overgang van studie naar werk 
staan, zou het een goede ervaring zijn. Hij heeft een 
website over pelgrimeren gemaakt, waar hij ook 
wandelingen van één dag aanbiedt voor als mensen 
die het (vrijwel) nooit doen er eens aan willen snuf-
felen. Vanuit dit idee, dat hij iedereen een pelgrim-
stocht gunt, meldde hij zich vorig jaar aan toen er 
nieuwe leden voor het bestuur werden gezocht.

Voorzitter van de vereniging 
Nu is hij tijdens het tienjarige jubileum van de ver-
eniging voorzitter geworden van het bestuur. Roel 
zegt: ‘aan onze lidnummers kun je zien, dat de pio-
niers van het eerste uur hun taak vervuld hebben en 
wij als opvolgers verder kunnen gaan met de vereni-
ging.’ De huidige ploeg met naast de zittende leden 
een aantal nieuwelingen, is druk bezig om samen 
een plan te maken voor consolidatie en uitbouw. De 
plannen zijn bijna uitgekristalliseerd. Op de ontmoe-
tingsdag komt ook een sessie waarbij kan worden 
meegepraat over de invulling van onderdelen. Roel 
neemt graag het beeld van de eerste voorzitter Gert 
Wich als uitgangspunt: de vereniging als piazza 
om verhalen te delen en informatie uit te wisselen 
voor de pelgrimstocht naar Rome. Voor zijn gevoel 
is de piazza voor de huidige leden (vaak 60+) al 
goed ingericht en is het aan het nieuwe bestuur 
om andere doelgroepen uit te nodigen. Daarnaast 

blijft op de piazza ruimte bieden aan leden die 
de tocht volbracht hebben: als plek om terug te 
kijken en om de kennis aan anderen door te geven 
die er voor het eerst komen.  Hij is voorzitter van 
de vereniging, maar heeft binnen het bestuur ook 
twee directe werkvelden. Vanuit zijn achtergrond 
en motivatie heeft hij een logische keuze gemaakt 
voor communicatiestrategie en het bereiken van de 
jeugd: hoe kun je zorgen dat jongeren weten dat je 
een pelgrimstocht kunt maken als alternatief voor 
bijvoorbeeld een backpackreis naar Australië. Bei-
den vinden we dat het eerste je waarschijnlijk meer 
brengt: versteviging van je persoonlijkheid, ervaring 
in landen waar je als Nederlander eerder mee te 
maken krijgt in je werk. De tocht naar Rome als le-
vensfase-overgang. Maar hoe bereik je de jongeren? 
Gebruik van social media, stimuleren dat jonge le-
den een facebookpagina of instagram-account van 
de vereniging zelf actief invullen tijdens een tocht? 
Op universiteiten en beurzen voor jongeren aanwe-
zig zijn als vereniging. Niet alleen het bestuur, maar 
ook leden kunnen meehelpen plannen te maken 
voor benadering van jongere doelgroepen en deze 
uit te voeren.

Roel wil de leden vragen mee te werken 
met het bestuur, om de groeiende vereni-
ging verbonden te houden en nog meer 
mensen, jong en oud, uit te nodigen lid te 
worden en de tocht naar Rome te maken. 
Graag gaat hij - samen met het bestuur - 
daarover in gesprek met de leden op de 
ontmoetingsdag van 17 november.
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De route 
Het Elisabethpfad loopt tussen Eisenach en 
Marburg grotendeels samen met de Jakobsweg 
vanuit Polen, die via Görlitz, Eisenach, Marburg, 
Trier en Vezelay richting Santiago loopt. In de 
door de Elisabethpfad-vereniging uitgegeven 
beschrijving worden beide routes beschreven. De 
ene is 193 km de ander 178 km lang. De weg is 
gemarkeerd met een E, respectievelijk de beken-
de Jacobsschelp. Onderweg komt men door een 
aantal kleine dorpen waar - net als bij de Ökume-
nische Pilgerweg - door vrijwilligers slaapplaatsen 
ter beschikking gesteld worden. We hebben de 
afstand in tien dagen gelopen, bepaald door de 
aangeboden slaapplaatsen. Per dag dus plm. 19 
km. Opvallend was dat de kerken op deze route 
bijna allemaal geopend waren. In deze kerken is 
ook steeds een stempel te vinden voor de Pilger-
ausweis en in een aantal was er voor de pelgrims 
water aanwezig. 

Ontmoetingen 
Wij zijn met de trein naar Eisenach gereisd, waar 
we bij het Diakonissen Mutterhaus in het pel-
grimsonderkomen geslapen hebben. De eerste 
dag was ons doel Creuzburg; daar sliepen we in 
het Pfarramt. Dit plaatsje is in april 1945 gebom-
bardeerd, met als gevolg dat er bijna geen oude 
huizen aanwezig zijn. De kerk heeft een dak op 
een stalen frame met op de bodem de resten van 
de pilaren. Via Ifta zijn we de volgende dag naar 

Het Elisabethpad, een oude traditie 
nieuw leven ingeblazen

De Heilige Elisabeth was een Hongaarse prinses, geboren in 
1207 die op jonge leeftijd voorbestemd werd om de echtge-
note te worden van landgraaf Lodewijk van Thüringen. Zij 
werd samen met haar man grootgebracht op het kasteel van 
Wartburg vlakbij Eisenach. Als veertienjarige trouwden ze 
met elkaar. Lodewijk stierf in 1227 tijdens de vijfde kruistocht. 
Hierna werd Elisabeth van de Wartburg verjaagd en ging zij in 
1228 naar Marburg. Ze stichtte daar een hospitaal met kapel, 
vernoemd naar Franciscus van Assisi. Hier zorgde ze voor de 
zieken en de armen. Kort na haar dood in november 1231 kwa-
men de eerste pelgrims naar haar graf. In 1235 werd zij heilig-
verklaard en werd begonnen met de bouw van de H. Elisabeth 
kerk. Reeds snel daarna begonnen de eerste pelgrimstochten. 
Eind vorige eeuw werd deze oude traditie weer in ere hersteld 
toen in 1995 de Oberhessische Gebirgs Verein (OHGV) een 
wandelpad creëerde van het klooster Altenberg in de buurt 
van Wetzlar naar de Elizabethkerk in Marburg. Het pad kreeg 
de naam Elisabethpfad en kwam grotendeels overeen met het 
pad dat Elisabeth zelf meerdere keren te voet maakte. In 2000 
werd deze route verlengd vanaf Frankfurt. Nog enkele jaren 
later werd een tweede Elisabethpad uitgezet van de Wartburg 
in Eisenach naar Marburg en in 2007 volgde Elisabethpad 
3 van Keulen naar Marburg. Ton van Leeuwen liep met zijn 
vrouw Wil afgelopen zomer Elisabethpad nr. 2 en schreef 
daarover bijgaand verslag.

Tekst Ton van Leeuwen
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Datterode gelopen. Het Gasthaus in Ifta was gesloten 
volgens een bord bij de ingang. Maar van twee dames 
die op het terras zaten kregen we te horen dat dat niet 
voor ons gold; een van hen ging wel even voor ons koffie 
zetten. Bij de koffie vertelden zij ons dat in de DDR tijd 
Ifta het centrum van de sigarenproduktie was en dat 
er in die periode meer dan driehonderd vrouwen werk-
ten. Dat werk hield na de Wende op te bestaan. Enkele 
kilometers verderop in Lüderbach was in het kerkje een 
altaar met een schitterend drieluik uit ca. 1500. Ons on-
derkomen die avond was een B&B in Datterode. Dit dorp 
ligt op de Jakobsweg. Op weg naar de volgende over-
nachting in Waldkappel kwamen we in Wichmannshau-
sen in het kerkje van Pfarrer Dr. Reuber. Deze Pfarrer, die 
tevens arts was werd in 1939 opgeroepen voor het Duit-
se leger en kwam in Stalingrad terecht. Hij heeft  voor de 
kerstviering van 1942 op de achterzijde van een kaart de 
Madonna van Stalingrad getekend. 

Aan de stamtafel 
Na een Waldkappel in het bos en een beeldententoon-
stelling kwamen we aan in Spangenberg; dat heeft een 
oud centrum met een aantal mooie vakwerkhuizen, 
onder andere de Evangelische kerk St. Johannes De 
Doper uit de dertiende/vijftiende eeuw met een laat-
gotische piëta. Tussen Spangenberg en Ostheim was 
slechts in Malsfeld een winkel voor etenswaren. Er was 
in die supermarkt ook koffie met “Nusskuche” en een 
stamtafel voor een aantal mannen waar de koffie goed 
en het gesprek aangenaam was. Onze kamer in Ost-
heim had uitzicht op een duizend jaar oude lindeboom 
die door jaarlijks snoeiwerk en een aantal steunbalken 
overeind gehouden werd.  De volgende ochtend stonden 
we vroeg op in verband met de warmte. Homberg heeft 
veel vakwerkhuizen waarbij de balken per huis verschil-
lend van kleur zijn. Na een ruime pauze liepen we naar 
Spieskappel, een paar kilometer voor ons onderkomen in 
het Pfarramt in Frielendorf. 

Sacramentsdag 
De volgende dag vertrokken we naar Treysa. Tussen 
Spiesskappel en Ziegenhain hebben het ElisabethPfad en 
de Jakobsweg een andere route; beide even lang, maar 
dan moet je geen afslag missen… Op weg naar Erksdorf 

kwamen we langs de Klauseborn: dat is een bron die nog 
steeds goed drinkwater levert met een capaciteit van 90 
liter per minuut. In Momberg werd door het hele dorp 
Fronleichnamsfest (Sacramentsdag) gevierd. Het is een 
feestdag die in alle katholieke Bundesländer wordt ge-
vierd en dan is alles gesloten. De straten waren versierd 
en op verschillende plaatsen in het dorp waren altaren 
opgesteld. Na de hoogmis trok een processie door het 
dorp.  Na Speckswinkel en Kahlsmühle kwamen we via 
Stadtallendorf aan in Langenstein. Dit dorp is genoemd 
naar een “menhir” van vier á vijf meter hoog die op de 
hoek van het kerkhof staat. Het kerkje zelf heeft een 
uniek plafond met twee onafhankelijke rijen ondersteu-
ningen waarbij de onderste los van het plafond lijkt te 
zijn. 

Kleinseelheim was inderdaad klein: geen winkels, maar 
wel een kerkje waar de luidtouwen van de klokken in het 
schip van de kerk hingen. Ook de kleur van het schil-
derwerk in het kerkje was afwijkend bruin in plaats van 
zeegroen zoals meestal het geval was. 

Doel bereikt 
De volgende dag kwamen we via Schröck in Marburg 
aan. Daar gingen we rechtstreeks naar de Elisabeths-
kirche om daartegenover ons laatste stempel te halen. In 
de kerk vonden we de schitterende schrijn van St. Elisa-
beth. Van de Altstadt is volgens de overlevering door 
een van de gebroeders Grimm gezegd: “er zijn hier meer 
traptreden op straat dan in de huizen” en dat vergt nog 
steeds een goede conditie. 

Meer info over de drie Elisabeth-
paden is te vinden op: 
https://www.elisabethpfad.de
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Bijzondere ontmoetingen
LEZERSBIJDRAGE

Martijn loopt met in zijn rugzak drie mechanische te-
kenmachines. In metalen blikken hangen (kleur)pot-
loden aan een vernuftige constructie tussen de bo-
ven- en onderkant. Langs de rand van de blikken zit 
tekenpapier van verschillende grootte. Het wandelen 
beweegt de (kleur)potloden over het tekenpapier. 
Aan het eind van de dag bevat iedere machine een 
tekening van die dagetappe. De tekening is anders 
dan een foto, film of beschrijving  van de afgelegde 
weg, een verbeelding van de bewegingen door het 
lopen van Martijn. Elke dag een ander beeld. 

19 augustus 2016. Vrijdag  
Tugo (Ostello della Cisa) - Pontremoli. 6 uur gaat de 
wekker van Martijn. Ik stap in het halfdonker uit bed 
en schiet mijn broek aan die in de juiste ‘houding’ op 
de stoel ligt. Mijn schoenen staan klaar met de veters 
er los ingestopt. Rugzak op en binnen vijf minuten 
sta ik buiten.  Ik vertrek voor Martijn klaar is met ont-
bijten. Of we elkaar zien onderweg?  De toppen van 
Apennijnen zitten in de wolken. Bij de Passo dello 
Cisa verruil ik Emilia Romagna voor Toscane. Parme-
zaanse kaas voor wijn. Op de pas staat een kerkje. 
Binnen is het stil. Ochtendlicht schijnt door gebrand-
schilderde ramen. Als ik buiten kom hoor ik: hé Roel. 
Het is Martijn. We lopen samen op. En delen onze 
levenservaringen. Martijn vertelt en denkt hardop 
over zijn kunstproject. Mooi om de kunstenaar te ho-
ren vertellen. We nemen een routevariant langs kleine 
dorpjes. Op wat pallets bij een oude stal houden we 

rustpauze. De volgende pauze is met koffie. En een 
ijsje toe. Rond twee uur bereiken we Pontremoli.  In 
het Convento dei Cappuccini krijgen we onderdak. 
Ons credentiaal wordt bekeken en gestempeld. We 
krijgen een eenpersoonskamer met wastafel. Luxe! 
Om zeven uur maken we samen eten. Spaghetti 
carbonara met bruschetta vooraf. Met meloen toe en 
een glas bier erbij is de maaltijd compleet. Uitgeput 
en bezweet komt Max binnen stappen. Hij heeft een 
pittige hoge route genomen. Na een douche komt hij 
nog even stoom afblazen. Ik schrijf kaarten en mijn 
verslag. Ik hoef niets anders meer dan relaxen.

20 augustus 2016. Zaterdag
Pontremoli - Aulla. Ik kijk na een dag stevig lopen 
naar Martijn die tekenmachines uitpakt. Hij experi-
menteert door de potloden telkens op een andere 
manier in zijn machines op te hangen. Intussen is 
Francesca in de keuken aan de maaltijd bezig. We 
eten buiten met zijn vijven. Rijst met courgettes en 
salade. Parmezaanse kaas er over en een biertje 
maakt de maaltijd compleet. De avond valt.  De dag 
begon om zes uur. Om zeven uur op weg. Eerste vijf 
kilometer langs de hoofdweg de SS62. We zijn blij als 
we van de hoofdweg afgaan. Er zitten veel heuvels 
in de route met pittige klimmen en afdalingen. We 
smachten naar de eerste bar. Die is rond tien uur in 
Pieve di Sorano. Twee koppen koffie en een croissant 
chocola doen goed. Ondertussen praten Martijn en ik 
heel wat af. 

