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In dit nummer onder meer:

Pelgrimstochten in Limburg, 
Umbrië, Noorwegen en 
Zweden

Lezers over hun dierbare 
reisattribuut

De plannen van het nieuwe 
bestuur



Het moet begin jaren tachtig geweest zijn, toen ik met mijn vrouw een meerdaagse wandeltocht 
door Corsica maakte. We waren gewaarschuwd voor de brutale wilde zwijnen die daar altijd op zoek 
zijn naar etenswaar; maar toch gebeurde het dat we (domdom!) de tent met rugzakken een uurtje 
achterlieten om in een nabijgelegen poeltje te zwemmen. Bij terugkeer troffen we een ruïne: tent 
en rugzakken aan flarden gescheurd. Van de daders geen spoor te vinden, maar ook geen twijfel: 
everzwijnen. 
Toch heb ik aan die gebeurtenis een dierbaar attribuut overgehouden:  onderdeel van de nieuwe 
rugzak die ik daarna kocht was een heuptasje, in dezelfde kleuren zwart met geel. De grijpgrage 
tanden van everzwijnen hebben die rugzak nooit te pakken gehad, de tand des tijds wel. Maar dat 
heuptasje is nog steeds mijn onmisbare reisattribuut bij alle wandeltochten die ik maak: ik heb er 
mijn camera in, mijn reisgidsje, mijn telefoontje, mijn aantekenboekje en nog zo het een en ander 
wat je onderweg nodig kan hebben en waarvoor je rugzak niet wilt afdoen. Ik begrijp gewoon niet 
dat mensen zonder zo’n ding op stap gaan …. 
Dit als inleiding voor de rode draad door deze voorjaars OMNES van 2019: dierbare reisattributen. 
Dat kan iets heel prozaïsch zijn, zoals een simpel poppetje van een paar gram, maar ook een 
dierbare afbeelding of speciale pelgrimsstaf. Met dank aan de lezers die reageerden op onze oproep 
treft u hun voorwerpen verspreid over de pagina’s van dit nummer, mét het verhaal over het hoe en 
waarom. 
Verder leest u weer mooie interviews met en reisverslagen van bijzondere mensen die te voet of op 
de fiets (delen van) Europa doorkruisten, al dan niet als pelgrim. Speciale aandacht vraag ik voor 
het verhaal van Erica van Baren, die in een openhartig relaas vertelt hoe ze die speciale ervaring van 
de pelgrimstocht (“Wonen waar ik verblijf door te zijn waar ik ben in geest en lijf”) in het dagelijks 
leven daarna probeert vast te houden. Een voor velen herkenbare zoektocht, lijkt me. 

Tot slot zal het u zijn opgevallen dat de OMNES in magazineformaat inmiddels de norm is geworden 
en niet – zoals het oorspronkelijke plan – alleen tijdens het achter ons liggende jubileumjaar. Dat 
verplicht tot een dankwoord aan het bestuur, namens de gehele redactie! 
Diezelfde redactie heeft weer met veel plezier deze kleurrijke OMNES 18 samengesteld en wenst u 
veel leesplezier!
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Voorwoord van de hoofdredacteur
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In West-Vlaanderen aan de Noordzeekust 
spreek ik af met PAUL DE MAREZ. Deze 
opmerkelijke pelgrim schreef naar aanleiding 
van zijn laatste tocht naar Trondheim het boek 
‘De ogen van de muskusos’. In de Nieuwsbrief 
van december 2018 verscheen hierover een 
bespreking. Het boek maakte me nieuwsgierig 
naar wat eraan vooraf ging. Paul vertelt.

In 2004 trok ik naar Santiago de Compostela 
in de hoop dat ik hiermee een emotionele 
knoop kon ontwarren, al bleek het niet te 
lopen zoals ik aanvankelijk had gedacht. 
Toch deed de tijd zijn werk: in 2010, bij het 
einde van mijn beroepsloopbaan, had ik het 
gevoel een nieuwe richting ingeslagen te zijn. 
Dit bezegelde ik met een tweede tocht naar 
Santiago, nu samen met mijn geliefde.  In juni 
2013  besloot ik naar Rome te stappen om 
frisse lucht in te ademen en de cirkels in mijn 
hoofd kort te sluiten. De eerste dagen vroeg 
ik me af: wat loop ik hier te doen? Maar dat 

veranderde naar een uitgelaten stemming eens 
ik bij het Juragebergte aankwam. Mijn tocht 
was een jubeltocht geworden omwille van het 
leven. Ik dankte God, het universum of wat dan 
ook voor het mooie leven dat ik ontvangen 
had, al zovele jaren. In 2014 nam ik deel aan 
het Jorsala project met mijn vriend Sébastien 
de Fooz. Mensen werden samenbracht op 
een tocht van Ieper door de Balkan naar 
Istanbul; dwars door conflictgebied om 
ruimte te creëren voor het overbruggen van 
culturele, religieuze en etnische verschillen 
en het overwinnen van de angst voor de/het 
vreemde. 

Aanslagen in Brussel en Olavs moordpartijen 
In 2016 werd ik geboeid door het Olavspad 
van Oslo naar Trondheim, dat met de zegen 
van de Europese Raad, meer en meer mensen 
aantrok. Toevallig had ik kort daarvoor het graf 
van de doodbrave Broeder Isidoor bezocht; 
hij is zalig verklaard, maar bovenal – zoals 

Tekst Luc Gregoir

Foto’s Paul de Marez

‘Door het boek zijn mijn 
vragen waarvoor ik 
op pelgrimstocht 
vertrok 
verdampt’

‘De cirkel is rond’
INTERVIEW
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we dat in Vlaanderen zeggen -  ene van bij ons! Maart 
2016 was ook de tijd dat de aanslagen in Brussel 
werden gepleegd. De parallel tussen de gruwel van de 
aanslagen en de moordpartijen waarmee Olav in enkele 
jaren het christendom invoerde trof me diep. Ik was 
zo kwaad dat ik dacht: Wat ga ik daar eigenlijk doen 
in Noorwegen? Ik moet dien Olav een boodschap van 
Broeder Isidoor gaan brengen! De tocht moest daarom 
in Vlaanderen vertrekken en niet in Oslo en ik stelde 
mezelf een duidelijke opdracht: Olav een boodschap te 
brengen.

Tijdens mijn tweede tocht naar Santiago kwam ik op 
het idee iedere dag samen te vatten in een Haiku, de 
Japanse dichtvorm die vastligt in zeer strikte regels. 
Dit keurslijf verplicht je naar de kern te gaan zonder 
uitweidingen en zo de essentie weer te geven: één 
dag samengebald in zeventien lettergrepen.  Naar 
Trondheim vertrok ik met de opdracht Olav een 
boodschap te brengen, maar wat ik hem exact wilde 
zeggen was ook voor mij niet helemaal duidelijk; daar 
ging de tocht immers over. Op weg naar Rome had ik 
God bejubeld, maar wie of wat was die God eigenlijk? 
Ik benoemde hem ‘Het God’. Wat hier achter schuilging 
moest ik zien te weten komen op de bijzondere 
plaatsen die ik zou aandoen en vernemen van de 
mensen die ik zou ontmoeten. Een spirituele tocht in 
zijn breedste betekenis. 
Al snel werd duidelijk dat dit zou uitmonden in een 

boek. De 82-jarige kunstenaar Koenraad Tinel, zei 
me op de vierde dag: ‘Paul, zolang ge kunt moet ge 
stappen en alles in uwe kop opslaan. Als ge thuis 
komt, moet ge u neerzetten en skrieven’. Onderweg 
had ik mijn schriftjes bij me, in een handig formaat 
met stevige kaft, zodat ik het in mijn broekzak 
kon opbergen en ik het kort bij de hand had om er 
onderweg mijn gedachten of aantekeningen in te 
noteren. Het boek zelf was iets voor later. 

Ieder doet wat ie doet 
Vanuit het noorden lopen er pelgrimsroutes naar 
Santiago en Rome. Zonder deze paden strikt te volgen 
heb ik die wegen als leidraad genomen, omdat je 
uiteindelijk ook ergens wilt uitkomen. Ook had ik een 
paar plaatsen of mensen waar ik me had voorgenomen 
langs te gaan, soms zonder te weten waar ze zicht juist 
bevonden. Dat zocht ik dan ter plaatse wel uit. Zoals 
bij Oldenzaal, waar ik de woonst van Herman Finkers 
onafgesproken binnenliep, wetende dat hij onder zijn 
zitkamer een private kapel/crypte heeft. Daar wachtte 
me een onverwacht gesprek met deze cabaretier over 
rituelen. Of de eenvoudige vrouw die ik aantrof op een 
kerkhof bij een alleenstaand klein kerkje even buiten 
Aalborg; daar was ik de carnavalsgekte ontlopen. Toen 
ik haar zei, dat het me verwonderde dat ze haar jonge 
leven deelt met haar dode vrienden wiens graven ze 
mooi houdt, antwoordde ze me: “Ik doe wat ik doe. Jij 
maakt zo’n verre tocht, maar wel van het ene graf naar 
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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.

het andere graf”. Met een paar simpele woorden haalde 
ze mij van mijn voetstuk. 
Ik vraag me af hoe komt het dat ik zulke momenten 
meemaak? Is het voorbestemd dat ik mensen ontmoet 
die ik moet ontmoeten om mijn probleem op te 
lossen? Mensen die er zich waarschijnlijk zelf niet van 
bewust zijn welke rol ze spelen in mijn verhaal. Als je 
doelbewust naar zo’n ervaringen op zoek gaat, kom je 
ze waarschijnlijk niet tegen. In Nijmegen, in het “Heilig 
Land”, viel mijn oog op een uitspraak van Frank Zappa 
tussen die van de spirituele leiders van de wereld. In 
Zappa’s woorden: “A mind is like a parachute. It doesn’t 
work if it’s not open”, ligt een deel van het antwoord 
waarom je deze ervaringen meemaakt. Je kan de energie 
ontvangen van sterke plaatsen en een boodschap 
ontvangen wanneer je je positief openstelt. Je ziet en 
voelt die dingen, maar omdat je met een bijzondere bril 
vertrekt, zie je details die je anders niet zou zien; en je 
trekt naar plaatsen waar je anders aan voorbij zou lopen. 
Het is vreemd hoe een vervallen kerkje meer teweeg kan 
brengen dan een prachtige gerestaureerde kathedraal. 