Tekenmachines in de 
rugzak
Drie dagen met Martijn Aerts

Tekst en foto’s Roel Heij

Pelgrimeren is ontmoeten. Onvermijdelijk. Ook 
donderdag 18 augustus 2016. Na een pittige klim 
vanuit Berceto, omhoog  door het dal van de Tor-
rente Baganza, ontmoet ik Martijn in Ostello della 
Cisa. Een kunstenaar die aan de fysieke en de 
spirituele Via Francigena zijn eigen kunstzinnige 
dimensie toevoegt.
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Nog steeds heb ik contact met Martijn. Ik 
bezocht in Amsterdam een expositie van 
zijn werk. Zijn kunstwerken zijn gestileerde 
weergaven van de Via Francigena. Wil je 
zien hoe zijn tekenmachines de Via Franci-
gena hebben verbeeld?  Dat kan op: 
https://www.voordekunst.nl/projec-
ten/4429-roaming-movement-dra-
wing-to-rome-1

Al pratend klimmen en dalen we. Barmhartigheid is er 
onderweg als we mineraalwater krijgen. We zoeken een 
lunchplek. In Lusuoli staat een bankje. Het is van ijzer en 
staat in de brandende zon. Dus zetten we ons moede 
lijf op de grond en openen de rugzak. Martijn gaat voor 
koude spaghetti carbonara van gisteren. Ik voor brood 
met verse tomaten en oregano. Marco, een inwoner, 
ontfermt zich over ons en geeft ons een handvol cherry-
tomaten van eigen oogst met een beker Toscaanse wijn. 
Opgeladen en licht in het hoofd verlaten we ‘sulle ali do-
rate’ het plaatsje. De trap af richting een onverharde weg 
langs de snelweg. Alle wegen leiden naar Rome. Som-
migen wel langs de snelweg. Onvermijdelijk, we moeten 
naar Aulla. Drie kilometer naar de volgende plaats is niet 
ver. Maar te voet en met rugzak en een lang vals plat is 
in de warmte slopend. In Terrarossa bedenk ik dat ik nog 
geen Coca cola heb gekregen van Coosje, mijn vrouw 
die me vanuit Nederland steunt. Op dat moment is er 
een bar. Coosje tracteert. Deze keer ook aan Martijn. Om 
half vijf komen we bij de Abbazia di San Caprasio aan. 
We worden in het museum hartelijk welkom geheten. 
Een glas koud bronwater doet wonderen. Een gastvrouw 
brengt ons naar het gastenverblijf.  

21 augustus 2016. Zondag  
Aulla - Avenza. De dag begint voor Martijn om vijf uur. 
Er is een computer in het Ostello en hij stuurt sponsoren 
een update van ervaringen. Om zes uur staat de rest 
op. Het inpakritueel begint. Iedereen verschillend. De 
beloning van vroeg op weg gaan is een prachtig uitzicht 
over Toscaanse heuvels in de ochtendmist. De route is 
inspannend. Het gaat vaak stijl naar beneden en je moet 
regelmatig afremmen. En opletten om niet te struikelen. 
De beloning na Vechietto is 250 meter klimmen over één 
kilometer. Zo stijl maak ik niet vaak mee. Dan volgt 250 
meter afdalen over 3,5 kilometer. De eerste bar lonkt. 
Koffie en croissant. Als we het bos uitkomen zien we de 
Middellandse Zee. We overzien vanaf onze hoogte de 
kuststrook met steden, dorpjes en bedrijvigheid. Nog 
een korte afdaling naar Ponzano Superiore en naar Sar-
zana. Max trakteert in het centrum op een koele dronk 
met croissant. Ik neem afscheid van Max en Martijn. Zij 
hebben andere plannen. Ik ga verder. 

Martijns tekenmachine

2018 | OMNES 17 7

Geri van Ittersum (71) en zijn vrouw Marijke (67) kun-
nen er geen genoeg van krijgen. Vanaf 1990 hebben 
ze samen zo’n 10.500 kilometer te voet afgelegd. 
‘Eerst wandelden we vooral in Nederland; dat begon 
natuurlijk met het Pieterpad. Ik wilde dat met mijn 
oudste zoon doen. Hij was toen een jaar of twaalf en 
vond dat wel leuk. Daarna, vanaf 1998 zijn we ook met 
de andere drie kinderen gaan lopen.’ Ze waren per jaar 
zo’n drie weken op stap, tijdens de zomervakanties 
van Marijke, die in het onderwijs werkte. In 2007 liepen 
ze met z’n tweeën over de GR 5 tot de Franse grens 
en toen ze op een zeker moment de schelpjes zagen 
van de Santiagoroute, zeiden ze tegen elkaar: dat is 
misschien wel een mooie tocht om te lopen. Laten we 
dat maar doen. En dat was het begin van hun lange 
serie pelgrimstochten.

Historisch besef 
Marijke: ‘ik heb op een Rooms-katholieke school 
Nederlands en CKV-lessen gegeven, dus dan kan je 
wel zeggen dat je open staat voor godsdienst als 
cultuurverschijnsel. We hebben geen van beiden 
katholieke wortels, maar wel een historische besef 

dat miljoenen mensen ons op zo’n pelgrimsroute zijn 
voorgegaan. Met alles wat je onderweg ziet en beleeft 
voel je je meer een pelgrim dan een langeafstands-
wandelaar. We volgen graag de mis en het gezang 
daarbij; dat maken we toch graag mee.’  In oktober 
2013 kwamen ze aan in Santiago. Op weg daarheen 
stonden ze soms versteld van de instelling van som-
mige medepelgrims. Marijke: ‘in een piepklein dorpje 
in Noord-Spanje wilden we naar de vespers en van 
al die honderden pelgrims die er op dat moment in 
een van de herbergen overnachtten, zaten er acht in 
de kerk. En het was zo mooi, zo’n prachtige ervaring!’  
Het echtpaar bedacht ook bijnamen aan bepaalde 
pelgrimstypes: ‘je had de snelgrim: dat is iemand die 
kom je tegen in de herberg en het eerste wat ie vraagt 
is: hoeveel kilometer heb jij gedaan? En dan had je 
ook de moppergrim. Nou, dat laat zich raden….’ Maar 
uiteindelijk zijn het de ontmoetingen met bijzondere 
mensen en met de natuur die de mooiste herinnerin-
gen oproepen. Marijke: ‘In Noord-Spanje bij opkomen-
de zon vertrekken, met de nevel over de landerijen; 
dat is zo verschrikkelijk mooi. Onbeschrijfelijk!’ 

‘Je bent blij met niks en je leert afzien…’
De reislust van Geri en Marijke van Ittersum

INTERVIEW

In de winter van 2009 leek er een 
voortijdig einde te komen aan zijn 
grote passie: wandelen. In de spek-
gladde sneeuw kwam hij ten val, 
belandde onder een bus en brak 
een heup. Hij kreeg een nieuwe 
heup en werkte keihard aan zijn 
revalidatie, want die passie liet 
hij zich niet zomaar afnemen. En 
jawel, na tweeënhalf jaar kon hij 
zijn tochten weer voortzetten, met 
de garantie dat hij weer duizen-
den kilometers kon stappen. ‘Toen 
gingen we weer van start vanaf 
de plek in de Pyreneeën waar we 
gestopt waren. Dat was echt een 
geweldige ervaring. Het voelde als 
een triomftocht!’

Tekst Arnoud Boerwinkel
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De Via Francigena 
In 2014 volgde de nieuwe uitdaging: de Via Franci-
gena, vanaf de plek waar die de route naar Santiago 
kruist, onder Reims. In 2016 kwamen ze aan in Rome. 
Geri: ‘Die tocht was wel avontuurlijker; verdwalen 
hoort er gewoon bij. Je komt minder mensen tegen, 
maar het is wel intensiever.’ Zo beleefde Marijke tijdens 
deze tocht een van haar angstigste momenten. ‘Twee 
dagen voordat we de St Bernard overgingen kwamen 
we op een slecht pad tegen een heel steile helling. We 
hadden allebei hoogtevrees en het was gewoon ge-
vaarlijk, we moesten ons vasthouden aan boomwortels 
en – met een rugzak op de rug over zo’n smal pad; 
dat was niet prettig.’ Maar over het hoogtepunt van 
die tocht hoeft Geri niet lang na te denken. ‘Dat was in 
Tromello, Noord-Italië. We hadden daar een overnach-
tingsplek gevonden voor de vrijdagavond. Toevallig 
bleek dat de vaste avond van de week waarop de 
mannen uit de buurt bij elkaar komen. Iedereen neemt 
wat mee en samen zetten ze een maaltijd in elkaar. 
Wijn, heerlijke pasta, stuk vlees, limoncello, noem 
maar op. En wij werden daarbij uitgenodigd, volledig 
opgenomen in de groep. Het was een fantastische 
ervaring!’ 

Nieuwe pelgrimstochten 
Na de pelgrimsroutes naar Santiago en Rome, speur-
den de Van Ittersums in 2017 naar een derde pelgri-
mage en viel het oog op Croagh Patrick, de heilige 
berg in West-Ierland, gewijd aan de beschermheilige 
van dat land. Op St-Patricks day (de jaardag van de 
heilige) gaan er tienduizenden pelgrims op pad, van 
wie sommigen op blote voeten.  In de jaren ervoor 
waren Geri en Marijke al vanaf hun huis in Gouda naar 
Oostende gelopen, vervolgens van Canterbury tot 
Ruthin in het oosten van Wales en dwars door Ierland. 
Maar de echte pelgrimage begint aan de voet van de 
berg. Marijke: ‘We zijn geen kinderachtige wandelaars, 
hebben flinke stukken door de Pyreneeën en de Alpen 
gelopen, maar die berg heeft me bijna genekt. Het is 
een heel schuine helling van dertig graden en je loopt 
drie uur over de kiezels en glijdt regelmatig weg. We 

liepen door de mist, dus we hadden helemaal geen 
idee hoever het nog was. Nee, het was niet bepaald 
comfortabel lopen.’

Dit jaar richtte het echtpaar de blik naar het Noorden. 
In mei liepen ze drieënhalve week van Nieuweschans 
tot aan de grens van Denemarken, zo’n 370 kilometer. 
Geri: ‘Maar we twijfelen of we of we doorlopen over de 
Olavs trail naar Trondheim of naar Vadstena, het kloos-
ter van de heilige Brigitha in Zweden. Maar we kunnen 
ook altijd nog naar Fatima in Portugal, van Rome naar 
Bari, of naar Eisleben, de geboorteplaats van Luther; 
en ook in Polen schijnt nog een pelgrimsroute te zijn. 
Er zijn zoveel mogelijkheden.’  Marijke zou de tocht 
door Denemarken graag afmaken, ondanks minder 
leuke herinneringen. ‘We hebben twee keer honger 
gehad. We hadden nog twee kleine boterhammetjes 
maar in het dorpje waar we aankwamen was helemaal 
niks. We moesten met de bus naar een dorpje vijf kilo-
meter verderop. Daar was een supermarkt. Toen had-
den we onze rugzak volgeladen met boodschappen 
en konden we niet terug, want de bus reed niet meer. 
Toen moesten we teruglopen. Het was er compleet 
uitgestorven: cafeetjes en bakkers zijn er nauwelijks.’ 
Toch overheersen de herinneringen aan het natuur-
schoon. Marijke: ‘Die wandeling door Noord-Duitsland 
was prachtig. Je ruikt de meidoorn, je hoort de vogels 
en proeft de frisheid van de ontluikende natuur; je 
beleeft alles veel meer wanneer je wandelt. Je bent 
blij met niks en je leert afzien; ondanks blaren toch 
gewoon doorlopen. Fietsen gaat mij nog veel te snel.’

Beelden en verhalen 
Dat Geri een begenadigd fotograaf is tonen de tien-
tallen fotoboeken om de tafel en prachtige afdrukken 
aan de wand van hun woning. Zijn camera behoort 
dan ook tot zijn belangrijkste reisattributen. ‘Een keer 
ben ik hem verloren. Aan het eind van de dag kwa-
men we aan op ons overnachtingsadres en ik vertelde 
de gastheer over het verlies van mijn camera. Toen 
heeft hij ons helemaal met de auto teruggereden naar 
de plek waar ik meende dat ik hem had verloren en 
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jawel, daar lag-ie.’ Marijke maakt albums met geschreven 
verhalen van hun reis. ‘Ik schrijf mijn verhalen ter plekke 
in een schriftje en thuis werk ik ze uit. Zo heb ik vier keer 
plezier: de eerste keer als ik het beleef, dan als ik het 
opschrijf, vervolgens thuis als ik het uitwerk en tot slot 
als ik het herlees. Daar word ik heel blij van. Ik maak geen 
blog, want dat gaat je overheersen; dan ben je elke dag 
bezig met dat blog schrijven. Want ik schrijf een kwartier 
en dan ben ik klaar.’

Wereldreis 
Het echtpaar is zo’n vier á vijf weken per jaar aan de wan-
del. Maar daarnaast hebben ze nog een ander project: ze 
maken een wereldreis over land met het openbaar ver-
voer. Dat doen ze twee maanden in het jaar (Marijke: ‘Niet 
langer, want dan zien we de klein kinderen te weinig’). 
De afgelopen herfst zijn ze in Australië aangekomen na 

een reis langs de zijderoute door Azië. Geri: ‘We reisden 
een heel stuk met een tamelijk woest gezelschap in een 
tot bus omgebouwde truck, want zelfstandig kom je een 
hoop landen moeilijk in. In elke hoofdstad pik je men-
sen op. We kamperen met houtvuur en in tenten. Ik ben 
fysisch geograaf en wil gewoon heel veel dingen zien. Die 
tochten boeien ons enorm: zowel het landschap, de na-
tuur als de ontmoetingen met mensen. Gewoon met het 
OV en een veerdienstje maken we het onszelf niet makke-
lijk, maar je maakt fantastische dingen mee! De Paname-
rican Highway en de Transsiberië-express staan ook nog 
op ons lijstje. We zijn dan op reis, niet met vakantie.’ En 
dan was er ook nog dat tussendoortje afgelopen zomer: 
met de auto vijf weken langs de Oostzee naar Rusland en 
Oekraïne. Marijke: ‘Ja, we zoeken de moeilijkheden wel op. 
Misschien gaan we als we eenmaal oud zijn wel gewoon 
naar de Franse Rivièra. Hebben we eindelijk vakantie….’

In Nieuwsbrief 38 (augustus 2017) stond een verslag 
van de Pelgrimsroute naar Saint Patrick. Geri gebruikt 
een lichte compactcamera (Sony rx 100) en bewerkt de 
foto’s achteraf in RAW met Adobe Lightroom. ‘Ik maak 
altijd backups op m’n tablet. Als je dat niet doet kun je 
beter een paar kleine geheugenkaarten meenemen dan 
een met heel veel capaciteit. Want als je dan je camera 
verliest ben je alles kwijt! En dan Marijkes tip voor 
lopen zonder blaren: ‘Je moet katoenen ondersokken 
dragen en je voeten insmeren met Gehwohl.’ Zie ook: 
www.vanittersum.nl 
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Met de focus op Rome zouden we bijna vergeten 
dat ook ons land bedevaartsoorden kent. Het zijn 
er verrassend veel: wel meer dan 650. Brielle (Den 
Briel) is er één van. Het is de bekendste bedevaarts-
plaats van Zuid-Holland. Het hele jaar door, maar 
speciaal rond 9 juli, trekken vele katholieken erheen 
op bedevaart om de Martelaren van Gorcum te ge-
denken en gesterkt te worden in hun geloof. 

Of het u nu om de sportieve prestatie of om de 
pelgrimage naar het bedevaartsoord H.H. Martelaren 
van Gorcum gaat, wandelen en fietsen kunt u naar 
hartenlust naar en rondom Brielle. Wandelend via 
Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal over het Europese 
Lange Afstand Wandelpad E8 en vanaf de Brielse 
Brug de Jacobsweg (Die Haghe) volgend naar mijn 
geboortestad Brielle, vindt u de weg naar de Be-
devaartskerk. In april van dit jaar heb ik deze route 
gelopen. Ik zal u niet alleen over deze route vertellen, 
maar u ook meenemen naar het ontstaan van Brielle 
als bedevaartsoord en u kort berichten over de stad 
zelf.