Naar het waarom moeten we raden 
Ik word op mijn tocht getrokken naar oude sites - 

sommige duizenden jaren oud - waar een bijzondere 
kracht van uitgaat. Waarom zijn ze aangelegd? Wat 
bezielde de mensen die ze tot stand hebben gebracht? 
Is de grafcultuur gerelateerd aan een religie zoals wij 
sinds tweeduizend jaar naar religie kijken? We hebben er 
geen zicht op, we weten het niet. Al zal het mystieke wel 
een grote rol gespeeld hebben. De laatste tweehonderd 
jaar hebben we met een duizelingwekkende snelheid 
een enorme kennis verworven over hoe de dingen in 
elkaar zitten, hoe ze werken. Maar naar het waarom 
moeten we raden. We zijn opgegroeid met de verhalen 
van tweeduizend jaar Christendom. De globalisering 
die we nu meemaken gaat niet enkel over het fysisch-
geografische, maar ook over communicatie. De laatste 
twintig jaar is de wijze waarop we communiceren totaal 
veranderd. Als je mening niet gedeeld wordt door je 
buurman in het dorp, vind je wel een gemeenschap 
ergens op deze aardbol die er net zo over denkt zoals 
jij. Je kan niemand meer iets wijsmaken, de oude 
oplossingen werken niet meer. Maar de vraag naar 
zingeving blijft overeind. Onze generatie en die van onze 
kinderen zijn nog bezig met het afrekenen met de oude 
waarheden, maar onze kleinkinderen zullen hier geen 
last meer van hebben en op een nieuwe manier de vraag 
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naar zingeving invullen. De generatie die er nu aankomt is veel meer met 
één of andere vorm van zingeving bezig dan wij of onze kinderen dat 
zijn.

De “hij-“ of de “ik-vorm” 
Ik heb het boek eigenlijk geschreven voor mijn kleinkinderen. Zij waren 
ook de eersten die een exemplaar kregen. Het valt niet te ontkennen 
dat het je ijdelheid streelt dat het boek goed ontvangen wordt. De 
kritische reacties, die er ook waren,  hadden vooral te maken met een 
verschil in zienswijze, hetgeen ik heel positief vind. Ik vind het normaal 
dat anderen met andere oplossingen komen al gaat het over dezelfde 
vraag. Aanvankelijk had ik het boek in de ‘hij-vorm’ geschreven, maar een 
proefpanel van vrienden dat de eerste versie had gelezen, raadde me aan 
over te stappen naar de ‘ik-vorm’. Dat was een ingrijpende wijziging. Met 
de ‘hij-vorm’ wilde ik afstappen van de egotripperij waarin zovele van 
dit soort boeken geschreven worden; het maakte het ook gemakkelijker 
een aantal zaken neer te schrijven. De ‘ik-vorm’ verplichtte me dan weer 
mezelf meer bloot te geven. En het verhaal werd erdoor veel sterker en 
waarachtiger. Ik heb er wel mijn werk aan gehad, gedurende twee jaar 
ben ik er intensief mee bezig geweest. Maar ik heb er veel aan gehad 
en met dit neer te schrijven heb ik het gevoel dat voor mij hiermee de 
cirkel rond is. Mijn vragen waarvoor ik eerder op pelgrimstocht vertrok, 
zijn verdampt. Ik heb de innerlijke vrede gevonden en ik wens dat ieder 
ander ook toe. Laat mijn tocht en mijn boek hiervoor inspirerend zijn. 

Luc Gregoir

DE OGEN VAN DE MUSKUSOS
Beefcake Publishing, 2018

ISBN 9789491144875

Maaike Sangster

Zoals de toverstaf zijn tovenaar 
kiest, zo koos mijn wandelstok mij. 
Kaarsrecht is hij niet, maar wel licht 
en stevig, met een kromming waar 
mijn hand precies in valt. Ik vond hem 
tijdens mijn klim omhoog naar de Sint 
Bernhard en liep er daarna nog zo’n 
duizend kilometer mee. 
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Het is al een paar dagen veel te heet. In 
de verstikkende hitte rijd ik met de bus 
van Spoleto naar Norcia, het beginpunt 
van de Cammino di San Benedetto. Licht 
gespannen kom ik steeds dichterbij. Wat 
zal ik er aantreffen na de aardbeving? 
Langs de stadsmuren liggen de gevallen 
stenen. Delen van de muur worden gestut. 
Bij de eindhalte stap ik uit.  

In de bar zijn de enige andere klanten 
militairen, politieagenten en een 
verdwaalde inwoner. Het is bijna een jaar 
na de aardbeving en de inwoners klagen. 
Elke dag komen er politici die zeggen dat 
er nu echt hulp komt. Maar de inwoners 
hebben er geen vertrouwen meer in. Zowel 
de politiek, als de kerk stoppen het geld in 
eigen zak. Norcia lijkt alleen weer tot leven 
gebracht te kunnen worden door lokaal de 
economie te stimuleren en hier geld uit te 
geven in winkels en restaurants. Maar hoe 
kun je in een bar nog meer geld besteden 
dan aan een koffie en een cornetto? Ik heb 
moeite om te vertrekken. Ik rek het nog 

Tekst en foto’s Everdiene Geerling

Europa zelf lijkt aan 
puin te liggen, maar 
haar patroonheilige 

gelooft er nog in…

even door een laatste wc-bezoek. En dan 
ga ik echt. Rugzak op, stokken mee, een 
laatste groet. 

Mijn hart huilt 
Ik loop door de eveneens ondersteunde 
Porta Ascolana het centrum in naar de 
Via Roma. De zijstraten zijn afgezet met 
hekken met borden met Zona Rossa: 
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verboden gebied. Het puin ligt in de straten, 
huizen zijn ruïnes, mensen zijn weggetrokken. 
Er heerst letterlijk een doodse stilte. Ik ben 
geschokt. Ik stuit meteen op twee militairen 
met geweren. Een jaar na de aardbeving lijkt 
er inderdaad nog niets gebeurd te zijn. Wat 
een ellende; met tranen in mijn ogen groet ik 
de militairen en loop door naar het Piazza del 
Duomo. De prachtige Basilica di San Benedetto, 
gebouwd bovenop het geboortehuis van de 
Heilige Benedictus en zijn zus Scholastica, 
en in 2010 helemaal gerestaureerd, ligt aan 
puin. Alleen de gevel staat nog overeind, 
maar staat in de steigers om te voorkomen 
dat ook deze neergaat. De toren van het 
gemeentehuis wordt ondersteund, het museum 
is dicht. De collectie is verdeeld over musea 
in de omgeving. Alleen de Heilige Benedictus, 
patroonheilige van Europa, staat nog fier op 
zijn sokkel. Europa zelf lijkt aan puin te liggen, 
maar de patroonheilige gelooft er nog in. 
Behalve militairen en politieagenten en ikzelf 
is er niemand. Winkels zijn dicht. Verdwaasd 
loop ik nog even de hoofdstraat door. Mijn 
aanwezigheid voelt ongepast. Wat doe ik 
hier? Ik voel me een ramptoerist. Ik moet hier 
weg. Ik loop terug naar de Porta Ascolana 
en kom langs F.lli Ansuini, wat mij betreft 
een van de lekkerste (en mooiste) bottega’s 
met een enorme keuze aan heerlijke kaas, 
worst, vleeswaren en natuurlijk de linzen uit 
Castelluccio. De eigenaar opent net zijn winkel 
en zegt me vriendelijk lachend goedendag. 
Inmiddels lopen de tranen over mijn wangen. 
Ik lach terug en loop snel door. Oh meneer, 
wat zou ik graag uw winkel leeg willen kopen. 
Omdat ik likkebaardend in de winkel sta, omdat 
het een nog lekkerder is dan het ander, omdat 
ik vol bewondering naar de levenskracht van 
deze familie kijk, omdat ik hen financieel wil 
helpen. Maar mijn rugzak is vol. En in gedachten 
beloof ik hem terug te komen. Mijn hart huilt. Ik 
ga met gemengde gevoelens beginnen aan de 
Cammino di San Benedetto. 

Burp, nee echt niet…. 
Inmiddels ben ik een week in de hitte aan de 
wandel. In Castel di Tora maakt gastvrouw 
Rita de lunch klaar: bruschetta, salade, 
courgettesalade, volkorenbrood, tomaten. 
Mjammie, het smaakt me allemaal even goed. 
Na afloop plof ik bijna. En als Rita weer naar 
haar werk gaat, ga ik Castel di Tora (uno dei più 
belli borghi d’Italia, oftewel een van de mooiste 
dorpjes van Italië) verkennen. Maar de fysieke 
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inspanning van het klimmen en dalen doen me geen 
goed. Ik heb te veel gegeten, en de warmte en de 
vermoeidheid spelen op. Ik heb het gevoel dat ik 
moet overgeven. Ik herken het van voorgaande 
jaren. Als het heel heet is, heeft het lichaam na 
het leveren van een grote fysieke inspanning, alle 
energie nodig voor het afkoelen, en legt het de 
spijsvertering stil. En dat is bij mij ook het geval. Ik 
moet dus vooral niet te veel eten. Een schrale troost: 
het schijnt dat sommige wielrenners er ook last 
van hebben. Ik loop heel langzaam weer naar huis 
terug en ga op bed liggen. Ik moet ook niet aan eten 
denken. En Rita heeft nog wel een verse truffel van 
de buren gekregen. Burp, nee echt niet. ’s Avonds 
probeer ik haar uit te leggen dat ik nog niet aan eten 
moet denken. Ze maakt wat fruit voor me klaar en 
fabriceert voor zichzelf wat anders. 
Na een goede nacht neem ik de volgende dag een 
rustdag in Castel di Tora. ’s Morgens staat Rita al 
sperziebonen te koken voor de lunch die dag. Met 
een klein stukje vlees en mozzarella smaakt het me 
toch weer uitstekend. Niet te veel eten, dan gaat het 
goed. Ik krijg het de lieve Rita alleen niet uitgelegd 
in mijn houtje-touwtje-Italiaans. Ik weet de Italiaanse 
woorden voor misselijk, kotsen en diarree niet. Ik 
moet dus vooral niet te veel eten. Maar de kleine 

Italiaan gelooft niet dat weinig eten goed is voor 
de grote Nederlander. En dus krijg ik allerlei andere 
problemen aangepraat en worden de multivitaminen 
en magnesium aangerukt.