Brielle / Den Briel 
Van oudsher is Brielle de belangrijkste kern van deze 
regio. Het vormde de hoofdstad van de landen van 
Voorne, die destijds ook Goeree-Overflakkee en zelfs 
een stukje van Schouwen omvatte. Brielle verwierf 
stadsrechten van de heren van Voorne, de eerste in 
1330. De grootste bloei bereikte de stad in de vijftien-
de eeuw. Brielle is een vestingstad. Dat is te zien aan 
de muren, de vestingwallen, de bastions, de ravelijnen 
en andere verdedigingswerken die de stad omringen. 
Deze moesten de burgerbevolking beschermen tegen 
aanvallen van buitenaf. Door de eeuwen heen hebben 
verschillende indringers geprobeerd om Nederland te 
veroveren. Brielle heeft op allerlei manieren gepro-
beerd om deze indringers buiten te houden en dat is 
nu nog steeds terug te zien. De tijden van hermetisch 
gesloten stadspoorten zijn inmiddels lang vervlogen, 
de kruitdampen zijn opgetrokken, hoewel … elk jaar 
op 1 april vindt er een groot openlucht spektakel 
plaats, waarbij de inname van Den Briel, de verove-
ring van de Watergeuzen op de Spanjaarden, groots 
gevierd wordt. Brielle ‘dankt’ haar historie namelijk 

Tekst en foto’s Robert Jansen

Pelgrimeren in eigen land

AFLEVERING 2

EEN DAG DOOR NEDERLAND

Brielle
Zwartewaal

In deze tweede aflevering van de 
serie Pelgrimeren in eigen land 
neemt bestuurslid Robert Jansen 
ons mee naar zijn woonplaats Briel-
le. De route staat ook beschreven 
in het boek Wandelen langs heilige 
plaatsen van uitgeverij Meinema, dat 
helaas niet meer in de handel is.
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aan de 80-jarige oorlog. De Nederlanden behoorden in de 
zestiende eeuw tot het Habsburgse Rijk. Philips II regeerde 
de Nederlanden vanuit Spanje. Hij was overtuigd katholiek. 
Holland ging onder het gezag van de Spanjaarden gebukt 
onder hoge belastingen, geloofsdwang en gruwelijke ter-
reur. Wie niet Rooms-Katholiek was, werd doodgemarteld 
of belandde publiekelijk op de brandstapel. Al deze facto-
ren samen leidden tot een opstand van de Nederlanden. 
De opstandelingen verbonden zich nauw met het protes-
tantisme. Het was de tijd van godsdiensttwisten tussen 
protestanten en katholieken en van de Beeldenstorm die in 
1566 woedde.

Martelaren van Gorcum 
Na jaren van onderdrukking ging Willem van Oranje in ver-
zet en werd uiteindelijk leider van de opstand. Hij riep de 
hulp van de Geuzen in. Op 1 april 1572 werd Brielle bevrijd 
op de Spanjaarden onder leiding van Lumey en Blois van 
Treslong en zo verloor Alva, generaal van de Spanjaarden, 
zijn “Bril”. Hierna volgden meer steden die veroverd wer-
den door de Geuzen of die zelf in opstand kwamen (denk 
aan Leiden, Vlissingen en Alkmaar). Deze opstand leidde 
tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Diezelfde Lumey nam in Gorinchem een 
groep van negentien Rooms-Katholieke Geestelijken ge-
vangen en nam deze mee naar Brielle. Omdat deze geeste-
lijken trouw bleven aan hun geloof en de Paus werden zij, 
na een schijnproces, gemarteld en, tegen de uitdrukkelijke 
wil van Willem van Oranje in, ter dood veroordeeld. In een 
turfschuur, even buiten Brielle, werden zij in de nacht van 8 
op 9 juli 1572 opgehangen. Na hun heiligverklaring in 1867 
werd op die plek, ter nagedachtenis, een houten kapel met 
een Ommegang gebouwd. In deze Ommegang staat een 
koepelvorming monument (ciborium) dat aangeeft waar 
de turfschuur heeft gestaan. De houten kapel is in 1932 
vervangen door een stenen gebouw.

Wandelend vanaf Zwartewaal 
Zwartewaal is van oudsher een vissersdorpje. Met hun 
kleine bootjes gingen de vissers via de Maas de Noordzee 

op tot aan IJsland toe. Ook al is het gedaan met de 
vissersvloot, toch ademt Zwartewaal nog iets maritiems 
uit. Een lieflijk dorpje om eens te bezoeken. Lopend 
door de Dorpsstraat kom je uit op het Noordeinde en 
vervolg je de weg naar de Maasdijk. De dijk ligt langs 
het Brielse Meer, die, toen er nog een open verbinding 
naar de Noordzee was, het achterland moest bescher-
men tegen het water. Na 500 meter gaan we rechtsaf 
het fietspad op dat het Meer blijft volgen. We lopen 
over de voormalige uiterwaarden en volgen de E8 rich-
ting de Brielse Brug: het Brielse Maaspad. We blijven de 
Maas volgen en uiteindelijk lopen we via de Batterijweg 
en Maarland Zuidzijde de Voorstraat in. Deze (Jacobs)
weg gaat dwars door de oude vesting van Den Briel 
(langs de Jacobskerk, de St Catharijnekerk, de Paro-
chiekerk) en via de de G.J. van de Boogerdweg naar De 
Rik, alwaar langs de Kloosterweg de Bedevaartskerk 
staat.  Als alternatief kan ik u de route langs de molen 
“Het vliegend hert” en het Kruithuis op Bastion II van 
harte aanbevelen. U wandelt dan om de stad heen over 
de stadswallen en komt zo ook uit op de Pieter van der 
Wallendam. De bedevaartskerk is in de maanden juli en 
augustus van 13.00 uur tot 17.00 uur zonder afspraak te 
bezoeken.

Tot slot 
De nationale bedevaart in 2019 is op 6 juli. Op die dag 
zullen meer dan duizend mensen uit heel Nederland de 
eucharistieviering bijwonen om de Heilige Martelaren 
van Gorcum te gedenken. Als voorbereiding op uw 
volgende lange afstandswandeling of -fietstocht zou u 
deze mini-bedevaart kunnen ondernemen. Bezoek ge-
noemde kerken, of u dit nu uit cultureel of uit religieus 
perspectief doet, dat is aan u, maar u moet deze pa-
reltjes een keer gezien hebben, denk ik. Heeft u er dan 
nog geen genoeg van, wandel of fiets dan door naar 
het strand van Oostvoorne of Rockanje voor een mooie 
zonsondergang. Het wordt een onvergetelijke dag! 
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Tekst Leo Baeten

‘Autisme, ga toch naar Rome fietsen!’

Lucas van Gool en zijn zoon Stefan fietsen al jaren samen. Stefan 
heeft een vorm van autisme en is normaal erg op zichzelf.  Hij 
leerde fietsen op zijn negende en al op zijn tiende wilde hij 
vanuit zijn woonplaats Amersfoort naar z’n oma in het Limburg-
se Beek fietsen. Sinds die trip fietsen vader en zoon elk jaar een 
stukje verder. ‘Tijdens het fietsen komt Stefan steeds meer uit 
zijn eigen wereld en meer in de realiteit’, vertelt vader Lucas. 
‘Fietsen is voor hem een manier om een beeld van de wereld te 
krijgen.’ 

In 2017 was Rome het doel van hun jaarlijkse fietstocht. ‘Dat is 
2100 kilometer. Zover had ik nog nooit gefietst’, vertelt de nu ne-
gentienjarige Stefan. Aanvankelijk was het de bedoeling om naar 
een camping van vrienden in Toscane te fietsen. Maar camping 
Village Flaminio in Rome werd het einddoel. Voor hun tocht train-
den Lucas en Stefan vanaf november 2016 wekelijks. Om de week 
een rondje van 45 kilometer en de andere week op de hometrainer 
thuis. Daarop werd een bergachtig parcours ingesteld dat op de 
echte tocht ook gefietst zou worden. Zo konden vader en zoon al 
thuis ervaren wat het betekent door de Alpen en Apennijnen te 
fietsen.

Twintig kilo per persoon 
Begin juli vorig jaar vertrokken Lucas en Stefan. Op hun tocht 
volgden zij de fietsroute van Benjaminse tot Basel. Na Zwitser-
land doorkruist te hebben met een eigen route, leidde in Italië de 
fietsroute van Reitsma hen via Bologna en Florence naar Rome. de 
mannen fietsten – met routebeschrijvingen, hoogtekaarten én GPS 
- van camping naar camping, overnachtten in een tent en kookten 
hun eigen potje. Veel bagage dus! Ze hadden zes tassen bij zich, 
ongeveer twintig kilo per persoon. De Alpen en Apennijnen maak-
ten dat deze tocht zwaarder was dan alle voorgaande fietstochten. 
Daardoor kon Stefan onderweg wel veel vreugdedansjes maken: 
zijn uiting van vreugde als een moeilijke barrière overwonnen was. 
Na een maand fietsen kwamen ze op hun eindbestemming aan. 
Eén dag sightseeing in de Eeuwige Stad kon er nog wel van af, 
maar daarna vlogen ze toch naar huis. Stefan vindt het nog steeds 
grappig dat ze na 31 dagen fietsen binnen twee uur naar Schiphol 
vlogen.

‘Sneeuw in de zomer! Wie verzint dat?’ 
De Rometocht ligt al weer een jaar achter hen, maar Lucas en 
Stefan herbeleven nog steeds met genoegen die tijd. Voor Stefan 
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was de beklimming van de Wolfgangpas de mooiste dag. 
Hij glimlacht als hij vertelt over de imponerende steile 
rotsen aan de ene kant en het rustieke dal aan de andere 
zijde. Aanvankelijk beweert Stefan dat hij geen moeilijke 
momenten heeft gekend. Maar als zijn vader hem erop 
wijst dat hij er na de Alpen toch doorheen zat, geeft hij 
toe dat het niet altijd even gemakkelijk ging. Voor Lucas 
was de beklimming van de Fluelapas bij Davos de mooi-
ste ervaring. Ze vertrokken in het dal met het zonnetje in 
de nek. Naarmate ze hoger kwamen werd het kouder en 
de top van de pas was besneeuwd. ‘Sneeuw in de zomer! 
Wie verzint dat?’ vraagt Lucas zich nu nog af. Evenals 
Stefan kende ook Lucas moeilijke momenten. Voor hem 
was dat de aankomst in Bologna. Hij was doodop en over 
de laatste dertig kilometer deden ze zes uur! En als iets 
fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Ze kwamen op 
een troosteloze camping waar ze geplaagd werden door 
muggen. En de wetenschap dat ze de volgende dag in 
de hitte over de Apennijnen moesten fietsen was ook niet 
bevorderlijk voor zijn goede humeur. 

‘Wij hebben maar een paar woorden nodig om een hele 
discussie te vermijden’, merkt Lucas glimlachend op. 
“Lucile Werner” bijvoorbeeld. De vroegere presentatrice 
van het TV-spel Lingo werd regelmatig geplaagd door 
regiefouten. Dat was lastig voor haar. Voor Lucas en Ste-
fan betekent “Lucile Werner” dan ook: lastig. Lastig was 
het bijvoorbeeld als een helling niet op de kaart stond. 
‘“Lucile Werner” was dan voldoende om te accepteren 
dat het was zoals het was’, vertelt Lucas. ‘Dat was ook 
belangrijk voor Stefan, want hij vindt het moeilijk om met 
onverwachte zaken om te gaan.’ 
De fietsnomaden hebben ook wat zij noemen “plannen”. 
Dan weet Stefan precies wat ze gaan doen. “Plan ijskast” 
betekent op een hete dag een nat T-shirt aandoen voor 
verkoeling en “plan Cryogen” wil zeggen na aankomst op 
een camping eerst afkoelen en relaxen. Hun mooiste kreet 
is “Never speak of this”. Dat zeggen ze tegen elkaar na 
een blunder. Zoals toen ze op een rustdag (plat du jour 
en plat op bed noemen ze die) na een half uur voor een 
winkel gewacht te hebben pas zagen dat het sluitingsdag 
was. Geen verwijten over en weer. “Never speak of this”! 
We zijn dom geweest en daarmee basta.   

Tweehonderdvijftig euro voor Autismevereniging 
‘De fietstochten zijn goede lessen voor Stefan. Hij krijgt 
een beeld van de wereld’, vertelt Lucas. Dat is voor hem 
de belangrijkste reden om met zijn zoon te gaan fietsen. 
‘Ook door het fietsen is de band met mijn vader heel 

hecht geworden’, vult Stefan aan. Eerlijkheidshalve geeft 
hij toe dat ze ook wel eens ruzie hadden. Zoals die dag 
dat zijn vader vanwege de hitte vroeg wilde vertrekken. 
Voor hem als langslaper was dat vloeken in de kerk. Een 
ruzie wordt gelukkig snel bijgelegd want, en dan wordt 
Stefan filosofisch: ‘een mooie ervaring moet niet worden 
bedorven door ruzie.’ 
Met hun Rometocht wilden Lucas en Stefan geld ophalen 
voor onderzoek naar autisme. De leus “Autisme, ga toch 
fietsen” was dan ook op hun T-shirts te lezen en de 250 
euro die hun actie opleverde werd geschonken aan de 
N(ederlandse) V(ereniging) V(oor) A(utisme).

En wat na Rome? Weer fietsen dus. Maar één keer Rome 
is genoeg. Momenteel zijn Lucas en Stefan bezig met het 
voorbereiden van een fietstocht vanuit Zwitserland naar 
Nice. Vader en zoon noemen zich two idiots with a dream 
en dus zal dat ongetwijfeld gaan gebeuren.
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In Rome dragen vier kerken de eretitel 
patriarchale basiliek: de Sint Pieter, Maria 
Maggiore, Sint Jan van Lateranen en Paulus 
buiten de Muren. Deze kerken worden ook 
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. Dit is het laatste 
artikel in een serie over deze vier basilieken.

Quo vadis, Domine? 
In 64 legde een verwoestende brand een groot deel van 
Rome in as. Al snel circuleerde het gerucht dat keizer 
Nero opdracht had gegeven om de brand aan te steken, 
zodat ruimte beschikbaar kwam voor de bouw van een 
nieuw paleis. De keizer verweerde zich door de schuld te 
leggen bij de christenen, die hij als tweederangs burgers 
eenvoudig als zondebok kon gebruiken. Nero liet hen op 
wrede wijze om het leven brengen. Hij woonde de exe-
cuties persoonlijk bij, staande op een wagen en gekleed 
in het kostuum van een wagenmenner. In de christelijke 
traditie werd ook de apostel Petrus tijdens deze christen-
vervolgingen om het leven gebracht. Het verhaal van zijn 
kruisiging in 64-67 werd anderhalve eeuw later opgete-
kend in de apocriefe Handelingen van Petrus. Daarin is 
te lezen dat Petrus uit angst voor Nero veiliger oorden 
verkoos. Tijdens zijn vlucht had hij een visioen waarin hij 
Christus ontmoette. Petrus vroeg met verbazing: “Quo 
vadis, Domine?” (Waar gaat u heen, Heer?). Christus 
antwoordde: “Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te 
worden omdat jij mijn lammeren in de steek laat”. Petrus 
begreep de boodschap en ging terug naar Rome, zijn 
marteldood tegemoet. Volgens de vrome fantasie heeft 
die ontmoeting plaatsgevonden op de Via Appia Anti-
ca waar nu het kleine Domine Quo Vadis? kerkje staat. 
Omdat Petrus niet op dezelfde manier als Christus wilde 
sterven werd hij met het hoofd naar beneden gekruisigd. 

De kruisiging vond plaats in een door keizer Caligula 
gebouwd circus (renbaan) op de Vaticaanse heuvel; dat 
wordt in de geschiedenis het circus van Nero genoemd 
vanwege de gruweldaden die daar in zijn opdracht ge-

schiedden. Petrus werd begraven op een kerkhof vlakbij 
het circus. Het duurde niet lang voordat pelgrims naar 
zijn graf kwamen om te bidden. Velen wilden ook in de 
buurt van Petrus’ graf begraven worden, zodat er in de 
loop van de tijd een grote necropool ontstond. In de 
tweede helft van de 2e eeuw werd op het graf van Petrus 
een kapelletje gebouwd. Een zuiltje en een deel van het 
graf zijn in de Sint Pieter nog altijd zichtbaar in de crypte 
onder het majestueuze baldakijn van Bernini.