‘Nee, stoppen is geen optie!’ 
De volgende dag in Orvinio (ook ‘uno dei più belli 
borghi d’Italia’) informeer ik bij gastheer Maurizio 
voorzichtig naar de fietsroute. ‘Neeee, dat moet je 
niet doen’, bezweert hij me. Eh, ik begrijp ook dat 
die wandelroute veel mooier is, maar soms moet je 
keuzes maken. En de fietsroute zier er makkelijker 
uit. Vanmorgen is mijn rugzak gescheurd en Maurizio 
heeft al gezegd: ‘dit is een teken; misschien moet 
je stoppen’. Mijn geest schreeuwt: ‘nee, stoppen is 
geen optie’. Maar mijn verstand zegt andere dingen: 
‘het is niet erg om op te geven; met 40 graden een 
berg oplopen met rugzak en al is niet normaal’. En 
toch ga ik weer op pad. Maurizio biedt aan om me 
een stukje met de auto te brengen. Dat scheelt een 
paar kilometers klimmen. Twijfel, twijfel. Vind mezelf 
een watje. En ja, het gaat toch best weer goed? Hm, 
misschien toch beter. En zo rijden we omhoog, en bij 
een wegwijzer zet hij me eruit. Hij laat me zien hoe 
ik moet lopen. ‘Naar dat bosje toe, omhoog, en dan 
de tekens volgen. Je komt bij een ruïne. Daar moet 
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je links omheen en achterlangs en dan volg je de tekens 
weer. Het is niet moeilijk. En als er wat is, dan moet je 
bellen.’ Oké, moet lukken. We nemen afscheid, hij kijkt 
me na, schreeuwt ‘meer naar links’, op het moment dat ik 
inderdaad even twijfel. De weg stijgt behoorlijk en ik voel 
al snel dat mijn ontbijt omhoog komt. Ik hoop niet dat 
dit te lang duurt, want dan kan ik meteen gaan bellen. 
Beetje rustiger aandoen en verder lopen. En voordat ik in 
Licenza ben heb ik al een berichtje of alles goed gaat. Ja, 
alles goed. Ik neem hier een koffie, eet de meegekregen 
cake op, zit op een bankje in de schaduw, en bel het 
slaapadres voor vanavond in Mandela bij Marzia.  

Hoeveel tekens heeft een mens nodig? 
En zo sukkel ik nog een paar dagen door. Het blijft 
minstens 40 graden. Ik slaap slecht. Ik zit ’s nachts 
rechtop in mijn bed, klaar om naar de wc te kunnen 
rennen. Ik eet weinig. Ik leef op perziken en tomaten. Ik 
ben een dweil en een emotioneel wrak. De vooruitzichten 
zijn dat het zelfs 45 graden wordt. De kranten staan vol 
met waarschuwingen vanwege de hitte. Er is in Rome 
een watertekort; door de droogte zijn er bosbranden. 
Niet alleen mijn rugzak is gescheurd, ook in mijn broek 
en mijn pyjamabroek zit een scheur. Everdiene, geef toe 
dat je zelf ook aan stukken ligt. Hoeveel tekens heeft een 
mens nodig? Dit gaat ten koste van mijn gezondheid. 
Iemand zei ooit tegen me dat ik onstuitbaar ben. In 
sommige gevallen is daar niets mis mee, maar het is ook 
een kunst om nee te zeggen,  om te zeggen: tot hier toe 
en niet verder. Ik moet gewoon toegeven dat ik fysiek 
niet (meer) in staat ben om in grote hitte te pelgrimeren. 
Ik heb het jaren gedaan en het lukt niet meer. En als ik 
in het prachtige Subiaco aankom, besluit ik te stoppen. 
Weer huilt mijn hart.
   

De Cammino di San Benedetto 

De Cammino di San Benedetto is een 300 km 
lange pelgrimstocht. Vanuit Norcia (Umbrië), de 
geboorteplaats van Benedictus, loop je in zestien 
etappes of fiets je in zeven etappes via Subiaco 
(ten oosten van Rome) naar Montecassino 
(Latium). In Subiaco heeft Benedictus zich drie 
jaar in een grot teruggetrokken en in Monte 
Cassino, waar hij zijn eigen kloostergemeenschap 
stichtte, ligt hij begraven. Op 24 augustus 2016 
vond een verwoestende aardbeving plaats. Met 
een kracht van 6,2 op de schaal van Richter, 
vielen er 293 doden, 388 gewonden, en werden 
er 2500 mensen dakloos. In een tweeluik vertelt 
Everdiene Geerling over haar ervaringen met 
deze Cammino. In de zomer van 2017 is zij 
in Norcia gestart. Door de verstikkende hitte 
van meer dan 40 graden heeft zij in Subiaco 
noodgedwongen haar tocht moeten afbreken. In 
het najaar van 2018 is zij teruggegaan om van 
Subiaco naar Montecassino te lopen. En omdat 
de tocht om vele redenen heel bijzonder was, is 
zij daarna in Norcia opnieuw begonnen. In dit 
eerste deel vertelt zij over de emotionele start en 
de gedwongen stop. In het volgende deel zal zij 
meer vertellen over de heilige Benedictus en wat 
deze tocht zo bijzonder maakt.

ADVERTENTIE
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Wonen waar ik verblijf door te zijn waar ik ben in geest en lijf. Dat 
is de les van mijn pelgrimstocht naar Rome. Vervolgens keerde 
ik terug in de reguliere wereld die ik verlaten had en die veel 
onvriendelijker en weerbarstiger opgaven stelde en stelt dan het 
simpele pelgrimsbestaan van opstaan, inpakken, ontbijten, lopen, 
slaapplaats vinden, uitpakken, wassen, eten, slapen. Hoe bereik ik 
als pelgrim die innerlijke vrede van zijn waar ik ben in mijn geest 
en lijf en hoe houd ik die vast? Hoe ga ik thuis verder op het pad 
van persoonlijke en spirituele ontwikkeling? 

Tekst en foto’s Erica Visman – van Baren

Mijn 
voortdurende 
pelgrimage

Ik wandel weg uit alle verklaringen 

hoe het is, hoe het was, hoe het moet 

zijn ik heb geen wereld in bewaring 

geen vast moment voor geluk en pijn

alles verandert steeds en ik vergeet 

steeds meer alles verbrokkelt en 

verdwijnt als ik maar ben waar ik ben 

in mijn geest en lijf dan kan ik wonen 

waar ik verblijf

(door Thijs Hanrath)
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Volgens Emily Esfahani Smith in De kracht van betekenis 
is verhalen vertellen één van de vier pijlers van een zinvol 
leven. De andere drie zijn : ergens bij horen, een doel hebben 
en transcendentie ervaren. Mensen die naar een zinvol 
leven streven, ervaren meer levensvervulling – en geluk. 
Verhalenvertellers scheppen een coherent verhaal van hun 
leven waardoor ze zichzelf en de wereld beter gaan begrijpen. 
Dit is een kans voor mij om een coherent verhaal van mijn 
voortdurende pelgrimage te scheppen. Ik schrijf “voortdurende 
pelgrimage”, maar zo simpel is het niet. Het heeft enige tijd 
geduurd voordat ik mijzelf pelgrim kon noemen.

Pelgrimeren was mij wezensvreemd 
Zes jaar geleden liep ik van Gorinchem naar Rome. In 132 
dagen legde ik 2800 kilometer af. Ik noemde het mijn 
voettocht naar Rome. Ik was lid van onze vereniging 
Pelgrimswegen naar Rome en ik had een pelgrimspaspoort. 
Dat paspoort liet ik halfhartig zo af en toe afstempelen in 
kloosters en kerken. Als Nederlands Hervormd gedoopte, 
met acht jaar christelijk basisonderwijs, zondagsschool tot 
mijn tiende, verplichte godsdienstlessen op de openbare 
middelbare school en ouders die de kerk afvielen in die 
periode, had ik niet veel affiniteit met godsdienst en al 
helemaal niet met katholieken. Daar ging je niet mee om, 
werd mij in mijn vroege jeugd geleerd. Pelgrimeren was 
mij wezensvreemd. Ik kende bijna niemand die het gedaan 
had, en ik had er een vage notie van: - lopen teneinde 
geloofsverdieping te ervaren of – lopen teneinde een aflaat 
te verwerven. Tijdens mijn tocht schuurde het pelgrim 
zijn. Enerzijds zocht ik het op door pelgrimswegen te 
bewandelen, door kerken en kapelletjes te bezoeken, door me 
te verdiepen in Maria-legendes en door stempels voor mijn 
pelgrimspaspoort te verzamelen. Anderzijds nam ik afstand 
door bewust niet voor de Via Francigena te kiezen als zijnde 
de meest belopen en gefaciliteerde pelgrimsroute naar Rome, 
en door nauwelijks gebruik te maken van slaapplaatsen in 
kloosters en pelgrimsherbergen.

Nog steeds halfhartig 
Onderweg schreef ik op dag 49 het volgende in mijn 
nieuwsbrief: Ben ik een pelgrim? Ben ik een sportieve 
wandelaar? Ben ik een cultuurzoeker? Ik weet geen antwoord, 
en ik heb besloten dat ik gewoon Erica ben, die in 1999 geheel 
intuïtief heeft besloten om naar Rome te gaan lopen als haar 
dochters uit huis zijn en dat nu doet. Er hoeft geen etiketje op. 
Dit is wat het is. (3-8-2013) 
En op dag 112 : Sinds Florence ben ik opeens een pelgrim. 
Tenminste anderen definiëren mij als pelgrim. Bij sommige 
hotels krijg ik pelgrimskorting. Maar blijkbaar zijn er ook 
pelgrims die zich misdragen, want ik kom ook bordjes tegen 
met “no pellegrini” (geen pelgrims). Er loopt hier een volledig 
uitgezette Franciscaanse voetreis, waar ik gedeeltelijk parallel 
aan loop. Opeens heb ik dan meelopers, die ik meerdere 
keren op een dag en ‘s avonds tegenkom. Dat is even wennen. 
(5-10-2013). Ik blijf halfhartig. Bij aankomst in Rome haal ik 
wel mijn laatste stempel in de sacristie van de Sint Pieter. Het 
plaatsen van de stempel was een emotioneel moment, een 
bevestiging van het einde van mijn tocht, de rugzak mocht af. 
Maar ik haalde geen pelgrimstestimonium bij het Vaticaan of 
de Friezenkerk; ik vond nog steeds dat ik geen pelgrim was. Na 
thuiskomst bleef het pelgrimeren zonder echt pelgrim te zijn 
wringen. Toch heb ik, precies een jaar na aankomst in Rome in 

aanwezigheid van mijn gezin alsnog mijn Pelgrimstestimonium 
ontvangen in de Friezenkerk te Rome. Maar ook dat maakte 
van mij niet een echte pelgrim. Ik sprak nog steeds over mijn 
voettocht naar Rome.

Van voetreis naar pelgrimage 
In november 2014 heb ik mij in een opwelling ingeschreven 
voor de cursus Floreren voor Pelgrims van Anne Marie Reimert 
in het klooster van de Broeders van Huijbergen. Haha mam, 
word je toch nog een Pelgrim? zei Bineke, onze jongste 
dochter. En ja, ze had gelijk. Door pelgrimeren te herdefiniëren 
als een reis naar mijn innerlijk weten, was ik plots een pelgrim 
en werd mijn voetreis een pelgrimage. Anselm Grün schrijft 
in Wijsheid van Pelgrims het volgende: “Voor veel mensen is 
pelgrimeren een manier om zichzelf te vinden. Pelgrimeren 
is een archetypisch symbool voor ieder mens. De pelgrim is 
het oerbeeld van de verandering, de figuur die in de psyche 
opduikt als het tijd is om te vertrekken en een nieuwe wereld 
te zoeken. De pelgrim erkent dat hij de antwoorden op de 
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diepste vragen van zijn leven niet kent. Hij gaat op reis om het 
antwoord op zijn vragen te vinden. Van tijd tot tijd worden 
wij geraakt door het archetype van de pelgrim. Dan moeten 
wij wegtrekken uit onze bekende en vertrouwde omgeving 
om onze passie te volgen. Pelgrimeren betekent de weg van 
ons verlangen gaan. Het verlangen voert ons echter verder 
dan deze wereld. Het leert ons dat er iets is dat in ons leeft 
dat de wereld overstijgt.”  Ik heb ontdekt dat de tijd en stilte 
op de weg naar Rome me in staat hebben gesteld om beter 
naar mijzelf te leren luisteren en ontvankelijker te worden voor 
mijn omgeving. Dat was echter het begin van een lange weg, 
een zoektocht naar harmonie in mijzelf, harmonie met mijn 
omgeving en dat alles in contact met het hogere. 

Het verlangen is gewekt 
Berti Hendriks schrijft in Dagboek van de ziel: “Stilte vormt 
de omgeving waar we de grootste kans lijken te hebben 
God te ontmoeten. Stilte is de taal in de kloosters. Stilte 
is de hand die ons in de kerk of tempel meeneemt naar 
het contact met de Lege Ruimte. Stilte is niet slechts het 
afwezig zijn van geluiden. Stilte betreft een ‘ruimte’ die ons 
op een vanzelfsprekende wijze verbindt met het wonder van 
ons bestaan en van al wat is. Het is voor onze persoonlijke 
ontwikkeling bijzonder vruchtbaar om de stilte op te zoeken. 
In onze drukke samenleving is zij een schaars goed geworden. 
Gelukkig bestaan er nog steeds mogelijkheden om je alleen of 
met gelijkgestemden terug te trekken op een plek waar stilte 

is en waar wij onszelf zo zuiver mogelijk kunnen ervaren.” De 
stilte van het pelgrimeren heeft mijn persoonlijke en spirituele 
ontwikkeling flink op gang geholpen. Het verlangen is gewekt. 
Ook thuis ben ik nog steeds een pelgrim. Maar hoe geef ik 
vorm aan mijn pelgrim zijn in mijn dagelijkse leven thuis? 
Hoe voorkom ik dat ik meegesleept wordt in de waan van 
de dag? De kunst is dus te zijn waar ik ben in mijn geest en 
lijf. Zowel onderweg, tijdens de pelgrimage, als thuis. Weg te 
blijven bij de verklaringen, de wereld in bewaring en de vaste 
momenten van geluk en pijn. De eerste vier jaar heb ik dat 
vooral zelf proberen uit te vogelen. De laatste anderhalf jaar 
word ik geholpen door het ITIP, school voor leven en werk. 
Ik ervaar het als zeer waardevol om geholpen te worden 
door mensen die verder zijn op de weg die ik wil volgen. Er 
zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden: religie, de 
bronboeken, pelgrims, medemensen. Om er maar een paar te 
noemen. Wie zoekt zal vinden.

De oefenschool 
En dan nog een laatste overpeinzing. Deze morgen liep ik met 
Roeland, mijn echtgenoot, ons standaard rondje Gorinchemse 
wallen, Merwededijk, Lingsesdijk. Bij het kerkje van Dalem viel 
mijn oog op de steen boven de ingang. Oeffen schoole voor 
geloof, hoop en liefde, stond er. Ik werd geraakt. Is het hele 
leven niet een oefenschool voor geloof, hoop en liefde? vroeg 
ik aan Roeland. En als ik nu doordenk en mijn leven zie als 
een voortdurende pelgrimage, is dan de pelgrimage niet de 



12 OMNES 18 | 2019

Aan de muur van zijn bovenwoning in de Amsterdamse 
Indische buurt hangt nog de foto uit 1987 van een jeugdige 
Hans Reitsma, fietsend op weg naar Venetië.  Hans zelf 
noemt het “de oer-route”. ‘Het begon allemaal met de 
Elfstendtocht van 1986. Die wekte in mij het verlangen 
Grote Daden te verrichten. Nu ben ik een bar slechte 
schaatser. Een Elfgrachtentocht zou voor mij wel het 
maximaal haalbare zijn geweest. Fietsen ging mij veel 
beter af, en zo rijpte het plan voor een lange fietstocht: 
Amsterdam – Venetië.’

Hans Reitsma (Enkhuizen, 1949) studeerde in Amsterdam 
sociologie met als specialisatie planologie, maar koos 
uiteindelijk voor een carrière in de logistiek die eindigde als 

controleur gevaarlijke stoffen bij TNT Express. Tussendoor 
werkte hij nog als zetter bij een drukkerij en daaraan hield 
hij de liefde over voor grafische vormgeving die hem nu 
van pas komt bij het maken van zijn fietsrouteboekjes. ‘Ik 
kan daarin bijna alles kwijt wat ik leuk vind: reizen, fietsen, 
kaarten maken, cultuur, natuur, fotografie, schrijven, 
vormgeven, informatie overzichtelijk ordenen en natuurlijk 
puzzelen: hoe je de route zo goed mogelijk krijgt.’

Sportieve dertiger als norm 
Na thuiskomst van zijn grote fietstocht besloot hij een 
routeboekje te maken om zo andere fietsers te laten 
profiteren van zijn avondenlange voorbereiding. Volgende 
vakanties besteedde hij aan het zoeken van alternatieven 

‘Alles waar ik goed in 
ben, kan ik erin kwijt’
Fietsroutemaker Hans Reitsma blijft schaven 
en poetsen aan zijn Rome-route

INTERVIEW

Tekst Arnoud Boerwinkel
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voor stukken route die tegengevallen waren: te druk, niet 
mooi genoeg of te modderig. Dat ging niet vlug, immers 
Google Maps, Streetview, Google Earth en OpenStreetMap 
bestonden nog niet.  Na een paar jaar hing hij een papiertje 
op wat toen nog de fiets-vakantiebeurs heette: wie wil mijn 
route naar Venetië testen? Daar kwam een vijftal reacties op, 
onder meer van een ouder echtpaar. Die stuurden hem een 
ansichtkaart vanuit de Eiffel: “jouw route gaat ons veel te 
veel op en neer. Hij is ons veel te zwaar.” Dat was waardevolle 
feedback: ‘Ik had mezelf - als sportieve dertiger - als norm 
genomen, “maar veel mensen bleken wat ouder en namen 
liever wat meer tijd voor een iets makkelijker route.’ De 
ervaringen van de “proeffietsers” deden Hans besluiten 
de route helemaal te herzien, allereerst om hem lichter te 
maken. Daarnaast verlegde hij het eindpunt van Venetië naar 
Florence, want daar vertrok de fietsbus terug naar Nederland. 
‘Die aanpassingen en uitbreidingen van de route vormden  
een hele kluif’, vertelt hij. ‘Ten zuiden van de Povlakte zijn 
bijna geen fietspaden; wegen zijn ofwel te druk, ofwel te 
slecht of te zwaar en steil; of er is geen camping langs de 
route. Als het te steil is, kan ik het niet in de tocht opnemen: 
op een bepaalde plek was het wel 15%, direct na een bocht. 
Dat is me te link. Je moet dus soms een hele regio afstruinen 
op zoek naar een geschikte route. Het kan bijvoorbeeld 
gebeuren dat je een rustige route hebt, parallel aan een 
drukke weg, maar als die weg is opgebroken, dan blijkt die 
parallelweg ineens ook heel druk en vol met dieseldampen. 
Je moet uiteindelijk overal gaan kijken.’ Ook bleek veel 
kaartmateriaal verouderd. ‘Die kaarten kloppen vaak voor 
geen meter. Dat komt omdat in Italië de topografische dienst 
maar eens in de dertig tot vijftig jaar het kaartmateriaal 
vernieuwt; dus kaarten zijn bijna altijd verouderd’. Daarom 
duurde het tot 1996, voordat het eerste routeboekje 
verscheen. Nog in zwart-wit.