Keizer en keizers 
In het begin van de vierde eeuw bekeerde keizer Con-
stantijn de Grote (272-337) zich tot het christendom en 
legaliseerde de christelijke godsdienst. Constantijn stelde 
paus Sylvester I voor een basiliek te bouwen op het graf 
van Petrus. De bouw van de eerste Sint Pieter was geen 
eenvoudige opgave. De architecten moesten een deel 
van de Vaticaanse heuvel laten afgraven om een plateau 
te creëren waarop de fundamenten gelegd konden wor-
den. Hiervoor moest de al eeuwen in gebruik zijnde ne-
cropool naast het circus van Nero geruimd worden. Dat 
mocht eigenlijk niet omdat graven door de Romeinse wet 
beschermd werden. De macht van Constantijn was echter 
zo groot dat hij ongestraft de wet kon overtreden.

De werkzaamheden begonnen tussen 319 en 322. Paus 
Silvester I wijdde de eerste Sint Pieter in op 18 november 
326, maar omstreeks 350 werden de bouwwerken pas 
helemaal afgesloten. Het altaar van de basiliek werd recht 
boven het graf van Petrus geplaatst. Over hoe de basiliek 
eruit gezien heeft, kan alleen gespeculeerd worden. Vol-
gens de beschrijvingen schitterde de basiliek van de

De Sint Pieter
Tekst Leo Baeten

De vier patriarchale basilieken in Rome
Deel 4 patriarchale basilieken in Rome
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De “pietersbouw” 
In de 16e eeuw werd de tweede (en huidige) Sint 
Pieter gebouwd. Weer werd het altaar boven het graf 
van Petrus geplaatst. Paus Julius II legde in 1506 de 
eerste steen. Na een bouwtijd van 120 jaar wijdde 
paus Urbanus VIII de nieuwe Basilica di San Pietro 
in op 18 november 1626. Van de lange bouwtijd is 
een Italiaans gezegde afkomstig voor een klus die 
heel lang duurt: fabbrica di Pietro, “pietersbouw”. 
De enorme sommen geld die met de bouw gemoeid 
waren, werden vooral gefinancierd door de ver-
koop van aflaten. Zouden de pausen de bouw van 
de St.-Pieter doorgezet hebben als zij op voorhand 
hadden geweten dat deze fondsenwerving één van 
de oorzaken voor de Reformatie zou worden? Bra-
mante was de eerste van tien architecten die aan de 
Sint Pieter werkten. Omdat hij veel kunstschatten 
uit de oude basiliek sloopte, gaf zijn opvolger Rafael 
hem de bijnaam ruinante (sloper). De door Bramante 
ontworpen kerk had als plattegrond een Grieks kruis  
en een hoge koepel. De volgende architecten lieten 
delen van de kerk van 

Bramante slopen, veranderden het Griekse kruis in 
een Latijns kruis en verhoogden de vloer om ruimte 
te maken voor de Vaticaanse grotten. Toen Michelan-
gelo in 1546 de bouw overnam werd de basiliek weer 
ontmanteld. Hij was intussen al de zevende architect. 
Michelangelo gebruikte de bouwtekeningen van 
Bramante en herbouwde de kerk in de vorm van een 
Grieks kruis en begon ook met de constructie van de 
kenmerkende hoge koepel. Dat project werd pas na 
Michelangelo’s dood voltooid. De veertig meter hoge 
obelisk, die door keizer Caligula in 37 uit Egypte was 
gehaald als versiering op de spina van zijn circus (wat 
later het circus van Nero genoemd zou worden), werd 
in 1586 tijdens een grootse operatie verplaatst naar 
het nieuwe grote Sint Pietersplein. Daar staat deze 
obelisk nog altijd. Een bronzen globe die toen op de 
punt van de obelisk stond werd verwijderd. Volgens 
een legende zou zich in de globe de as van Julius 
Caesar hebben bevonden. In 1615 werden de bouw-
plannen voor de zoveelste keer aangepast. Architect 
Carlo Maderno verlengde het schip omdat de kerk 

kostbare decoraties. Door het apostelgraf was de 
Sint Pieter een martelaarskerk. Gelovigen en pausen 
werden in de kerk begraven waardoor de Sint Pieter 
ook een grafkerk werd. In die tijd was de Jan van La-
teranen de belangrijkste kerk van Rome, maar in de 
Sint Pieter werden toch 27 keizers gekroond waar-
onder Karel de Grote op Kerstdag 800. Na de Baby-
lonische gevangenschap van de pausen van 1309 tot 
1377 (wel zo genoemd maar de pausen verbleven in 
de Franse plaats Avignon) werd de Sint Pieter de of-
ficiële residentie van de pausen omdat het voorma-
lig onderkomen, het Paleis van Lateranen, vervallen 

was. Het nieuwe pauselijke verblijf was een goed 
beschermd bolwerk. Al eeuwen eerder had paus Leo 
IV (847-855) na de Saraceense strooptochten een 
stevige muur laten oprichten rond de Sint Pieter en 
omringende gebouwen, de “civitas Leonina” of “Leo-
stad”.    De basiliek zou ruim 1000 jaar bestaan en 
werd in die lange tijd herhaaldelijk verbouwd, geres-
taureerd en van nieuwe kunstwerken voorzien. Toen 
in de 16e eeuw de vroegchristelijke delen steeds 
bouwvalliger werden, besloot paus Nicolaas V een 
nieuwe basiliek te laten bouwen.
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groter moest worden dan oorspronkelijk gepland. Door 
deze verlenging kreeg de kerk weer de vorm van een 
Latijns kruis! De laatste architect die aan de Sint Pieter 
werkte was Bernini. In 1624 begon hij met het ontwerp 
van het bronzen baldakijn met grote gedraaide zuilen 
boven het graf van Petrus. Het brons was afkomstig 
van het dak van het Pantheon. Het kunstwerk werd 
pas in 1633 voltooid. Van Bernini is ook het idee voor 
de uitvoering van het huidige Sint Pietersplein met zijn 
colonnades, die symboliseren hoe de kerk de gelovi-
gen omarmt. Het linkerdeel van de huidige Sint Pieter 
(inclusief het Pietersplein) valt vrijwel samen met het 
vroegere circus van Nero.

Pracht en praal 
Het interieur van de St. Pieter is overweldigend door 
zijn kolossale afmetingen en de overvloed aan kunst-
werken. Ongetwijfeld het mooiste kunstwerk is Miche-
langelo’s Pietà dat, beschermd door een glazen wand 
achterin de kerk staat. Naast dit ontroerende beeld-
houwwerk bevindt zich het graf van paus Johannes 
Paulus II, dat door veel pelgrims wordt bezocht. Boven 
het pauselijk altaar rijst het imposante 29 meter hoge 
baldakijn van Bernini op. Dichtbij het baldakijn staat 
het beroemde Petrusbeeld van Arnolfo da Cambio uit 
het einde van de 13e eeuw. De teen is afgesleten door 
de kussen van de talloze pelgrims! 

Vlakbij dit beeld bevindt zich de glazen schrijn waarin 
paus Johannes XXIII is opgebaard. Onder de St.-Pie-
ter bevinden zich de Grotte Vaticane, de onderaardse 
ruimte onder het middenschip dat een gedeelte van 
de vroegere Vaticaanse necropool omvat en waar veel 
pausen uit de vorige eeuw begraven liggen. 

Groot, groter, grootst 
Vanaf de koepel van Michelan-
gelo is een goede indruk van de 
grootte van de Sint Pieter te krij-
gen. Wie hoogtevrees heeft, kan 
zich echter hiervan ook in de kerk 
overtuigen. In het middenschip 
loopt over de vloer een lijn die de 
lengtes van andere grote basilie-
ken weergeeft. Deze zijn allemaal 
kleiner dan de Sint Pieter. De Sint 
Pieter was inderdaad lange tijd 
de grootste kerk in de wereld, 
maar de tussen 1985 en 1989 
gebouwde Basilique Notre-Dame 
de la Paix in Yamoussoukro, de 
hoofdstad van Ivoorkust, is dat 
nu. Voor de Romeinen is het een 
schrale troost dat de Sint Pieter 
mooier is en een rijkere historie 
heeft. 
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Tekst Anne-Marie Reimert

COLUMN

De Badjas

Het is middag en warm. Ik rust uit op het terras van een sporthal. 
Het terrein is verlaten. Er is een woning boven de sporthal. Ik bel 
aan om te vragen of ik hier mijn tentje op mag zetten. Een grote 
dikke Duitser van een jaar of zestig doet open. Hij kijkt me wat 
bevreemd aan. ‘Daar ga ik niet over’, zegt hij. ‘Ik ben net van-
daag in deze woning getrokken. Gaat u maar naar het gasthof’. 
Maar het gasthof is vier kilometer de verkeerde kant op. En ik ga 
nooit terug. Hij biedt aan me te brengen. Ik bedank hem vrien-
delijk, want ik ga nooit terug. Tijdens dit gesprek loopt er een 
man met zijn hond langs. ‘Deze meneer gaat over de sporthal’, 
vertelt de grote dikke Duitser. De man geeft me toestemming 
gebruik te maken van de kleedkamer. Hij komt even later terug 
met de sleutel en schrijft een briefje voor de voetballers. ‘Ande-
re kleedkamer gebruiken’, staat erop. ‘Deze kleedkamer is voor 
de vrouw met hond die naar Rome pilgert.’ 

Als ik geïnstalleerd ben komt de grote dikke Duitser langs en 
nodigt me uit voor een maaltijd. Hij stelt zich voor als Horst 
en verontschuldigt zich voor zijn wat afhoudende reactie 
van die middag. Horst is de burgemeester van het dorp. Die 
avond heeft hij een raadsvergadering over het pad langs 
het sportcomplex. Moet het pad verhard worden of niet? 
Ik zeg van niet. Tenzij het dorp meer fietsers wil, dan liever 

wel. Horst biedt mij het gebruik van zijn badkamer aan. Hij 
zegt dat de vergaderingen doorgaans lang duren. Hij vraagt of 

ik de volgende ochtend met hem wil ontbijten. Ik laat het bad vol 
lopen. Intussen stop ik mijn kleren in de wasmachine, samen met 
het wasgoed dat naast de machine ligt. Eenmaal in het bad wil 
ik mijn e-book lezen. Maar mijn e-book zit in mijn rugzak. En mijn 
rugzak staat in de kleedkamer beneden. En al mijn kleren zitten 
in de wasmachine. Ik trek een badjas van Horst aan en doe een 
handdoek om mijn natte haren. In de veel te grote badjas loop ik 
naar mijn kleedkamer. ‘Goedenavond’, zeg ik zo vriendelijk moge-
lijk tegen een paar verbijsterde dorpelingen. Aan het ontbijt vertel 
ik Horst van mijn ontmoeting met zijn dorpelingen. Ik vermoed dat 
ze gaan roddelen en wil dat hij er op voorbereid is. Horst begint 
onbedaarlijk te lachen. Tranen biggelen over zijn wangen. Hij 
vertelt dat hij is verhuisd omdat hij na vierendertig jaar zijn vrouw 
verlaten heeft. ‘Vlak voor mijn verhuizing ben uit de kast geko-
men’, vertelt hij. ‘Het dorp heeft vorige week te horen gekregen 
dat de burgermeester homo is. En uitgerekend op de dag van mijn 
verhuizing zien ze een aantrekkelijke vrouw in mijn badjas het huis 
in en uitlopen. Nu snappen ze er helemaal niets meer van!’ 

Anne-Marie Reimert liep met hond 
Juta naar Rome. Zij organiseert re-
traites en kloosterweekenden.  Meer 
informatie: www.ikfloreer.nl
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Tekst Dries van Agt

Bijna spaak in de Elzas

Poëtische fachwerkhuisjes 
Maar voordien was er een kink in de kabel gekomen. 
In de Elzas was het dat de tocht even spaak liep. Er-
gens in dat vriendelijke land waar alle stadjes namen 
hebben die eindigen op “heim” en met hun poëtische 
Fachwerkhuisjes die allemaal gebouwd lijken door 
Anton Pieck. Het was vroeg in de laatzomeravond dat 
ik mijn fietsmaat verloor. Hij was onze kaartlezer en 
ook onze kwartiermaker en reed dus meestal voor-
op, ik op enige afstand daarachter. Bij een rotonde 
waar vijf wegen opkwamen verdween Cas uit mijn 
gezichtsveld. Wat toen te doen? Op de gok nam ik 
een afslag. Dat leek al gauw een miskleun, want hoe 
furieus ik ook op de pedalen stampte om mijn maat in 
te halen, ik ontwaarde hem in geen velden of wegen 
meer. De situatie werd penibel want het werd al ras 
donker en ik had geen licht op de fiets en fietspaden 
waren daar niet. En ik had me er zelfs niet van ver-
gewist waarheen de rit die dag zou voeren. In paniek 
stapte ik af bij een kroeg langs de weg om goede 
raad te krijgen van de waard.  Dat werd een raar ge-
sprek. In onbeholpen Frans probeerde ik uit te leggen 
hoezeer ik in de puree zat. Hoogst verbaasd hoorde 

de herbergier mij aan en vroeg toen: mais quelle est 
votre destination pour aujourd’hui monsieur? (Waar-
heen bent u voor vandaag onderweg?). Ca je ne sais 
vraiment pas (ik heb geen idee), gaf ik hem naar 
waarheid ten antwoord. Ik zal even kijken wat ik voor 
u kan doen, kreeg ik daarop te horen. Hij liep naar de 
telefoon en voerde op gedempte toon een gesprek 
met iemand. Wat ik er op afstand van kon opmaken 
was dat hij contact had gezocht met een geneeskun-
dige dienst. Mij brak meteen de pleuris uit. Het klonk 
alsof ik subiet zou worden afgevoerd en gekalmeerd 
met een injectie of andere roesmiddelen. 

Knalgele fietstassen 
Pardoes vluchtte ik de kroeg uit. De fiets op en als 
de weerga hiervandaan. In het donker trapte ik me 
met alle macht in veiligheid. Recht vooruit want iets 
anders wist ik toch niet. Tot ik binnenreed in zo’n 
heimstadje, volstrekt niet wetend wat nu verder te 
doen. Toen gebeurde er een wonder. Verderop op 
een pleintje zag ik een toerfiets staan, tegen een hek, 
met enkele knalgele fietstassen eraan, voor en achter, 
precies zoals die waarmee mijn eigen fiets beladen 

Dries van Agt (l) met zijn fietsmakker Cas de Quay op weg naar Rome. 
Hier op de Splügenpass (2.113m) tussen Zwitserland en Italië.

In het laatste decennium van de vorige eeuw en 
het eerste van deze eeuw heb ik, samen met mijn 
fietsmakker wijlen Cas de Quay (zoon van “Lijmen 
Jan”), enkele lange fietsreizen gemaakt naar verre 
bestemmingen. Van minstens een daarvan, die 
naar Assisi in het Italiaanse Umbrië, weet ik zeker 
dat wij ons hebben laten leiden door een reisgids 
van de hand van Paul Benjaminse. Het was zijn 
gids voor tochten naar Rome want die bracht ons 
heel dicht bij ons doel. Ongelukkigerwijze zijn we 
juist tijdens die expeditie in de penarie geraakt. 
Maar dat lag helemaal aan mijn suffigheid en aller-
minst aan de reiswijzer van Paul. 

Het gebeurde in september 1998. Gehoorzaam aan 
de aanwijzingen van Benjaminse, trokken wij vanuit 
Nijmegen via Maastricht, de Belgische Ardennen 
en Luxemburg, dan door Lotharingen en de Elzas 
heen naar Zwitserland. Daar over een prachtig 
fietspad hoog op de oostoever van de Rijn door 
Liechtenstein naar de Alpen en dan door Pauls 
instructie de verkeersluwe (maar op het allerlaatst 
wel danig steile) Schlügenpas over, de weldadige 
warmte van Italië in. Tot ongeveer Perugia konden 
wij de reisgids klakkeloos volgen. 
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was! Binnen vond ik mijn reisgenoot Cas die 
had al stad en land opgebeld om mij op te 
sporen. Ook contact gehad met mijn vrouw 
in Nijmegen. Die had dringend verzocht 
mijn angstwekkende verdwijning dadelijk te 
melden aan de Franse politie. Deze merk-
waardige dag eindigde in veel alcohol. En in 
grote hilariteit over de opschudding die in 
de Nederlandse media had kunnen ontstaan 
over de arrestatie met dwangverpleging er-
gens in de Elzas van een voormalige premier 
die kolder in de kop had gekregen. Zo zie 
je maar: zelfs met een prima gids van Paul 
Benjaminse konden er nog dingen lelijk fout 
gaan. 

Noot: mobiele telefoontjes waren er destijds 
nog niet. Althans in onze reisuitrusting zaten 
zulke apparaatjes niet. 
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Andreas van Agt (Dries) was van 1977 tot 1982 minister-
president van Nederland in drie achtereenvolgende 
kabinetten. Daarnaast was hij een erkend liefhebber 
van de wielersport. Wie kent niet het beeld van een 
dolgelukkige tourwinnaar Joop Zoetemelk die op 2 juli 
1980 wordt gefeliciteerd door Dries van Agt, toen nog 
minister-president? Na zijn politieke carrière klom Dries 
zelf regelmatig op de racefiets om toertochten te rijden.  
Dit artikel is met toestemming van schrijver en uitgever 
overgenomen uit Op Pad dd. 13-11-2016. 
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Foto: Guus Wesselink Foto: Albert Rammeloo

Foto: Luc Gregoir
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Foto: Everdine Geerling

Foto: Albert Rammeloo

Foto: Albert Rammeloo

Foto: Marike Veschoor

Bijzondere en opmerkelijke zaken langs de route - door onze lezers
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In 2013 liepen Guus Wesselink en Riet van Laake 
van hun woonplaats ’s-Hertogenbosch via Rome 
naar Pietrelcina in Campania, Zuid-Italië. In Rome 
gebeurde het…..

Daar waren we dan…. ‘Siamo arrivati a Roma’, 
riepen we allebei in koor. Ons tussendoel was na 
88 dagen en 1878 kilometer bereikt. Op het ons 
zo bekende Sint Pietersplein gingen we eerst eens 
heerlijk acclimatiseren; we keken blij rond en namen 
alle indrukken gulzig in ons op. Daarna gingen we 
op zoek naar het Ufficio dell’Opera Romana Pelle-
grinaggi, waar we ons pelgrimstestimonium konden 
halen. We vonden het ufficio al snel; net buiten de 
kolommen van Bernini, aan de toegang van het Sint 
Pietersplein, op nummertje negen.

Op zoek naar ons mogelijke overnachtingsadres  
Nadat we enigermate geestelijk waren ‘geland’, 
gingen we op zoek naar ‘nr. 51’ aan de Via della 
Conciliazione, het adres van de hoofdzetel van de 
Orde der Salvatorianen. Een pater van het klooster 
in Hamont-Achel (B) had ons dat gegeven toen we 
daar op de derde (!) dag van onze pelgrimage om 
een stempel vroegen. Het was een prachtexem-
plaar.

We vonden het pand al snel: een statig pand op 
tweehonderd meter van de Sint Pieter met grote 
vlaggen van de Orde aan de gevel. Met kloppend 
hart liepen we in onze pelgrimskloffies en met mijn 
bastone door de grote openstaande poort naar 
binnen. Als een soort Josef en Maria. Zou het gaan 
lukken? We kwamen in een binnenhof en zagen een 
bordje ‘receptie’ staan. Wij werden er meteen op 
de eerste verrassing getrakteerd. Niet de door ons 
verwachte pater of broeder ontving ons daar, maar 
een aantrekkelijke receptioniste, die in een vijfster-
ren hotel niet misstaan zou hebben. Wij vonden dat 
de paters hun zaakjes aardig geregeld hadden. 
We vertelden over onze ontmoeting in het klooster 
in Hamont en vroegen of we de abt konden spre-
ken. Vriendelijk vertelde de receptioniste ons, dat 
wij verkeerd waren.  
‘Verkeerd?’, vroegen wij, ‘maar wij zijn toch op 
nummer 51 van de Via della Conciliazione bij de 
Salvatorianen?’ De aardige dame vertelde ons, dat 
het pand in tweeën was gedeeld en dat zij van het 
vijfsterrenhotel was (dus tòch, dachten we..!!) en 
dat de Salvatorianen hun buren waren in hetzelfde 
gebouw. ‘Ik zal Pater Mario voor u bellen’, stelde 
zij ons gerust. In onze korte broeken en polootjes, 
de rugzakken nog op onze ruggen, wachtten wij 
geduldig op de dingen die komen gingen.

Tekst en foto’s Guus Wesselink en Geri van Ittersum

Bijzondere ontmoetingen
LEZERSBIJDRAGE

Van een stempel in België naar 
een vriendschap in Rome
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Geen plaats in de herberg….. en de kennismaking met 
Pater Stijn 
Pater Mario heette ons in het Italiaans van harte wel-
kom, waarop wij hem de groeten deden van zijn 
broeders in Hamont en vroegen of hij een slaapplaats 
voor ons had. Vader Mario kwam met een vervelen-
de mededeling. Het klooster was tot de laatste plaats 
bezet in verband met een internationaal seminar van de 
orde. ‘Maar’, zo sprak hij gedecideerd, ‘ik doe mijn uiter-
ste best om nog wat te regelen voor jullie. Ondertussen 
stuur ik jullie een Belgische pater.’  Vijf minuutjes later 
kwam er een rijzige man binnen van in de veertig; hij 
stelde zich in het Vlaams voor als Pater Stijn. Wij von-
den het heerlijk om even Nederlands te kunnen spreken 
en vertelden wie en wat we waren. Voor de derde maal 
brachten wij de groeten over van de kloosterbroeders 
in Hamont. Zijn eerste vraag was of wij al gegeten 
hadden. Toen dat niet zo bleek te zijn, nodigde hij ons 
uit om in een trattoria de lunch te gaan gebruiken en 
nader met elkaar kennis te maken.  Even later stapten 
wij La Porta Castello binnen. Pater Stijn wist er goed de 
weg en zijn conversatie met de serveerster verried, dat 
dit niet de eerste keer was dat hij hier te gast was. Het 
bracht een genoeglijke sfeer en een soort huiskamer-
gevoel met zich mee, waarin wij gedrieën losbarstten in 
een gesprek met vele vragen en vertellingen. Pater Stijn 
vertelde over de essentie van de Orde en dat hij het 
klooster in Hamont goed kende; hij had er namelijk zes 
jaar gestudeerd! Na zijn studie was hij in België aan het 
werk gegaan en de laatste elf jaar had hij als geestelijke 
gewerkt in de sloppenwijken van Caracas in Venezue-
la. Hij was er bedreigd en bestolen en had veel ellende 
gezien en meegemaakt. Na die elf jaar was hij door de 
Orde verzocht om de wereldwijde missie van de Salva-
torianen te gaan leiden vanuit Rome. En daar was hij nu 
mee bezig. 

Een prachtig bericht 
Middenin een stevig gesprek belde Pater Mario op het 
mobieltje van Pater Stijn. Stijn keek ons daarna glimla-
chend aan. ‘Jullie kunnen bij ons blijven’, zei Stijn direct 
om alle spanning weg te nemen. Jullie zijn onze gasten 
tot aan jullie vertrek  maandagochtend naar Pietrelcina.’ 
Wauw! Drie nachten bij de Salvatorianen, op de stoep 
bij de Sint Pieter! Wat een voorrecht. Lichtvoetig liepen 
we met Stijn de korte afstand terug naar nummer 51. 
Hij leidde ons rond in het gebouw en wees ons onze 
kamertjes. Voor ieder eentje… Drie dagen celibaat dus. 
Wij hebben daar - in het stille gangetje van het kloos-
ter – een mouw aan gepast…  Deze kennismaking in 
september 2013 was de eerste van een aantal ontmoe-
tingen met ‘onze’ Stijn als we op één van onze talrijke 
pelgrimstochten in Rome waren. Tussendoor hadden 
we e-mailcontact bij bijzondere gebeurtenissen in onze 
levens en in Rome elke keer mooie gesprekken. 

De laatste ontmoeting was van mei 2018, toen 
we in Rome startten voor onze voettocht naar 
’s-Hertogenbosch. Stijn (*), rechts op de foto 
in ‘civilibus’, was toen toevallig ‘in huis’ en heeft 
ons bij die gelegenheid samen met zijn confrère 
Piet uit Hamont-Achel in één van de prachtig 
beschilderde gangen van het kloostertje met 
een heel persoonlijk ‘zonnelied’ toegezongen. 
Het was een gift voor ons, zijn vrienden, ter ere 
van onze lange, lange voettocht van de Sint 
Jan van Lateranen in Rome naar de Sint Jan in 
’s-Hertogenbosch.  

*Pater Agustin van Baelen, General Mission Se-
cretary and President of the Salvatorian Office 
for International Aid
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‘Ik ben gefascineerd door de weg. Ik wil weten wat 
er aan de grondslag van die weg ligt. Waarom kie-
zen mensen de weg op die manier?  Waarom kozen 
middeleeuwse pelgrims die weg? De route is voor mij 
een stuk van het pelgrimeren zelf. Het is niet alleen 
het lopen van de route waar het mij om gaat. Nee, het 
is ook het uitstippelen van die route. Ik begin er aan 
als aan een stomme film. De weg is eerst een zwart/
wit verhaal. Een verhaal zonder geluid. Als ik begin te 
lopen krijgt dit verhaal kleur. De uitgestippelde route 
is dan voor mij alleen nog maar een draad waaraan 
ik me vast kan houden. Ik kom er mee op mijn eind-
bestemming. Ik kies mijn route via de kaart en met 
behulp van Google Earth. Al lopend blijken daar dan 
ook delen van beschreven routes tussen te zitten. Al-
leen weet ik dat tevoren niet. Daardoor zie ik ook veel 
dingen die ik niet verwacht. Bij een beschreven route 
vind ik dat anders. Je weet dan al vooraf wat er komt. 
Soms loopt dat ook wel eens mis natuurlijk. Dan loopt 
een weg niet door, terwijl je dat wel verwacht. Soms 
moet ik kilometers omlopen. Ik heb eens gehad dat 

ik 500 meter van een dorp was, alleen bleek het dorp 
500 meter lager te liggen en daarmee onbereikbaar.

Het landschap tekent de weg 
Ook als ik weer thuis ben leven de routes verder. Ik kijk 
dan hoe ik ook had kunnen lopen. Ik ga soms achteraf 
nog delen van een route opnieuw lopen. Ik wil de rou-
te voor mezelf dan nog beter maken, nadat ik de route 
al heb gelopen. Voordat je aan de weg begint zijn er 
vraagtekens. Deze vraagtekens lossen zich onder-
weg op. Thuis leeft de weg door. Ik vraag me af: Hoe 
wordt de weg bepaald? Waarom liepen pelgrims langs 
deze weg en namen ze geen andere?  Voor mij tekent 
het landschap de weg. Voor mij is het de hele dyna-
miek ervan. Hoe lopen de wegen en hoe bepaalt het 
landschap hoe de weg zal lopen? Dat landschap zijn 
de bergen, rivieren en plaatsen. Dat landschap stuurt 
je eigenlijk een bepaalde richting uit. Je kunt dus zelf 
geen rechte lijn trekken en zeggen dat dit de kort-
ste weg is. Ik ben ook nieuwsgierig naar wat andere 
mensen dan doen. Welke weg kozen die en waarom? 

‘Er zijn heel wat wegen die je niet 
brengen waar je wilt zijn. Dat vind 
ik fascinerend’ 

INTERVIEW

Luc Gregoir is de man die samen 
met Titia Meuwese alle pelgrims-
routes naar Rome in kaart brengt 
en met grote precisie alle informa-
tie op de website zet van Pelgrims-
wegen naar Rome. Luc is zelf ook 
regelmatig op pelgrimspad. Wat is 
Luc voor man en waarom doet hij 
dat eigenlijk?

Het verhaal van Luc Gregoir
Tekst Arnold Spijker  Foto’s Luc Gregoir
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Soms is het heel verrassend hoe je ter plekke je weg 
moet vinden. Dit allemaal past in het routeverhaal van 
onze vereniging. Ook kijk ik dan naar de routes van 
de pelgrims en hoe ze dat zo’n duizend jaar geleden 
al deden. Hoe leeft die weg in de loop van de tijd en 
waarom ligt een weg zo en loopt hij niet anders? Dat 
is wat ik interessant vind en waarom ik tijd en energie 
in de routes op de website wil steken.

Mirakels en Spiritualiteit 
Op pelgrimstochten kom je met dat gevoel in aan-
raking. In Assisi ervaar ik heel weinig van Franciscus 
zelf. Als je verder loopt, zie je dat al die verhalen 
kloppen. Franciscus zelf kom ik meer tegen op de 
kleine paadjes dan in die grote kerk. Bestaat er zoiets 
als mirakels? Ik denk dat mensen dit teveel zien als 
tovenarij. Ik zie het meer als iets hogers dat je niet 
helemaal begrijpt. Dat beeld zie je, vind ik, in alle reli-
gies terugkomen. Ik kwam uit Rome en liep naar een 
pelgrimsonderkomen dat twee kamers had. Ik kwam 
er in de regen aan en bleek er niet te kunnen slapen. 
De dochter van de eigenaresse was er toevallig ook 
en zei: Ik zal u bij mij laten slapen. Ik kan u niet onder 
de brug laten slapen, want die hebben we hier niet. Zij 
ging daarvoor thuis bij haar vader slapen en zo kreeg 
ik een bed. 
Het mirakel voltrok zich zo. 
Toen ik in Rome aankwam had ik een foutief overnach-
tingsadres; op zoek naar een slaapplaats had ik die 
dag meer dan vijftig kilometer gelopen. Ik durfde niet 
te gaan zitten, omdat ik bang was dat ik dan niet meer 
zou opstaan. Ik kon maar geen slaapplaats vinden. Ten 
einde raad besloot ik naar het station te gaan en daar 
de trein te nemen naar een huisje van ons in Italië. 
Toen ik daar zat kwam er iemand met een papiertje op 
me af, die zei: ik heb nog een bed voor u. Het was nog 
erg voordelig ook. Dat was ook een mirakel voor me.

Hoe het allemaal begon 
Het begon door het lezen over het Alpengevoel in een 
boek van Pieter Breughel. Als je de Alpen oversteekt, 
kom je in een heel andere wereld terecht. Ook schil-
ders hebben het over die beleving. Bij mij is pelgrime-
ren in stapjes gegaan. Ik ben eerst eens drie weken 
naar Assisi gefietst. Later ben ik gaan wandelen, het 
gaf mij het gevoel van trager is beter. Vanwege de 
seizoenen ben ik in Rome gestart. Je begint dan in 
de lente in Rome en je komt met beter weer in België 
en Nederland. Een pelgrim is iemand die zich in het 
onbekende waagt. Wat je tegenkomt bepaalt wat je 
doet. Het is een gevoel van je uit de cirkel van iedere 
dag trekken. Het wordt fijner zonder al die verplichtin-
gen. Zelf denk ik dat menig middeleeuws pelgrim ook 
ging. Die aflaat was dan een mooi excuus.