Zak aardappelen 
Hans onderhield zijn routes tijdens zijn vakantie. ‘Ik zorgde 
altijd ervoor dat ik Hemel vaarts dag, Koninginnedag en 
Pinksteren op stap ging; dan hoefde ik geen vakantiedagen 
op te nemen. Ik ging nooit midden in de zomer, meestal in 
voor- en najaar. Hij zette zijn fiets met bagage op de trein 
en vertrok. ‘Vroeger had ik een tent met kookspullen mee, 
inclusief koekenpan en zelfs ‘n zak aardappelen. Die heb ik 
op een gegeven moment bij een stel Nederlanders op een 
camping achtergelaten. Dat werd toch iets te zwaar. Ook 
een stapel kaarten, een boek om ’s avonds te kunnen lezen, 
een zware spiegelreflex camera. Soms wel 28 kilo bagage! 
Met de trein en het overstappen werd dat toch steeds 
problematischer naarmate ik ouder werd.’ Uiteindelijk bracht 
hij de bagage terug tot veertien kilo. Geen voortassen meer. 
Toen Hans in 2014 (met 65 en twee maanden) met pensioen 
ging, liet hij doorschemeren wat hij als afscheidscadeau wilde 
hebben. ‘En passant zei ik: ik denk erover een E-reader te 
kopen. En die kreeg ik, ook het merk dat ik wilde hebben. Dat 
was mooi.’

Drie rollende R’s 
Na de verschijning van zijn eerste routeboekje bleek dat 
veel fietsers wilden doorfietsen naar Rome. ‘Daar had ik zelf, 
met mijn protestantse roots niet meteen aan gedacht’. Toen 
bedacht hij er Reitsma’s Route naar Rome van te maken. 
Ook voegde Hans een extra route toe via Venetië, want dat 
bleef zijn eerste liefde in Italië. Hij wilde de boekjes in kleur 
drukken. ‘Dat is wel duurder, maar ook mooier, want mensen 
gaan af op sfeerrijke kleurenfoto’s van het landschap’. 

Hans Reitsma

Deel 1: Amsterdam-Garmisch-Partenkirchen
Het eerste deel van Reitsma’s route bes-

chrijft de tocht tot aan Garmisch-Parten-

kirchen.

ISBN 9789064557521, 5e druk 2019

Deel 2: Garmisch-Partenkirchen-Ferrara
Het tweede deel van Reitsma’s route bes-

chrijft de tocht van Heidelberg tot Ferrara.

ISBN 9789064557880, 5e druk 2019

Deel 3: Ferrara-Rome
Het derde deel van Reitsma’s route bes-

chrijft het stuk van Ferrara tot Rome in 

twee varianten met een doorsteek-mogeli-

jkheid ten zuiden van de Apennijnen tussen 

de varianten.

ISBN 9789064 558405, nieuwe editie 2018
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Daarom verscheen de eerste editie van de route naar Rome 
meteen in full colour. Toen hij bijna klaar was met deze route, 
hoorde hij dat er nog iemand was die net een fietsroute 
naar Rome had uitgebracht: Paul Benjaminse. ‘Dat was even 
schrikken; maar gelukkig zag ik dat hij voor een heel ander 
traject had gekozen. En zo vullen onze routes elkaar aan: 
je kunt de ene voor de heenweg gebruiken en de ander 
voor de terugweg.’  Daarna bleef hij schuren, schaven en 
poetsen aan zijn routes. Bij elke nieuwe druk voerde hij een 
aantal verbeteringen door, soms omdat nieuw aangelegde 
fietspaden een betere route mogelijk maken, maar vaak ook 
naar aanleiding van mails en blogs van fietsers. Die deden 
hem in 2016 besluiten de hele Arlbergpas eruit te gooien 
en naar een andere passage van de Oostenrijkse Alpen te 
zoeken. Aanvankelijk vond ik het wel een probleem dat 
de nieuwe route zo’n tachtig kilometer langer is. Tot ik me 
realiseerde dat wie vlug in Rome wil zijn toch niet met de fiets 
gaat.’  En voor de echte “berggeiten” heeft hij ook nog een 
extra sportieve variant door de Alpen. 

“Ik zal eens met de wethouder praten” 
Tot Venetië is Reitsma’s route bijna geheel autovrij 
te befietsen. Daarna behoren vrije fietspaden tot de 
uitzonderingen. Daar komt bij dat de kwaliteit van de wegen 
in Italië de laatste jaren dramatisch achteruit is gehold en 
dat nieuwe wegen soms, aldus Hans, op een koopje worden 
aangelegd. Maar gelukkig worden er wel hier en daar 
fietspaden aangelegd. Inmiddels geldt Reitsma – zeker in 
de Povlakte – als een serieus te nemen autoriteit. ‘Zo was ik 
eens in een agriturismo; ik vertelde mijn gastvrouw dat een 
bepaald stukje van een nieuw fietspad nog onverhard was 
en dat wij Nederlanders wel erg houden van geasfalteerde 
wegen. “Nou, ik zal eens met de wethouder praten”, zei ze 
en jawel: het jaar daarop was de weg geasfalteerd.’ Maar ook 

economisch maakt Reitsma’s route - zeker in de Povlakte 
- verschil. Het trekt immers heel veel fietsers naar B&B en 
agriturismo’s. Een B&B- eigenaar uit de buurt van Bologna 
schreef hem: “door de crisis gaat het slecht met onze zaak, 
maar gelukkig zijn er altijd de Hollandse fietsers, waardoor 
ik het hoofd boven water houd.” Inmiddels zijn de heren 
goed bevriend. ‘Ik bezoek hem regelmatig en neem dan een 
pak tulpenbollen mee. Daar zijn ze altijd heel blij mee.’ Ook 
de blogs leveren hem belangrijke informatie. ‘Als ik over 
een overnachtingsadres lees “Die mensen waren schatten”, 
dan krijgen ze in een volgende editie van mijn gids een 
aanbeveling.’ 

Pelgrim of atleet? 
De vraag die elke aspirant Rome-fietser op de lippen ligt 
is: wat is het zwaarste stuk en welk deel is het mooist? 
Daarom heeft Hans drie varianten in zijn route ingebouwd: 
een relatief lichte “hoofdroute” via Ravenna en Assisi, een 
flink wat zwaardere (de Toscane-route) en een route die er 
tussenin zit: Florence-Assisi, mooi en minder zwaar dan de 
Toscane-route. Zo hoopt hij alle soorten fietsfanaten te vriend 
te houden. In vergelijking met wandelaars, zeker die naar 
Santiago, bevinden zich onder zijn publiek minder mensen 
die zich “pelgrim” voelen. ‘Zeker degenen die in hun blog 
dagelijks trots de afgelegde kilometers en hoogst behaalde 
snelheden vermelden zijn eerder atleet dan pelgrim.’ De 
kaartjes voor zijn boekjes maakt Hans helemaal zelf. Elk 
kaartje kost hem ongeveer vijf uur werk. ‘Tegenwoordig 
gebruik ik Open Street Map en natuurlijk streetview van 
Google om mogelijke verbeteringen in de route te vinden 
en om een indruk te hebben van de situatie ter plekke. Maar 
uiteindelijke moet je toch overal gaan kijken om te kunnen 
beoordelen of een route geschikt is.’  Hans wordt dit jaar 70, 
maar met het onderhouden van zijn routes hoopt hij nog 
lang te kunnen doorgaan. ‘Als het niet meer gaat zal ik het 
moeten overdragen aan anderen, maar ik heb het nooit als 
last ervaren: alles waar ik goed in ben kan ik erin kwijt. Ik fiets 
en wandel nog elke dag een half uur, dus mijn conditie is nog 
steeds uitstekend!’

Als extra service aan dat deel van 
zijn lezers dat tot voorbij Rome wil 
fietsen trekt Hans binnenkort de 
route door naar Bari en Brindisi. Als 
GPS-track en misschien nog een pdf 
met wat toeristische tips. Zie voor 
meer info: reitsmaroutes.nl 
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Bea Wijnberg

Hierbij een foto van een voorwerp dat mij 
op al mijn wandelingen begeleidt. Het is 
een popje, dat ik zelf heb gemaakt. Het 
was mijn houvast bij de begrafenis van 
mijn moeder en het heeft mijn vergezeld 
op mijn pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostella die ik daarna heb gedaan. 
In het trappelzakje zat een steentje dat ik 
had gekregen en dat symbool stond voor 
een heleboel “zware” dingen. Dat steentje 
heb ik bij het Cruz de Ferro neergelegd.  
Het heeft al heel veel gezien en ik hoop 
dat het ooit samen met mij in Rome zal 
aankomen. 
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Een gure, bewolkte zaterdagmiddag in het 
veemarktkwartier in’s-Hertogenbosch. Buiten stormt het, 
maar binnen is het knus en behaaglijk in de huiskamer 
van Jos en Janneke. Een tafel met daarop een theepot, 
een koffiekan, zelfgebakken koekjes en chocolaatjes 
en daaromheen een twaalftal stoelen waar de Bossche 
Huiskamer zich neerzet. 