Mijn tips: wees niet bang om te vertrek-
ken. Het is een beetje als in het water 
springen. Een beetje wennen. Maar 
wanneer je eenmaal gaat, valt alles mee. 
Maak een plan, maar durf er ook vanaf 
te wijken. Houd je er niet krampachtig 
aan vast. Laat je niet overheersen door 
het thema. Zodra ik thuis ben verlang 
ik opnieuw naar de weg. Op weg gaan 
en nieuwe dingen zien. Ik heb me eens 
als doel gesteld iedere dag een nieuwe 
bloem te ontdekken. Dat lukte.
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De doeken van de marktkraampjes wapperen heftig 
wanneer ik op een herfstige dag onder aan de Onze 
Lieve Vrouwetoren aankom. De bijna 100 meter hoge 
‘Lange Jan’ in het historisch hart van Amersfoort is 
het officiële vertrekpunt van het Gelukkigerwijspad, 
een 125 kilometer lang pelgrimpad door Midden-Ne-
derland, waarvan ik op deze dag een stuk mag lopen. 

De wind om de toren laat bladeren rondwervelen. 
Een peuter zwaait met zijn armen en stampt met 
zijn laarzen stevig in een plas. Mussen vliegen ver-
schrikt op. Beteuterd kijkt de dreumes ze na. Vanaf 
de zogenoemde Pelgrimsdeur ziet een bronzen beeld 
van de Mantelmadonna op ons toe. Zij die de mensen 
onder haar hoede neemt is de beschermheilige van de 
stad die in de 15e eeuw een befaamd bedevaartsoord 
was. Ik ga op weg naar de Scheltussingel, de oor-
sprong van de bedevaart status. Volgens de overle-

vering gooide ene Geertje Arends, die vanuit Nijkerk 
naar Amersfoort was gekomen om in te treden in het 
Sint Agnietenklooster, hier een Mariabeeldje in het wa-
ter dat ze bij nader inzien te min vond om het cadeau 
te doen aan het klooster. Nadat een dienstmeisje een 
visioen had en daarop het beeldje uit de buitengracht 
viste, werden honderden wonderen aan het beeldje 
toegeschreven. 

Pelgrimsgeluk 
‘De moderne pelgrim is zelden nog gedreven uit religi-
euze motieven’, zegt Wilco Kruijswijk die het Gelukki-
gerwijspad ontwikkelde. ‘Veel mensen zoeken wande-
lend naar eenvoud of naar een betekenis groter dan 
jezelf. Wandelend door een bos, over heide, door een 
uitgestrekte polder of langs een rivier is die verbon-
denheid soms te ervaren.” 
Kruijswijk is ook bedenker en eigenaar van het 

Gelukkigerwijs op pad 
met Wilco Kruijswijk

INTERVIEW

Tekst Melle Knulst Foto’s Wilco Kruijswijk
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Ministerie van geluk, welbevinden en plezier. Op de 
Ontmoetingsdag van Omnes, op 17 november aan-
staande, komt de sociale wetenschapper spreken over 
“Het mysterie van pelgrimsgeluk”. ‘Wanneer mensen 
van wandelen houden, heb je geen woorden nodig 
om uit te leggen wat er zo fijn is aan wandelen. En 
wanneer mensen niét van wandelen houden, kom je 
woorden tekort om uit te leggen wat er zo mooi aan 
is.’  Een auto rijdt langs en doet een plas water hoog 
opspuiten, een stevige straal water plenst mijn broek 
nat. Ja, het zit de pelgrim lang niet altijd mee; dat 
weet Kruijswijk ook uit eigen ervaring. Elf jaar geleden 
ondernam hij zijn eerste bedevaartstocht, de populaire 
pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, omdat 
hij in een pechperiode zat. ‘Ik moest me herbezinnen. 
Ik was benieuwd naar wat er op mijn pad zou komen.’ 
Veel goeds, zo bleek onderweg. Elke avond een goeie 
slaapplek, ontmoetingen met andere wandelaars. 
Onverwachte momenten van ogenschijnlijk toeval. 
Routekaart verloren, een volgende pelgrim kwam hem 
die avond tegen en gaf het hem terug. Op een ogen-
schijnlijk vanzelfsprekende manier viel veel op zijn 
plaats. Het gaf hem weer vertrouwen. 

Meer dan wandelen 
Sindsdien loopt Kruijswijk elk jaar een pelgrimspad. 
‘Voor een gevoel van bevrijding; om even dagen of 
weken uit het georganiseerde bestaan te stappen dat 
wij westerlingen onszelf hebben opgelegd.’ Vorig jaar 
liep hij langs 88 tempels in Japan. Wanneer ik hem in 
oktober spreek, komt hij net terug van een pelgrims-
pad in Duitsland. Maar je kunt ook dichtbij huis op 
bedevaart gaan. Vanaf zijn woonplaats Amersfoort 
ontwikkelde hij het Gelukkigerwijspad: zes etappes 
van minimaal 13 en maximaal 27 kilometer.  Vanaf de 
oude bedevaartsstad loopt het pad over heidevelden 
en door bossen naar Rhenen, via de Rijndijk naar Wijk 
bij Duurstede en dan voert het onderlangs de Utrecht-
se Heuvelrug terug naar Utrecht. Vandaar gaat het 
weer Oostwaarts door bos en stuifzanden om weer uit 
te komen in Amersfoort. 

Delen 
Een route waar je sowieso blij van wordt, vindt Kruijs-
wijk. Maar voor wie meer verdieping wil, heeft hij nog 
een routeboekje en een pelgrimspakket gemaakt dat 
via zijn website gelukkigerswijspad.nl is aan te vra-
gen. Het bevat aansporingen om onderweg te delen 
en open te staan voor toevallige ontmoetingen. ‘Door 
geluk te delen, wordt het vermenigvuldigd.’ Op de 
route heeft hij bijvoorbeeld op enkele plaatsen een 
”Meldpunt Geluksmomenten” ingericht: een notitie-
boek waar je voor andere lopers een blijde boodschap 
mag achterlaten. ‘Die kan tegenwicht bieden aan de 
neiging van ons brein om vooral op het negatieve te 
focussen’, aldus de 38-jarige Amersfoorter. Onderweg 
liggen aan de route veelal kleinschalige niet-com-
merciële uitspanningen. Er is ook de mogelijkheid om 
onderweg op een zorgboerderij één of enkele uren 
vrijwilligerswerk te doen. Wilco vat de ware houding 
van pelgrimeren samen in vijf motto’s. ‘Volg je eigen 
ritme. Omarm de eenvoud. Ga ontmoetingen aan. 
Schenk vertrouwen. Laat de wereld wat mooier ach-
ter.’ Dit streeft Wilco na met zijn nieuwe pelgrimspad 
in ontwikkeling. Uren later op weg naar Maarn klaart 
de lucht iets op, de bomen druppen nog na in mijn 
nek. Een buizerd zweeft hoog boven het bos. Op de 
grond kijkt een fraai gekleurde Vlaamse Gaai spiedend 
in het rond en verstopt dan vlug een eikel onder het 
mos. Even later klimt een eekhoorn de boom in, vanuit 
de hoge kruin kijkt hij me met zijn kraaloogjes aan. 
De zon piept onder een wolk door. De late avondzon 
verkleurt het gras oranje, de lage zonnestralen strijken 
over wat mensen onderweg zoal weggooien. 

‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit; soms moeten we 
alleen de tijd ervoor nemen om ze weer te zien.’
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‘Onderweg zijn en loskomen van dagelijkse patronen. Andere mensen ontmoeten, wandelend tot 

nieuwe inzichten komen. Daarvoor hoef je niet ver van huis’.

Het Pelgrimspakket is 
voor € 27,50 te koop via: 
gelukkigerswijspad.nl. De 
route is nog in ontwikke-
ling. Het is de bedoeling 
dat op de site meer adres-
sen komen voor een paar 
uur vrijwilligerswerk. In 
2019 worden er ook wan-
delingen georganiseerd 
om kennis te maken met 
het Gelukkigerwijspad.

Al eerder had ik de gewoonte om in het 
bos geworpen plastic en blikjes soms mee 
te nemen. Maar na mijn gesprek met Wilco 
kan ik ze echt niet meer laten liggen. Met 
een opgeruimd gemoed laat ik ze bij het 
treinstation van Maarn in een afvalbak 
verdwijnen. 

Wilco Kruijswijk spreekt op 17 november 
2018 op de ontmoetingsdag van Omnes 
over ‘Het mysterie van pelgrimsgeluk’.

ADVERTENTIE
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Foto: Frans Verkooijen

Foto: Albert Rammeloo

Foto: Anja Lutterik

Bijzondere en opmerkelijke zaken langs de route - door onze lezers

Foto: Herman van der Berg
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De heilige onrust 
van de pelgrim

Tekst Frits de Lange

Pelgrims geloven met hun voeten. Hun rug-
zak is hun altaar, hun reisgids hun missaal, 
hun wandelschoenen zijn heilige voorwerpen 
en hun blaren zijn hun stigmata. Geloof is 
aards geworden en lichamelijk.

Duizenden kiezen er jaarlijks voor om een paar weken 
of maanden langs eeuwenoude routes naar Santiago 
de Compostela, Rome of verder te lopen. Sommigen 
gaan op pad na een persoonlijke crisis, of als begin van 
hun pensioen. Ze zoeken zichzelf, het contact met de 
natuur, met de geschiedenis, met anderen. Anderen 
doen het simpelweg omdat ze het gedaan willen heb-
ben. Wat bezielt deze nieuwe pelgrim? 
Geloofszekerheden van vroeger zijn verdampt, kerken 
worden gesloten, maar de ervaring van het heilige 
overleeft alle afbraak en zoekt onderdak in nieuwe 
woorden, gemeenschappen, rituelen. Humanistische 
filosofen bedenken en beproeven alternatieve concep-
ten als ‘horizontale transcendentie’, seculiere zingeving 
en levenskunst, om invulling te geven aan het zinge-
vingsvacuüm dat de teloorgang van de gevestigde 
religie achterlaat. Allerlei vormen van verinnerlijkte en 
geïndividualiseerde spiritualiteit nemen de plaats in van 
het traditionele christendom. Het is post-christelijke 
spiritualiteit, niet alleen in de vorm van overtuigingen 
en gevoelens, maar ook als concrete, geleefde religie, 
met routes en rugzakken.

Lopen is menszijn op zijn primitiefst 
Als het van oudsher in de religie gaat om liefde en 
overgave, passie en pijn, hoop en onvervuld verlangen, 
dan is denken alleen niet genoeg. Laten we daarom om 
te beginnen gaan lopen: met rechtop lopen is immers 
de menselijke cultuur begonnen. Lopen is menszijn op 
zijn primitiefst. Lopen haalt je uit je hoofd vandaan en 

verplaatst je bewustzijn naar je armen, buik en benen. 
Maar er is een andere reden. Het idee dat godsdienst 
en zingeving zich in het hoofd afspelen is een moderne 
misvatting, met name door het protestantisme ge-
voed. Al lopend hebben mensen door de eeuwen heen 
antwoord gegeven op de oervragen, die niet voor niets 
met behulp van ruimtelijke metaforen worden gesteld: 
waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe? Die vragen, 
de pelgrim loopt er stilletjes mee weg uit de wereld 
van de kerk, omdat hij er geen bevredigend antwoord 
op krijgt. Het is wellicht daarom dat pelgrimages weer 
in trek zijn, ook in het seculiere Westen. De pelgrim 
gelooft met zijn hele lijf. Zijn ziel gaat de voet. Als je 
de religieuze mens stript van alle franje (leerstellingen, 
instituties, voorschriften, rituelen, maar ook: de voor-
stelling van een God met menselijke trekken), stuit je 
op het besef dat de essentie van ons mens-zijn rust in 
dat iets maakt dat we de ene voet voor de ander willen 
blijven zetten. Pelgrimeren helpt mij om ‘geloof’ weer in 
zijn meest concrete en elementaire manier te verstaan 
als dat wat ons gaande houdt. Die niet te stillen onrust, 
die maakt dat we de ene voet voor de andere willen 
blijven zetten, noem ik heilig.

Het leven als een reis 
Zowel Oost als West hebben mythische reisverhalen 
in hun voorgeschiedenis. We kennen de avontuurlijke 
zoektocht van de Sumerische halfgod Gilgamesj naar 
onsterfelijkheid: het verhaal van de zwervende Ara-
meeër Abraham die op grond van een belofte op weg 
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ging naar het land Kanaän, en dat van het volk Israël dat 
veertig jaar door de woestijn zwierf voor het het beloofde 
land kon binnentrekken. Ook de grote epische vertellin-
gen uit de westerse cultuur verbeelden allemaal het leven 
als een reis: Vergilius (Aeneas),  Dante (Divina Comedia), 
Swift (Gullifer’s Travels), Defoe (Robinson Crusoe) – tot 
aan Lewis Caroll’s Alice in Wonderland en Jack Kerouac’s 
On he road aan toe. Velen zijn het oude geloof kwijtge-
raakt, ook ik: de veilige dogma’s waarmee we zijn opge-
groeid, de veilige zekerheid van het eigen groepsgelijk. 
En wat ervoor in de plaats is gekomen, is het beste te 
omschrijven met beelden die aan lopen, wandelen, reizen 
ontleend zijn: in beweging komen, een weg zoeken, 
vastlopen in jezelf; maar ook: weer opnieuw opbreken. De 
samenleving is weliswaar post-christelijk geworden, maar 
religie blijft, ook al transformeert ze ingrijpend. 

Religie en geloof 
Ik maak onderscheid tussen gevestigde religie en geloof. 
Religie is het construct van praktijken, voorstellingen en 
geloofsuitspraken waarmee in de moderne cultuur aan 
geloof collectief gestalte is gegeven. In onze wester-
se samenleving vormde het christendom lange tijd de 
bedding en het vehikel voor geloof. Geloof laat zich in 
essentie zo omschrijven: wie gelooft, kijkt niet naar Boven 
voor een reddende hand, maar strekt zich uit naar Voren, 
naar een wenkend gebaar vanuit de toekomst, waarvan 
de oorsprong verborgen blijft. Wie gelooft heeft iets van 
overstijgend, waarachtig leven ervaren en geeft zich aan 
die ervaring gewonnen. Het grondeloze besef: er is een 
ander, waarachtiger leven, groter dan mijzelf, kan je ook 
overkomen bij het horen van een muziekstuk, het zien van 
een kunstwerk, het ondergaan van een overweldigende 
natuurervaring, het onontkoombare appèl dat iemand in 
nood op je doet of bij het overrompeld worden door de 
liefde. Het woord ‘geloof’ staat voor de onvoorwaardelijke 
omarming van de vreugde en de pijn van het bestaan. De 
polyfonie van het leven. De moderne pelgrim loopt niet 
voor een levensbeschouwelijke overtuiging, maar voor de 
thrill dat hij deelheeft aan een mysterie dat zich in hem 
bewust wordt. Ieder mens is op zoek naar de ervaring dat 
we werkelijk in leven zijn, op zo’n manier dat onze lijfelijke 
ervaring resoneert met onze diepste essentie, zodat we 
echt de verrukking voelen wat het is om te leven.

We zullen doorgaan 
Religie, zingeving, spiritualiteit, geloof – ze staan voor we-
relden die zich tot nog toe vooral in het hoofd en het hart 
afspeelden, in geloofsregels, belijdenissen en dogmatiek, 
door levensbeschouwelijke instituten gereguleerd. De 

postreligieuze pelgrim zoekt het daarentegen laag bij de 
grond. Zijn toegang tot het heilige loopt via het lichaam. 
De pelgrim 2.0 met pijn in de voeten, een vermoeid, vuil 
lijf en een hongerige maag op zoek naar een plek voor de 
nacht, helpt mij om ‘geloof’ weer in zijn meest concrete 
en elementaire manier te verstaan als dat wat mij in be-
weging en gaande houdt. We hebben geloof ongelooflijk 
hard nodig in cynische tijden als de onze. Je moet ergens 
voor gaan, er moet iets zijn dat je drijft of trekt, om je in 
leven te houden samen met anderen. Iets dat je roept, 
opwekt, verleidt tot het telkens opnieuw hernemen van 
het ‘we zullen doorgaan, we zullen doorgaan’ uit het lied 
van Ramses Shaffy.