Het is inmiddels het derde jaar dat deze kring actief is met 
het organiseren van een voor- en najaarsbijeenkomst. Dit 
keer een twaalftal meest ervaren wandelaars, die behalve 
hun enthousiasme voor het lange afstandswandelen hun 
liefde voor Italië gemeen hebben. In de afgelopen jaren 
heeft zich een “harde kern” gevormd waardoor het weerzien 
direct warm en enthousiast is en waaraan de Brabantse 
gemoedelijkheid van huisvader- coördinator Henk zichtbaar 
bijdraagt. Omdat er twee nieuwe gezichten zijn, Herma en 

Adriaan,  wordt er begonnen met een kort introductierondje 
waar ieder in vogelvlucht haar of zijn wandelervaringen 
vertelt, alsook aangeeft wat de plannen voor de komende 
tijd zijn. Hier komt dan gelijk de charme én de zin van 
de PnR-Huiskamer vanachter de gordijnen tevoorschijn: 
suggesties worden gedaan, er wordt bijgepraat, informatie 
gedeeld, hulp aangeboden en een enkele afspraak gemaakt 
om individueel zaken verder op te pakken. 

PnR-coördinator 
Fred Vliegen is de man die sinds 2017 actief is als de  PnR-
coördinator van alle Huiskamers. Ik spreek hem op de Fiets& 
Wandelbeurs in Utrecht, waar PnR prominent aanwezig 
is. Fred bezoekt met enige regelmaat de verschillende 
Huiskamers in het land en vertelt: ‘er zijn nu zo’n 21 
huiskamers actief en vijf hebben een sluimerend bestaan. 
Ik zorg er ook voor dat alle wetenswaardigheden over de 

- een impressie

Tekst en foto’s Hans Overgoor

De Bossche Huiskamer
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Huiskamer op de PnR- site komen en de Huiskamer hiermee 
een levend en levendig onderdeel van PNR vormt.’ Graag trekt 
hij ook de twijfelaars over de streep: ‘Ook voor degenen die 
zich nog niet zo tot een Huiskamerbijeenkomst aangetrokken 
voelen is het op zijn minst de moeite waard om het eens mee 
te maken.’ Wie weet…

Reunione a casa / in salotto 
Maar terug naar Den Bosch. Daar stelt gastheer Jos voor 
om een wandeling langs de rafelranden van de stad te gaan 
maken. Hoewel Den Bosch niet veel wandelgeheimen voor 
ons kent, leidt hij ons naar een voor de meesten nagenoeg 
onbekend stukje buitengebied rond de Ertveld Plas en een 
stukje polder waar ooit Frederik Hendrik een verdedigingsdijk 
heeft aangelegd. Het stormt, dus er wordt al pratend stevig 
doorgestapt, hoewel de zeven dames toch nog even bij een 
tweedehands dames-modewinkeltje naar binnen glippen. 
Teruggekeerd na zo’n anderhalf uur stappen verandert de 
sfeer in de warme huiskamer gaandeweg in een “reunione 
in salotto”. Koffie en thee hebben plaats gemaakt voor 
flessen wijn, bier en andere spiritualiën en heerlijke hapjes in 
Italiaanse geuren en kleuren: basilicum, tomaatjes, een hartige 
“humus-hamus’ tulband en nootjes. Italiaanse gastvrijheid, 
kortom. De gastvrouw en gastheer worden uitbundig 
geprezen terwijl Guus meldt dat er in augustus 2020 een 
groep van tweehonderd Spaanse pelgrims met karren en 
ezels naar Den Bosch komt om meer te weten te komen over 
het Wonder van Empel (ook voor de leden van de Huiskamer 
een mysterie). Guus vraagt of er gegadigden zijn om te 
helpen bij de organisatie van dit bezoek en meldt tevens dat 
er op 25 mei a.s. “Vestingwandeling” van 25 km in historisch 
Den Bosch plaats vindt. En alsof dit nog niet genoeg is meldt 
Guus ook dat er met het Jacobgenootschap en de Provincie 
Noord-Brabant voorbereidingen getroffen worden om een 
Brabantse Kloosterpad-route in kaart te gaan brengen. 
Spontaan melden Henk en Hans als gelouterde pelgrims zich 
aan om namens PnR  hieraan mee te werken.

Wie neemt het stokje over? 
Omdat Guus en Riet binnenkort stoppen met het geven 
van lezingen over hun wandelingen (zie artikel op volgende 
pagina’s), ligt de vraag op tafel: wie volgt? Joke kan nog 
een authentiek midden-Brabants dialect spreken dat in 
aanmerking zou moeten komen voor plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst. Daarom wordt voorgesteld dat zij dit 
gaat doen samen met Hans, die dan voor de simultane 
vertaling zorgt. Daarop worden opnieuw de glazen geheven 
en krijgt Henk twee vaantjes uitgereikt die bedevaartgangers 
ontvangen wanneer ze hun pelgrimage naar Scherpenheuvel 
en Kevelaer volbracht hadden. Het begint al avond te worden 
als de Bossche Huiskamer in vrolijke sferen opbreekt, nadat 
Janneke en Jos nog eens hartelijk bedankt zijn en ieder elkaar 
alle goeds gewenst hebben voor de komende wandeltochten. 
Men spreekt af om elkaar in oktober weer in de Huiskamer te 
treffen. 
Tot slot: desgevraagd zei mijn Italiaanse lerares dat zij een 
paar collega’s geraadpleegd had over mijn vraag hoe je het 
beste Huiskamer-bijeenkomst kunt vertalen. Na goed Italiaans 
gebruik waren de meningen verdeeld: zowel Reunione a 
Casa óf in Salotto leken de lading te dekken, waarmee weer 
eens bevestigd werd dat meerdere wegen naar Rome c.q. de 
Huiskamer leiden.

Op www.pelgrimswegen.nl staat veel 
informatie over het functioneren van 
de PnR-Huiskamers en hoe men in 
contact kan komen met een huiskamer 
in de regio. Belangstellenden voor 
de Bossche vestingloop kunnen zich 
inschrijven op 
www.brandloyaltyvestingloop.nl
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Guus Wesselink en Riet van Laake zoeken opvolgers

‘Vreugde, vrijheid, respect. En tonijn in blik. Samen 
met mijn geliefde onderweg zijn. Op avontuur! De 
wijde Italiaanse wereld in. Te voet!’ Guus Wesselink 
en Riet van Laake hoeven er niet lang over na te 
denken wat hen verslaafd maakt aan het pelgrimeren. 
Even naar Italië reizen en dan op pad. Los van huis 
en haard; los van werk en hobby; los van de buren 
en de familie; los van het hele sociale netwerk, de 
verjaardagen, de feestjes, de tv.  Gewoon lopen, daar 
draaide het voor hen om de laatste vijf jaar. 

Riet gaf de aanzet tot pelgrimeren. Guus werkte voor 
zijn pensionering 70 tot 80 uur per week. Riet dacht: 
“Zo’n man met zo’n werkkring en die loopt hier dan 
straks in één keer thuis?” Dus stelde zij hem voor een 
paar maanden aan de wandel te gaan. Guus was direct 
voor. Hij liep al zeventien keer de vierdaagse en Riet 
zes maal. Twee weken na z’n pensioen trekken ze de 
deur achter zich dicht en zijn ze op pad. Tegelijkertijd 
voelde Riet ook wel de spanning: “Gaat dat wel goed? 

Drie maanden lang, vierentwintig uur per dag samen?” 
Maar Guus ziet geen enkel probleem. Hij krijgt ook 
gelijk. Het levert een enorme wederzijdse verdieping 
op. 

Pietrelcina 
Eerst denken ze aan Santiago de Compostela, maar 
bij hun oriëntatie schrikken ze van de drukte op deze 
pelgrimsweg. Dat moet anders, denken ze. Guus pakt 
een passer en trekt een straal van 2200 kilometer 
rond ‘s-Hertogenbosch. De keuze valt op Italië. Die 
keuze kent allerlei interessante toevalligheden. Ze 
hebben een wonderlijke persoonlijke ervaring die hen 
direct doet denken aan Padre Pio, gekend om zijn vele 
wonderen. Ze kiezen voor het schiereiland Gargano, 
een prachtig natuurgebied aan de Adriatische kust 
dat Guus in z’n werk heeft leren kennen. De lerares 
Italiaans die toevallig zeshonderd meter bij hen 
vandaan woont raadt echter Pietrelcina aan, want veel 
minder toeristisch. Het is het geboortestadje van Padre 

Na zevenduizend kilometer 
stoppen ze ermee

Tekst Arnold Spijker

INTERVIEW
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Guus Wesselink en Riet van Laake zoeken opvolgers

Pio; en ‘toevallig’ ook van deze Italiaanse lerares. 
Het is een schilderachtig piepklein stadje waar in het 
centrum geen auto doorheen kan. Het wordt een 
voettocht van 2200 km vanuit Den Bosch.  Sindsdien 
hebben ze samen negen mooie lange en inspirerende 
voettochten gemaakt, zo’n 7000 kilometer in totaal.

De mooiste en slechtste ervaring 
Voor Riet was de mooiste ervaring: de verwondering. 
Het één zijn met de natuur. De wonderlijke ervaring 
bij een kapelletje waar ze een lichtkrans om Guus 
ziet. Die verbinding die ze toen ervoer leeft nu nog 
steeds. Bij Guus overheerst het gevoel: We kunnen 
alles samen aan. Kom maar op.  ‘Dat het ophield”, zegt 
Guus direct op de vraag naar de slechtste ervaring. 
Want het zit erop en het is duidelijk dat dit voor 
hem geen vrije keus is. Eigenlijk willen ze dolgraag 
doorgaan, maar Riet heeft aangegeven na vijf  jaar en 
7000 kilometer gepelgrimeerd te hebben wel eens 
wat anders te willen doen dan met een zware rugzak 
lopen. Tot nu toe liepen ze samen elk voorjaar en 

najaar. Het pelgrimeren is een verslaving geworden. 
Nu willen ze zich opnieuw oriënteren. Sommige 
pelgrims willen persé alleen lopen; anderen juist 
samen.  Beide manieren kennen hun uitdagingen. Het 
zal spannend worden. ‘Ik wil wel eens ervaren hoe dat 
alleen pelgrimeren is’, zegt Guus. ‘Dat is voor mij een 
nieuw avontuur.’ Zal het Riet lukken om alleen thuis te 
blijven en het pelgrimeren los te laten? 

Schrijven en vertellen 
Onder de naam Vier Vrije Voeten hebben Guus en Riet 
twee boeken geschreven over hun pelgrimstochten: 
Een romantische voettocht naar Zuid-Italië en Over 
prikkeldraad en zegeningen. Daarnaast gaven ze 
samen her en der in het land vijftig lezingen over hun 
pelgrimstochten. In bibliotheken, voor verenigingen 
en op beurzen. ‘Door erover te vertellen geniet je 
dubbel’,  zeggen beiden. ‘Het heeft ons erg veel 
voldoening gegeven’. Maar nu is het tijd om ook dat 
los te laten. Daarom zijn ze hard op zoek naar een of 
meer opvolgers.

Guus en Riet informeren je graag over de ‘geheimen’ 
van lezingen geven, over pelgrimeren en hoe je aan 
publiek komt. Ze zijn zelf nog elke dag enthousiast. 
Heb jij belangstelling om de fijne kneepjes van het 
vak van hen te leren en jouw kennis en ervaring met 
wandel- of fietstochten te delen met anderen? Dan 
kun je contact met hen opnemen: 
gwesselink@live.nl 

Guus Wesselink en Riet van Laake

Riet was in april 2013 ter afscheid voor de lange pelgrimsreis van ’s-Hertogen-
bosch via Rome naar Pietrelcina bij onze kleinkinderen in Sydney (Australië). 
Riet kreeg toen twee talismannen mee van Oliver en Sophie.  
De ‘Borstelmicrofoon’ was voor de haren en zogenaamd voor de communi-
catie elke dag en de ‘Groene Man’ was een stukje speelgoed in de vorm van 
Superman; het had een lampje in zijn lijf om oma bij te schijnen in het donker! 
En bij elke grensovergang, zo luidde de instructie van de kleuters, moesten we 
een foto van het duo mailen of ‘appen’ om te bewijzen dat we echt onderweg 
waren. En ze konden prima mee in de rugzak. “Want ze wegen bijna niks hoor, 
oma”, was er door het illustere duo aan toegevoegd. Riet haalde de voorwerpen 
elke dag even tevoorschijn om er verbinding en kracht uit te putten. De twee 
voorwerpen hebben inmiddels 10 tochten, dus 7500 km, met ons meegereisd.
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Lopend langs de Franciscaanse voetreis in voorjaar 
2017 en 2018 dacht ik soms in de hemel te zijn beland. 
De orchideeënhemel wel te verstaan. Langs landwegen 
en paadjes, met velden vol stonden ze daar te wachten 
op onze ogen. Een grote plantenfamilie met 20.000 
soorten, die opvallend verschillend zijn in vorm en kleur, 
waarschijnlijk omdat ze zich aanpassen aan specifieke 
bestuivingsinsecten. Ze vormen een knol onder de grond 
en met de daarin opgeslagen reserves kunnen ze vrij vroeg 
in het jaar bloeien. Ze werken vaak samen met speciale 
schimmels waarmee ze voedingsstoffen uitwisselen en 
kunnen dus nog mooi bloeien op plekken waar andere 
families het afleggen. 

Een paar van deze kenmerken geven ook al aan waarom 
orchideeën het in een bergachtig gebied goed doen. Door 
vroeg in het jaar te bloeien en dan zaad te vormen, is de 
plant aangepast aan droge zomers, want dan is het hele 
proces van groeien, zaad vormen en al weer een knol voor 
het volgende jaar vormen klaar. En het bergland heeft 
verschillende microklimaten: droog, vochtig, zonnig of 
beschaduwd, dus plaats voor veel verschillende soorten. 
Nog belangrijker is dat veel stukken niet bemest worden. 
Vaak vindt extensieve beweiding plaats of wordt er 
misschien eenmaal per jaar gemaaid. Ons geluk dus. 

Waar kun je ze vinden?
Niet beneden in het dal op landbouwvelden. Wel in 
kalkgraslanden op droge hellingen, op kleine vochtige 
stukjes en langs randen van bossen. Je ziet ze vaak vlak 
langs de paden door die gebieden, waar ze de ruimte 
hebben om te groeien. Er is ook veel te vinden door je 
lunchpauzes te nemen op plekken waar je even van het pad 
af kunt gaan en honderd meter links of rechts kunt dwalen. 
Wij liepen van Chiusi della Verna tot Assisi eind april en van 
Assisi tot Rome in mei / juni. Dat was na Rieti al wat laat 
in het seizoen. Want het seizoen is niet lang: beginnend 
in maart ligt het hoogtepunt eind april tot eind mei, een 
beetje afhankelijk van regen en temperatuur. Na midden 

Tekst en foto’s Titia Meuwese
(met dank aan Ruud Verbrugge voor zijn deskundig commentaar)

Orchideeën langs de 
Franciscaanse 
voetreis
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juni is het zowat voorbij, behalve op de hoogste stukken. Hoogtepunten op het 
stuk vanaf Chiusi della Verna tot Rieti: de hellingen boven en rondom het stuwmeer 
bij Sansepolcro, tussen Lama en Santa Felicità, de hellingen tussen Gubbio en 
Valfabbrica, Monte Subasio, vanaf Spoleto tot Le Cese.
    
Welke orchideeën dan? 
In vorige Omnes hebben een paar keer stukken over de orchideeën gestaan, over 
de soorten met beestennamen en eenmaal over de bijenorchisfamilie. Er groeien in 
Italië meer dan honderd verschillende soorten. De Italiaanse orchideeënwerkgroep 
GIROS (www.giros.it) geeft op haar website systematische informatie en foto’s. Ook 
de Nederlandse Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) biedt veel informatie, o.a. 
een zoekkaart (www.knnv.nl/orchideeenzoekkaart). 
Ga je echt voor mooie flora, loop dan na Rome naar Monte Sant’Angelo op het 
schiereiland Gargano. (zie op de website onder voorbij Rome: Con le ali ai piedi.) 
Daar is het neusje van de zalm in Italië voor mooie flora en vooral voor bijzondere 
orchideeën. Naast Italië is er natuurlijk ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland 
veel te vinden aan orchideeën en in mindere mate ook in Nederland, België en 
Duitsland. 
Het precies determineren is moeilijk, een bloem als orchidee herkennen meestal 

makkelijk. De plant heeft een bladrozet 
op de grond, dan één bloeistengel met 
bloempjes met bovenaan meest twee 
vleugels met daartussen een middenstuk 
naar boven en onderaan twee zijlippen met 
daartussen een vaak grotere middenlip, 
soms is er een spoor. De grap is dat al 
die onderdelen vergroot of vergroeid 
kunnen zijn. Dus heb je de tongenorchidee, 
waar alleen nog de heel grote middenlip 
opvalt, of de aapjesorchidee, waarbij de 
twee zijlippen een soort armpjes en de 
middenlip een lijf en beentjes vormen. En 
de spiegelorchissen imiteren insecten met 
de heel grote kleurige middenlip. En bij 
sommige soorten kan juist die spoor heel 
lang zijn.

Op de foto’s enige veel voorkomende 
soorten langs de Franciscaanse voetreis. 
Als je die op je reis wilt treffen, is het 
vroege voorjaar dus een aanrader. 
Niet alleen omdat de temperaturen 
dan aangenaam zijn en accommodatie 
makkelijk te vinden is, maar ook omdat 
deze schoonheid op je staat te wachten.

1. purperorchis, Orchis purpurea 
2. hommelorchis-variant, Ophrys dinarica 
3. harlekijn, Anacamptis morio 
4. poppenorchis, Orchis anthropophora 
5. wit bosvogeltje, Cephalanthera longifolia 
6. aapjesorchis, Orchis simia 
7. aangebrande orchis, Neotinea ustulata 
8. drietandorchis, Neotinea tridentata
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Wat betekent pelgrimeren 
voor mij?
Tekst Dick van Maanen Foto Fred Vliegen

Een wandelaar ben ik 
nooit geweest. Ik was 
afgekeurd voor militaire 
dienst voor het lopen van 
lange afstanden; dat kwam 
vooral door de verplichte 
“kistjes” die je aan moest. 
Op een dag ben ik samen 
met mijn lief het Pieterpad 
gaan lopen en ontdekte 
ik dat we het best leuk 
vonden om samen 
onderweg te zijn.

November 2009 gaf ik 
mijn lief in een opwelling 
het boekje van Shirley 
Maclaine over haar 
wandeling naar Santiago 
de Compostella, gekocht 
in de uitverkoop, met de 
gedachte: ze houdt van 

In elk nummer van Omnes krijgt 
een bestuurslid van onze 
vereniging de kans te vertellen 
wat pelgrimeren voor hem of haar 
betekent. Dit keer het woord aan 
Dick van Maanen, secretaris van 
het bestuur.alternatieve dingen. Zelf was ik druk met een eigen 

bedrijf en de ontwikkelingen in de sociale zekerheid. 
Eind 2010 vertelde ze me van haar voornemen om de 
tocht te gaan lopen. ‘Wat!, hoezo, wat ga ík dan doen?’ 
was mijn eerste reactie. Vervolgens ben ik alles gaan 
lezen wat ik te pakken kon krijgen over die tocht. Dat 
mensen voor onze jaartelling liepen van Harambels 
(bij Ostabat) naar Cabo Fisterra vond ik buitengewoon 
intrigerend. Uiteindelijk alle opdrachten afgesloten 
en in april 2011 zijn we samen onderweg gegaan van 
Vezelay naar Fisterra en Muxia. Zo uit het werk gestapt 
gedroeg ik me als de manager die elke dag precies 
weet hoever en hoelang, van waar tot waar, voor elke 
dag, om binnen de planning de tocht te volbrengen. 
Een telefoon vol met documenten en boekjes die 
gedurende de tocht losbladig werden en deels werden 
teruggestuurd naar huis, samen met de overtollige 
bagage die we in overvloed bij ons bleken te hebben.
Een tocht samen heeft zijn eigen dynamiek, zo bleek. 
Daar waar Willy na een half uur een prachtig bankje 
zag om rustig te gaan zitten, vond ik vooral dat we 
op schema moesten blijven. Natuurlijk had ik gelezen 
dat het niet om de bestemming ging maar om de 
weg, maar wat dat precies betekende? Het lopen 
en de weg bleken verslavend. Samen liepen we van 