Dit artikel is een beknopte samenvatting van het boek 
HEILIGE ONRUST, een pelgrimage naar het hart van reli-
gie door Frits de Lange. Uitgeverij ten Have 2017. 
ISBN 978 90 259 0554 5

Foto: Geri van ittersum
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Iedere keer als je een Italiaans dorpje of stad binnen loopt is het een verrassing wat je 
allemaal tegenkomt: schilderachtige straatjes, prachtige kapelletjes, imposante basilie-
ken en gebouwen, Romeinse bruggetjes, ouderwetse winkeltjes en marktjes rondom een 
piazza met verse streekproducten en wat al niet méér, een lust voor oog, oor en neus. 
Zo ook op die middag van de dertiende mei 2014, toen ik het fraaie stadje Pietrasanta 
binnen kwam en alweer één dag dichterbij Rome was gekomen. 

Ik was vertrokken vanuit Canterbury, omdat dit de stad is van waaruit aartsbisschop Sige-
ric in 990 zijn “Via Francigena” (VF) naar Rome begonnen was en ik, ruim 1000 jaar later in 
zijn voetsporen wilde treden, of wat daarvan over is. Bepakt met rugzak was ik overgesto-
ken naar Calais, had in mijn eentje Frankrijk doorkruist en was via Besançon en de Grand 
St. Bernard in september 2013 tot Vercelli gekomen, waar ik in mei 2014 de draad weer had 
opgepakt. 
Behalve een ontmoeting met een Amerikaans/Engels paar, dat ik bij het oversteken van de 
Po had ontmoet, was ik geen enkele andere VF-pelgrim tegengekomen; en ik had me hier 
ook niet op ingesteld, omdat ik de tocht alleen wilde lopen. Totdat ik die dinsdag aanklop-
te bij het Casa di Spiritualità en een nonnetje mij naar de slaapzaal voor de pelgrims bege-
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leidde. Daar zat een eenzaam in zwart gekleed figuur 
op zijn bed op zijn iPad te turen. Een klein zijdelings 
knikje en hij tuurde verder. 
Na het vertrouwde ritueel van een douche, wasje 
doen, even uitrusten en sms’je naar huis sturen met 
het uit Frankrijk overgehouden “bien arrivé à …”, ging 
ik Pietrasanta bekijken. Ik streek neer op een terras-
je met uitzicht op de kathedraal en zag daar mijn 
slaapzaalgenoot al fotograferend mijn kant uitko-
men. Hij vroeg of ik er bezwaar tegen had dat hij er 
even bij kwam zitten. 

Een tengere en vriendelijke man
Dat is het moment geweest dat een “amico Italiano 
a piedi“ in mijn leven is gekomen. Marco, een tenge-
re, vriendelijke, innemende man, vertelde dat hij uit 
Milaan kwam en vandaar aan de Via Francigena naar 
Rome begonnen was. Hij was professor in biologie 
aan de universiteit van Milaan, net met pensioen, had 
veel in de bergen gewandeld en was zeer geïnte-
resseerd in Italiaanse kunst en cultuur. Voorzichtig 
informeerde hij of we misschien samen wat konden 
eten en zo kwam van het een het ander. We kozen 
een restaurantje uit, bleken met wijn en gerechten 
dezelfde smaak te hebben en zochten na een lange 
avond samen weer ons religieuze onderkomen op. 
Een afspraak om samen verder te gaan werd niet ge-
maakt, maar de volgende ochtend vertrokken we als 
vanzelf samen. We kwamen na een prachtige dag in 
het wonderschone Lucca aan, waar we in de Miseri-
cordia onderdak vonden. Gedurende die dag hadden 
we al heel wat ervaringen uitgewisseld in het Engels 
of Frans, want Italiaans was bij mij nog in “statu 
nascendi”. Soms vestigde Marco mijn aandacht op 
minuscule wormpjes en insecten, wilde orchideeën, 
resten van Romeinse weggetjes en bouwwerken. 
Vanaf Lucca gingen we wederom samen op pad naar 
Siena waar hij mij lyrisch rondleidde in deze schitte-
rende stad. En zo gingen we verder, af en toe apart 
lopend, maar steeds weer bij elkaar komend om de 
draad weer op te pakken. In de natuur gebruikten we 
onze lunch onder een boom, op een akkertje of in 
een greppel en ’s avonds samen te eten. Hij vertelde 
me over de Italiaanse eenwording, de maffia en hun 
verbondenheid met kerk en politiek; over de beste 
Italiaanse wijnen, zijn versie van de wonderdoende 
Padre Pio, de historische rol van Mussolini en de 
slecht betaalde academische wereld. Ook Darwin 
en The Grand Design kwamen ter spraken. Evenals 
de kunstschatten van Italië die schromelijk verwaar-

loosd worden, behalve de echte topstukken. Maar 
Marco was even geïnteresseerd in mijn mening over 
tal van zaken, in mijn achtergrond en in wat er zoal in 
Nederland speelde. We hebben regelmatig gepraat 
over asielzoekers, zeker als we oog in oog stonden 
met een aantal van hen, die via Sicilië over Italië wa-
ren uitgestroomd. Toen we Rome naderden, werden 
onze gesprekken steeds persoonlijker, over onze 
families, het wel en wee binnen ons beider levens en 
persoonlijke ervaringen die ons geraakt hadden. Als 
ik de aantekeningen in mijn opschrijfboekje erop na 
sla en herinneringen ophaal, zou ik over alle dagen 
die ik samen met Marco gelopen heb wel een boekje 
kunnen schrijven.

De eerste handdruk
En zo stonden we dan, na ruim twee weken samen 
opgetrokken te zijn, begin juni 2014 op de Monte 
Mario en keken uit over een zonovergoten Rome. We 
gaven elkaar een hand, de eerste keer als ik me goed 
herinner, als dank voor wat we de afgelopen weken 
voor elkaar betekend hadden én dat we onze pel-
grimage gezond en wel voltooid hadden. Het laatste 
stukje naar het Vaticaan en het ontvangen van het 
testimonium in de sacristie van de Sint Pieter gingen 
wat verloren in de toeristenstroom en hectiek op het 
plein.

Blijvend contact
We hebben ’s avonds gegeten bij een broer van Mar-
co die een restaurant in Rome had, en we spraken 
af om het volgend jaar wéér samen te gaan wan-
delen. En zó geschiedde: in mei 2015 hebben we de 
Cammino di San Benedetto van Norcia naar Monte 
Cassino gelopen; in 2016 de VF del Sud tot aan Po-
lignano en in 2017 de Costa a Costa van Ancona naar 
Orbitello. Steeds pikten we de draad van het jaar 
ervoor weer op alsof de tijd had stilgestaan. Dit jaar 
heb ik het laatste stuk van de VF del Sud van Bari 
naar Santa Maria di Leuca afgelegd. Voor het eerst 
deed ik dat met mijn vrouw, omdat zij altijd thuis met 
mij meeleefde, maar nu zelf ook wel eens wilde er-
varen wat “pelgrimeren met een rugzak” was. Het is 
ons prima bevallen. Marco en ik blijven contact met 
elkaar houden en misschien zit er weer een volgen-
de wandeling in, wie weet. Maar dat een bezielende 
Italiaanse gids en vriend op mijn pad van Canterbury 
naar Rome zou verschijnen, vind ik nog steeds een 
klein wonder en een geschenk waar ik dankbaar voor 
ben.
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Het is een zonnige nazomerochtend als ik aanbel bij 
de woning van Kees Roodenburg en zijn vrouw Atie 
in Den Haag, Mariahoeve. Ze zijn dan net een dag 
terug van een reis naar Colombia, waar hun jongste 
zoon Nederlands ambassadeur is. Tijdens het ge-
sprek realiseer ik me hoe vreemd het voor hun moet 
zijn, om zo kort na een lange reis met ingrijpende 
ervaringen in een heel ander deel van de wereld 
te moeten omschakelen naar het verhaal over de 
Franciscaanse voetreis. Maar van een jetlag is maar 
weinig te merken en de omschakeling lijkt hen moei-
teloos af te gaan.

Aanleiding voor het gesprek is Kees’ benoeming tot 
“lid van verdienste” tijdens de voorjaars vergadering 
van onze Vereniging, april dit jaar. Dat was een waardi-

ge bekroning van zijn jarenlange inspanningen om een 
wandelroute uit te stippelen én te onderhouden van 
Florence via Assisi naar Rome. ‘Het begon allemaal 
in 1994, het jaar waarin ik met de VUT ging,’ vertelt 
Kees. ‘Ik had mijn hele werkzame leven bij Nationale 
Nederlanden gewerkt en was toen 62. Ik was door het 
boek Franciscus van Assisi, een profeet van onze tijd 
door N.G. van Doornik onder de indruk gekomen van 
Franciscus en van de enorme afstanden die hij te voet 
heeft afgelegd tijdens zijn leven. Maar het prachtige 
boek Een man uit het dal van Spoleto van Helene Nol-
thenius had mij al eerder geïnspireerd.’ In de vakanties 
liepen Kees en Atie al heel vaak lange afstanden, maar 
toen kreeg hij alle tijd om langer op stap te gaan. Bijna 
twee maanden waren ze in Italië en daar begonnen 
ze het gebied rondom Assisi te verkennen om uit te 

Kees Roodenburg stopt ermee 
Na vierentwintig jaar draagt hij het stokje over
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vinden waar Franciscus zoal gelopen moet hebben. 
‘Vlakbij Assisi ligt de Monte Subasio. Die ben ik gaan 
beklimmen en dat was mijn eerste kennismaking met 
het landschap daar. In Spello kwam het idee op om 
voor vrienden en kennissen een eenvoudig gidsje te 
maken over de paden die Franciscus heeft gelopen.’ In 
Florence kocht hij een paar stafkaarten van het gebied 
en eenmaal thuis ging hij aan het werk. Dat het een 
project zou worden waarin hij vierentwintig jaar lang 
al zijn ziel en zaligheid zou leggen, kon hij toen nog 
niet vermoeden. Maar het werd een klus die hem tot 
zijn 86ste een nieuwe levensvervulling gaf. 

Steeds meer etappes 
De eerste editie besloeg het traject tussen Assisi en 
Stroncone, 177 kilometer. Daarvan liet Kees honderd 
exemplaren drukken. Maar in de loop van de afgelo-
pen twintig jaar is de route verder uitgegroeid tot een 
volledige wandelroute van 34 etappes van Florence 
via Assisi naar Rome. Aanvankelijk begon de route 
met een treinreis van 36 kilometer van Florence naar 
Sant’ Ellero en eindigde de route met een busreis van 
24 kilometer naar Rome. Dat vonden veel wandelaars 
niet prettig, zo bleek. Samen met zijn vrouw vond hij 
moeiteloos een mooie route door een natuurgebied 
dat eindigde bij een buitenwijk van Rome. Weer later 
kwam de suggestie van mensen die de route hadden 
gelopen: waarom laat je de route niet in Florence 
beginnen, want die stad heeft toch ook een belangrij-
ke betekenis gehad voor Franciscus? En veel mensen 
vonden het lastig, dat ze eerst vanaf Florence een stuk 
met het openbaar vervoer moesten voordat ze aan de 
wandel konden. ‘Toen zijn we een jaar of vier gele-
den op zoek gegaan naar een route vanaf Florence 
tot Sant’ Ellero. Dat heeft me toen veel werk gekost’, 
vertelt Kees, ‘want het is een vrij onherbergzaam stuk 
en hoe wist ik nou zeker welke routes Franciscus had 
gelopen?’ ‘Dat was een pittige tocht’, herinnert Atie 
zich, ‘we waren toen al begin tachtig, maar we vonden 
een mooie route, zodat je helemaal geen trein of bus 
meer hoefde te nemen.’ En zo is de route nu echt af: 
vanaf de zevende editie begint hij in Florence, precies 
bij de Santa Croce, de grote kerk van de Franciscanen 
en eindigt hij in Rome bij de Sint Jan van Lateranen, 
waar Franciscus in 1223 de pauselijke goedkeuring 
ontving voor zijn orde. 

Hulp van anderen 
Behalve van zijn vrouw kreeg Kees ook veel hulp van 
een goede vriend en ook zijn beide zonen en schoon-
zoon gingen regelmatig met hem op stap. ‘Ik heb 

me moeten oriënteren op basis van informatie die ik 
kreeg van Ids Jorna, een Nederlandse Franciscaan die 
heel veel weet over Franciscus. Maar ik kreeg ook veel 
informatie van mensen onderweg. Dan sprak ik een 
Italiaan aan en die zei: “u moet dit weggetje lopen, dat 
is mooi.” “Ja”, zei ik, “dat is fijn, maar heeft Franciscus 
hem ook gelopen?” Toen kwamen er allerlei andere 
Italianen bij staan die zich ermee bemoeiden en ze 
hadden allemaal een advies. Al met al koos ik voor het 
weggetje dat ik vooraf ook al in mijn hoofd had en dat 
bleek inderdaad een erg mooie route. Op die manier 
zijn veel etappes ontstaan. Nu zijn er acht edities ver-
schenen en durf ik van 90 % van de route met zeker-
heid te zeggen dat Franciscus die zelf gelopen heeft.’ 
Zo keerden Kees en Atie  jaarlijks terug naar Italië voor 
het onderhoud van de route. ‘Ik heb elk jaar delen van 
de route gelopen, of ik ging langs de overnachtings-
adressen of controleerde de toestand van bepaalde 
etappes. Ik heb geen enkel jaar overgeslagen. We 
logeerden vaak op een adres langs het Lago di Trasi-
meno en reden dan met de auto langs de route. Soms 
kreeg ik een melding van een wandelaar die niet tevre-
den was over een overnachtingsadres en dan ging ik 
er het volgend jaar heen en dan kon het gebeuren dat 
ik naar een ander adres op zoek moest.’ 
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Routemaker, schrijver, vormgever, uitgever, 
distributeur 
Kees is niet alleen de schrijver, ook de bewegwijzering 
nam hij zelf ter hand: met een kwast rode verf zette 
hij op verschillende plaatsen een grote T, het TAU-te-
ken. Dat is het herkennings teken van de Franciscanen 
en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Daar-
mee zegende Franciscus de mensen en ondertekende 
hij zijn brieven. Maar de laatste tijd zijn er ook wegwij-
zers met de tekst Via Francigena di San Francesco a 
Roma van een mij onbekende Italiaanse organisatie. 
Daarnaast heeft hij zijn boekje altijd in eigen beheer 
uitgegeven, inclusief de vormgeving en de distributie. 
‘Ik schat dat er in de loop der jaren wel duizend van 
die boekjes door mijn handen zijn gegaan en bij het 
postkantoor zijn afgeleverd. Ik denk dat vele duizen-
den mensen deze route hebben gelopen.’ Inmiddels 
zijn er ook Duitse, Engelse en Oostenrijkse uitgaven 
van de Franciscaanse voetreis, waarvan sommige een 
letterlijke vertaling zijn van het origineel; andere ma-
ken soms uitstapjes, bijvoorbeeld naar de geboorte-
plaats van Michelangelo. Of ze geven meer informatie 
over de steden en dorpjes waarlangs de route gaat.  

Wat hem al die jaren de meeste voldoening gaf, dat 
waren de commentaren van mensen die meldden dat 
ze zo ervan genoten hadden. En de dierbare contac-
ten met de verschillende overnachtingsadressen. ‘Bij 
sommige ging ik elk jaar even langs en dan bouw je 
een bijzondere relatie op.’ Toch komt er nu een eind 
aan het project. 

De “jonge generatie” neemt het over
Dat komt zo. Pieter Quelle (een goede bekende uit 
de beginjaren van onze vereniging en inmiddels ook 
al zeventiger) en Ruud Verkerke boden aan het van 
hem over te nemen, want ze hadden ontdekt dat op 
bepaalde punten de routebeschrijving niet klopte; én 
ze wilden meer bekendheid aan het boekje geven. 
‘In eerste instantie hield ik de boot af’, vertelt Kees, 
maar uiteindelijk wist zijn oudste zoon hem ervan te 
overtuigen het stokje over te dragen. De naam van 
het boekje blijft gelijk en de naam Roodenburg blijft 
eraan verbonden. De heren hebben ook de website 
al flink onder handen genomen en aangevuld met 
de GPS-tracks. Volgend voorjaar zal er een geheel 
vernieuwde editie van het boekje verschijnen. ‘Ik ben 
heel nieuwsgierig hoe het eruit zal zien en heb er alle 
vertrouwen in.’ 

Atie zal zeker niet treuren om het naderende afscheid 
van “de Voetreis”. ‘Ik vond het zeker niet altijd leuk, 
elk jaar weer naar Assisi. Toen we ermee begonnen 
heb ik een keer tegen hem gezegd: “ik zit hier maar 
en jij loopt maar heen en weer met die kaarten.” Maar 
ik wilde niet dat ie alleen zou gaan en de kinderen ook 
niet, want hij was al in de zeventig. Er was in die tijd 
daar ook een priester op de route verongelukt; dus ik 
maakte me zorgen. Je had in die eerste jaren ook nog 
geen mobiele telefoon. De mensen vinden het vrese-
lijk dat hij niet meer komt; dat snap ik, maar ik vind 
het niet erg. We hebben er ook enorm van genoten 
maar we zijn nu wel op een leeftijd dat het niet meer 
hoeft. Kunnen we eindelijk echt met pensioen.’ 
Kees blijft wel voorzitter van de oecumenische 
kerkgemeenschap die hij zelf met een stel mensen 
uit de buurt heeft opgezet. ‘We hebben daar eens in 
de twee weken een dienst, waarin meestal gepen-
sioneerde dominees voorgaan. En we houden ook 
huiskamer bijeenkomsten; daar vertelt steeds iemand 
anders iets over een bepaald onderwerp. Ik heb ook 
een keer een verhaal gehouden.’ Ik hoef niet te vragen 
waarover dat ging…. 

In het voorjaar 2019 verschijnt een geheel nieu-
we uitgave van Een Franciscaanse voetreis. Zie: 
www.franciscaansevoetreis.nl 
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De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome sluit het 
tiende jubileumjaar af met de organisatie van de ont-
moetingsdag op een wel heel bijzondere plek: in en 
rond de basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in 
Oudenbosch. Deze kerk is een verkleinde kopie van de 
Sint-Pietersbasiliek, met het front van de Sint-Jan van 
Lateranen te Rome.

Bij aankomst straks op 17 november a.s. bij de basiliek 
in Oudenbosch denk je ongetwijfeld aan het moment, 
waarop je na een lange tocht als pelgrim in Rome op het 
Sint Pietersplein eindelijk de voorgevel van de Sint Pieter 
voor je zag. In een schaal van 1 op 16 hebben de architec-
ten Pierre Cuypers en Gerardus van Swaaij geprobeerd 
een parochiekerk te realiseren met veel verwijzingen naar 
de Sint Pieter in Rome.  In 1867 gaf de toenmalige pastoor 
Willem Hellemans, die in Rome had gestudeerd en er tot 
priester werd gewijd, opdracht om de oude gotische kerk 
te vervangen. Als eerbetoon aan de Pauselijke Zoeaven 
moest het nieuwe bouwwerk verwijzen naar het centrum 
van de katholieke kerkgemeenschap. Na de oproep van 
paus Pius IX sloten zich in die tijd vele honderden jonge 
ongehuwde Nederlandse mannen aan om samen met de 
Zwitserse Garde te strijden bij de infanterie van de Kerke-
lijke Staat. Die staat werd bedreigd door de politieke ont-
wikkelingen in wat we nu Italië noemen. Wanneer je hier 
meer over wilt weten, kun je een bezoek brengen aan het 
Zoeavenmuseum in deze plaats. Maar dat er in de tweede 
helft van de negentiende eeuw in Oudenbosch, dat toen 
slechts 3500 inwoners telde, een bijzonder historisch mo-
nument is opgericht, staat vast.

Veel bekende details 
We zien straks bij ons bezoek eerst de voorgevel. Deze 
is pas in 1892 toegevoegd naar een ontwerp van bouw-
meester van Swaaij, die zijn inspiratie putte uit de voorge-
vel van de Sint Jan van Lateranen. Opvallend zijn de meer 
dan levensgrote beelden, die de voorgevel bekronen. 
De oorspronkelijk kerk was gewijd aan Sint Agatha, een 
van de eerste heiligen uit de Katholieke Kerk. Vrouwen 
met borstkanker of mensen met brandwonden hopen op 
haar voorspraak en branden al eeuwen kaarsen bij haar 
beeltenis. Zoals je in de Latijnse spreuk op de voorge-
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Een bijzondere plek voor een feestje!

vel kunt lezen, is tijdens de bouw aan de 
naam van de kerk de Heilige Barbara van 
Nicomedië toegevoegd. Samen met Maria 
spelen beide heiligen een belangrijke rol 
in deze parochiekerk. Natuurlijk mis je hier 
het indrukwekkende plein van Bernini. Toch 
blijft het een merkwaardig gebouw in dit 
Brabantse land.  Het interieur maakt een 
grote indruk. Hellemans zocht hiervoor niet 
de minste architect aan: Pierre Cuypers, die 
toen al vele tientallen kerkgebouwen op zijn 
naam had staan. Cuypers is voor ons meer 
bekend door zijn latere ontwerpen voor het 
Rijksmuseum (1885) en het Centraal Station 
(1889) in Amsterdam. Het voorportaal of 
narthex loopt over in het middenschip van 
de kerk. Je ziet daar het wijwatervat om de 
binnenkomende gelovigen te herinneren 
aan het doopsel. Veel Latijnse teksten en af-
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kerktaal, die na het tweede Vaticaans Con-
cilie in 1962 werd losgelaten.  Het gebouw 
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neoclassicisme door Cuypers niet werd gewaar-
deerd, heeft de architect zijn opdrachtgever niet 
teleur willen stellen. Hij heeft veel klassieke elemen-
ten toegepast, zeker ook om dicht bij de inspiratie-
bron van de Sint Pieter te blijven. Natuurlijk moesten 
er kosten worden bespaard en zie je naast veel 
namaakmarmer, onder andere een verkleind gipsen 
kopie van de Pietà van Michelangelo. In het mid-
denschip vind je onder de preekstoel ook een kopie 
uit de Sint Pieter van het beeld van Petrus met de 
sleutels in zijn hand. Op een andere zuil zie je een 
beeld van Jakobus de Meerdere, een van de eerste 
apostelen die het geloof ging verkondigen. Natuur-
lijk herken je de schelp als zijn symbool. Verder zijn 
er beelden van alle andere apostelen te vinden. 

Ogenschijnlijk zwevende koepel 
De koepel lijkt te worden gedragen door de vier 
hoofdpilaren, waarop in de loggia’s schilderingen 
van Petrus en Paulus en van Agatha en Barbara zijn 
aangebracht. Wanneer je inzoomt op de details van 
de kleinere koepels zie je in tientallen schilderingen 
vele heiligen afgebeeld. Je moet zeker de 144 treden 
naar de 51 meter hoge koepel beklimmen om de 
schilderingen aan de binnenzijde van de koepel van 
dichtbij te gaan bekijken. Ook hier lees je dezelfde 
inscriptie als in de Sint Pieter in Rome: TV ES PE-
TRVS ET SVPER HANC PETRAM, ‘Aan jou zal ik de 
sleutels van het Koninkrijk der Hemelen geven’. Van-
af de galerij heb je ook een fraai zicht op de kopie 
van het baldakijn, dat boven het tombe-altaar is op-
gericht. Versierd met talloze details en geïnspireerd 
op het origineel dat door Bernini in Rome is opge-
richt. Ook het glasraam boven het sacramentsal-
taar met het symbool van de Heilige Geest in een 

stralenkrans zal je bekend voorkomen. Kritische 
kijkers kunnen in deze kerk hun hart ophalen bij het 
opsporen van de talloze verwijzingen naar kerkelijke 
tradities en gebruiken. Zo verwijzen een godslamp, 
het tabernakel en de tientallen afbeeldingen van 
bijbelse taferelen naar de rijke katholieke tradities.

Een prachtig decor voor ons jubileum 
Nadat de laatste veertig jaren van de negentiende 
eeuw voortdurend aan deze kerk werd gebouwd, is 
deze pas in 1912 tot basilica minor verheven. Blij-
vend wordt er geïnvesteerd om dit monument te 
behouden. Onlangs zijn er luidklokken aangebracht 
en is de kruiswegstatie gerestaureerd. Rondleidende 
gidsen vertellen trots over de opnames die zijn ge-
maakt in 1997 voor de Amerikaanse film ‘Only Love’, 
waarbij de basiliek het ‘Romeinse’ decor vormde, 
maar ook het huwelijk in deze kerk van Frans Bauer 
met zijn Mariska in 2008 wordt dan vermeld. Wan-
neer er in de toekomst tijdens een conclaaf weer 
een paus wordt gekozen, denk je beslist terug aan 
het bezoek aan deze basiliek. Is de kandidaat be-
kend, dan komt er ook uit de schoorsteen van deze 
kerk witte rook. En die schoorsteen is, je raadt het 
al, een geschaalde kopie van de schoorsteen op de 
Sixtijnse kapel.

Je blijft je verbazen, samen met de meer dan 
30.000 bezoekers, die de basiliek van de H.H. 
Agatha en Barbara ieder jaar trekt. Het organiserend 
comité van de jaarlijkse ontmoetingsdag van onze 
Vereniging Pelgrimswegen naar Rome heeft zowaar 
een waardige en speciale feestplek gevonden!
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Op zaterdag 17 november is het weer zover. Dan ko-
men de leden van de Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome weer bij elkaar voor het uitwisselen van informa-
tie en ervaringen en voor het aanhalen van oude en het 
leggen van nieuwe contacten. Dit keer is voor de afslui-
ting van het jubileumjaar gekozen voor een bijzondere 
locatie: de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in 
Oudenbosch. Op pagina 37 vind je meer over deze 
bijzondere kerk.

Waarom lopen mensen al tien jaar met behulp van onze 
vereniging naar Rome? Waarom blijven mensen ook na 
hun pelgrimstocht lid, komen ze steeds terug naar de 
bijeenkomsten van de vereniging en blijven zij andere 
pelgrims opzoeken? Onze conclusie was om dat ‘pel-
grimsgevoel’ levend te houden, steeds weer dat ‘pel-
grimsgeluk’ opzoeken en delen. Maar wat is pelgrimsge-
luk nu precies? Dat is lastig uit te leggen, maar vreemd 
genoeg weet iedere pelgrim wat er wordt bedoeld. Voor 
de afsluiting van het jubileumjaar hebben we daarom als 
thema het ‘pelgrimsgeluk’ gekozen. Onze hoofdspreker 
Wilco Kruijswijk is gespecialiseerd in geluk. Op pagina 
26 van deze Omnes leest u een artikel over hem, zijn ‘Mi-
nisterie van Geluk’ en het ‘Gelukkigerwijspad’ dat hij ont-
wikkelde. Onder de prachtige koepel van de basiliek van 
Oudenbosch deelt hij zijn inzichten en ervaringen met 
ons. Ook de andere sprekers helpen je het ‘pelgrimsge-
luk’ te vinden. Door het geven van tips voor je tocht, of 
door je mee te nemen op hun eigen tocht en hun eigen 
‘pelgrimsgeluk’ te delen.
In deze Omnes wordt een tipje van de sluier gelicht van 
het voorlopig programma. Op deze dag zal tevens de 
halfjaarlijkse ALV van de vereniging plaats vinden. Op 
de website is alle informatie beschikbaar. Daar kun je je 
inschrijven voor de ALV en de lezingen/workshops. Ieder 
lid van de vereniging krijgt een persoonlijke uitnodiging 
voor de informatie- en ontmoetingsdag via de mail, in-
clusief de stukken voor de ALV en de benodigde infor-
matie voor het inschrijven.

Praktische informatie 
Locatie: basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, Markt 
57, 4731 HN Oudenbosch. (goed bereikbaar met OV 
en de auto) Kosten: € 15,00 voor leden, € 20,00 voor 
niet-leden. Inbegrepen: toegang tot de basiliek, lezingen 
en workshops, koffie/thee, uitgebreide lunch en een bor-
rel, stempel van de basiliek voor het pelgrimspaspoort 
Aanmelden: via www.pelgrimswegen.nl 

Tien jaar Pelgrimsgeluk

Jaarlijkse informatie- en ontmoetingsdag Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Het programma 

9.30 - 10.15 uur  ONTVANGST MET KOFFIE

10.35 - 11.30 uur  Pelgrimsgeluk: de magie van pelgrimeren 

  door Wilco Kruijswijk

11.45-12.45 uur Eerste ronde lezingen. Daarbij kan geko-

  zen worden uit:    - 

  Rondleiding door de Kerk  - Algemene 

  Leden Vergadering - Wandelcoaching 

  door Janneke Terlouw - Pelgrimshoeve 

  Kaufernaum door Lidy Peters en Adri 

  Brooijmans - Chemin d’ Assise door Vin-

  cent Oomen - Wandelroutes naar Rome door 

  Titia Meuwese - Fietsroutes naar Rome door 

  Luc Gregoir - Foonfoto, smartphone foto-

  grafie door Janou Zoet

13.00-14.00 uur LUNCH EN INFOMARKT

14.15-15.15 uur Tweede ronde lezingen. Daarbij kan 

  gekozen worden uit:  

  Rondleiding door de Kerk - Algemene 

  Leden Vergadering - Pelgrimeren naar 

  Jeruzalem door Martin Kemperman en 

  Jodien van Ark - GPS op de smartphone 

  (fietsen) door Johan Blom - Op weg naar 

  pelgrimsgeluk door Wilco Kruijswijk - Fietsen 

  in de sporen van Abt Emo door Liesbeth Ou-

  denhuijzen en Fred Hermsen -  Foonfoto, 

  smartphone fotografie Janou Zoet

15.30-16.30 uur AFSLUITING, INFOMARKT EN BORREL 

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 informa-
tie 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 ontmoe-
tingsdag.

Pelgrimsartikelen
Op onze website www.pelgrimswegen.nl vind je de mo-
gelijkheid diverse artikelen zoals speld, wimpel of badge 
te bestellen. Ook kun je daar alle informatie vinden met 
betrekking tot het lidmaatschap.

Bestuur van de Vereniging
Roel Kamerling, voorzitter; Femke Heemskerk (asp.), 
secretaris; Bart van den Dolder, penningmeester; Dick 
van Maanen, Wim van Miltenburg, Robert Jansen en Guus 
Wesselink, lid. 

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

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

Opmaak 
Laura van Roemburg, Amsterdam  
www.lauravanroemburg.nl 

Druk  
Reliëfdrukkerij Bol, Leeuwerikweg 19, 5941 AL Velden

© Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Fotoverantwoording
De foto’s van de basiliek van Oudenbosch op de voorzij-
de en de binnenpagina’s zijn beschikbaar gesteld door 
de Stichting Promotie Basiliek Oudenbosch. De overige 
foto’s zijn met toestemming van de maker geplaatst, 
waarvoor hartelijk dank!

Colofon
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Wandeling

onze gesprekken werden langzaam 
onze vragen beantwoordden we met kijken 

naar de langzame wereld om ons heen 
de dorpen en landerijen in de diepte 

de vogels bijna verdwijnend in de hemel 
we gingen zitten kijken naar deze prachtige 

onverschilligheid van de wereld 
naar de overbodigheid van onze vragen

Rutger Kopland
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