Le Puy en Velay naar Santiago en alleen liep ik van 
Arles naar Toulouse. Stap voor stap ontdek ik dat het 
helemaal niet gaat om de prestatie, maar om de weg 
naar binnen. Zou die weg de pelgrimsweg kunnen 
zijn? De therapeutische werking van het lopen van 
lange afstanden en het groeiende gevoel dat onze 
bestemming niet is om op een vaste plek te blijven 
voedt het verlangen om de rugzak te pakken en weer 
te gaan. Nog steeds verdiep ik me uitgebreid in de te 
lopen route, ben niet voor niets inmiddels voorzitter 
van de werkgroep routes, maar er ontstaat steeds 
meer ontspanning door de kracht die je onderweg 
draagt en leidt. Vertellen over onze wandelingen is 
daarmee veel mooier geworden dan alleen stoere 
verhalen met kilometers en hoogtemeters. En het 
vormt een geweldige motivatie om lid te zijn van onze 
mooie vereniging.  Vanaf 15 april ben ik weer onderweg 
van Reims naar de Zwitserse grens.  We zijn  samen 
gestart in Canterbury en hopen uiteindelijk samen in 
Rome aan te komen.  Een mooie bron voor nog meer 
prachtige belevenissen en verhalen. Wellicht dat zo 
wandelen steeds meer pelgrimeren kan worden.
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Op een zonnige winterdag meld ik me bij de receptie 
van het klooster van de redemptoristen in het Zuid-
Limburgse Wittem. Ik heb een afspraak met Henk 
Erinkveld, de rector van de kloostergemeenschap, 
voor een gesprek over de Stichting Pelgrimswegen 
& Voetpaden (SPV). Erinkveld vergezelde eind 
tachtiger jaren een vriend op het laatste deel van 
zijn pelgrimstocht naar Santiago. Het verlangen werd 
toen gewekt om ooit zelf een voettocht te maken. 
De Jacobsweg had niet meer het spannende van het 
nieuwe. Een ander doel was echter snel gevonden. 

Wittem is een bedevaartsplaats van Gerardus Majella. 
Een voettocht naar het graf van deze redemptorist in 
het bergland van Napels leek Erinkveld aantrekkelijk. 
In de zomer van 1993 kreeg hij een sabbat en 
gebruikte deze om te voet naar Gerardus te gaan. 
De pelgrimstocht verdiepte het werk van Erinkveld. 
Natuurlijk was hij als lid van het pastorale team 
van het bedevaartsoord Wittem al bij pelgrimeren 
betrokken, maar daarnaast ging hij in Zuid-Limburg 
pelgrimswandelingen uitzetten en de wandelaars 
begeleiden.  

Klooster Wittem, pleisterplaats voor de ziel
De officiële naam van de in Napels opgerichte 
redemptoristen is Congregatie van de Allerheiligste 

Verlosser (Congregatio Sanctissimi Redemptoris, 
C.Ss.R.). Het klooster te Wittem heeft een lange 
geschiedenis, maar kreeg eerst in het begin van de 
vorige eeuw bekendheid vanwege Gerardus Majella, 
die van 1726 tot 1755 leefde in het bergland rond 
Napels. Deze redemptorist ontwikkelde zich tot 
een raadsman voor vele mensen, die hij - vaak op 
wonderlijke wijze - hulp en uitkomst bood. Vanwege 
zijn zwakke gezondheid werd hij slechts 29 jaar oud. 
Na zijn heiligverklaring in 1904 preekten de “paters 
van Wittem” in het hele land over hun Italiaanse 
medebroeder. Gerardus Majella werd hierdoor onder de 
Nederlandse katholieken populair en Wittem groeide 
uit tot een drukbezocht pelgrimsoord. Ondanks de 
secularisatie is Wittem nog steeds een pleisterplaats 
voor de ziel: jaarlijks bezoeken meer dan 150.000 
mensen dit bedevaartsoord. 

De Stichting Pelgrimswegen & voetpaden 
Al voor de Tweede Wereldoorlog werd op kerstavond 
gepelgrimeerd van Valkenburg naar Banneux, een 
bedevaartsplaats in de Belgische Ardennen. Voor velen 
was een  pelgrimstocht op kerstavond bezwaarlijk 
omdat juist deze avond het liefst in de familiekring 
wordt doorgebracht. De in Limburg bekende 
wandelaar Mart Huls werd gevraagd om een route 
van Wittem naar Banneux uit te zetten en deze op de 

Ook protestanten mogen 
meelopen!

Henk Erinkveld over de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden
Tekst en foto’s Leo Baeten
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zondag vóór kerstmis te gaan lopen. Mart maakte een 
route die anders dan de bestaande pelgrimstocht niet 
over verharde wegen ging. Voor de uitgave van het 
wandelboekje zocht hij contact met Manu Brouwers, 
een begenadigd vormgever. Maar Huls had méér in 
gedachte dan eenmalig een wandelboekje uitgeven. 
Hij wilde pelgrimstochten naar pelgrimsoorden in 
Zuid-Limburg gaan organiseren én bijbehorende 
wandelboekjes uitgeven. Huls betrok naast Brouwers 
ook Erinkveld in zijn plannen en op 20 maart 1995 
richtten zij de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden 
op. De doelstelling van de Stichting was tweeledig. 
Op de eerste plaats de organisatie van eendaagse 
wandeltochten naar pelgrimsoorden in Zuid-Limburg. 
Het tweede doel van de SPV was het uitgeven van 
routeboekjes waarbij het religieuze erfgoed langs 

de route wordt 
geaccentueerd. 
In de jaren na de 
oprichting van de 
SPV gaven de drie 
initiatiefnemers 
gezamenlijk een 
aantal wandelboekjes 
uit en begeleidden 
pelgrimstochten. Aan 
de stekelige vraag 
naar de verhouding 
tussen de twee 
stichtingen die een 
pelgrimstocht naar 
Banneux organiseren 
kon ik niet heen. 
Erinkveld reageerde 

heel ontspannen. De opzet is verschillend en we 
hebben een goed contact. Geen oorlog dus!  

Wandeltochten met een “plus” 
Om mee te doen aan de wandelingen van de SPV 
hoeft men niet katholiek te zijn of zich als gelovige te 
bekennen: iedereen is welkom! Glimlachend herinnert 
Erinkveld zich de vraag van een geïnteresseerde: “Ik 
ben protestant, mag ik ook meelopen?”. Natuurlijk 
mocht dat. Op de wandelingen van de SPV gaan 
devotie en een gezellige sfeer hand in hand. Belangrijk 
is dat de wandelaars met elkaar optrekken en 
bezinnen op levensvragen. Tijdens het wandelen is 
er veel ruimte voor onderling gesprek of zomaar stil 
genieten. Wel zijn er bezinningsmomenten aan het 
begin, onderweg en op het eindpunt. Voor Erinkveld 
is wandelen met de SPV wandelen met een “plus”. 
Het is recreëren in de oorspronkelijke betekenis van 
het woord: re-creëren, herscheppen, het wandelen 
komt het menszijn van de wandelaar ten goede. 
Erinkveld beklemtoont dat het karakter van de SPV-
wandelingen daarom ook de niet kerkelijk gebondene 
kan aanspreken.

Veel activiteiten 
Jaarlijks organiseert de SPV een tiental 
pelgrimswandelingen. De routes gaan over rustige 
wegen en paden door bossen en open veld. Het 
wandelprogramma is elk jaar weer anders met 
uitzondering van de tochten naar Banneux op de 
zondag voor kerstmis én de Brigidatocht op 1 februari 
van Wittem naar Noorbeek. Deze wandelingen 
herinneren aan het begin van de SPV. Met de 
wandeling naar Banneux is het allemaal begonnen en 
de Brigidatocht was het “kindje” van Manu Brouwers, 
een van de oprichters van de SPV. Met ca. 450 
deelnemers is de pelgrimstocht naar Banneux de 
grootste publiekstrekker. De andere pelgrimstochten 
trekken beduidend minder wandelaars, maar 
jaarlijks gaan toch een 350-tal mensen met de SPV 
op stap. Naast de organisatie van pelgrimstochten 
geeft de SPV ook wandelboekjes uit. De eendaagse 
wandelingen of routes over langere afstanden worden 
meestal in eigen beheer uitgegeven. Rondwandelingen 
worden gepubliceerd in boekjes die door een uitgever 
op de markt worden gebracht.

Een kwart eeuw later 
Van de drie initiatiefnemers is alleen de nu 71-jarige 
Henk Erinkveld nog in leven én actief in de SPV. Hij 
was co-auteur van het PeerkePad, een vorig jaar 
uitgegeven wandelroute van Wittem naar Tilburg, de 
geboorteplaats van Peerke Donders. Peerke Donders 
(1809-1887) was een redemptorist die in Suriname 
onder de melaatsen werkte. 
In 2020 viert de SPV haar zilveren jubileum. 
Hieraan zal niet in stilte voorbij gegaan worden. Het 
programma staat nog in de steigers, maar o.a. wordt 
gedacht aan een serie speciale wandelingen én een 
symposium of studiedag over pelgrimeren op 20 
maart. Uiteraard zal de laatste activiteit plaatsvinden in 
de thuisbasis van de SPV: het klooster Wittem. Met het 
vriendelijke verzoek van Erinkveld om de datum reeds 
in mijn agenda te noteren neem ik afscheid. 

Peerkepad
Uitgeverij TIC, 2018

ISBN 9789493048003

Voor meer info over de 
SPV zie: 
www.spvlimburg.nl
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Inge Kok

Onafscheidelijke wandelmaatjes zijn we, Beesie en ik. Ooit 
samen aangekomen in Rome en sindsdien geen enkele 
wandelkilometer, en dat zijn er vele, zonder Beesie aan mijn 
rugzak. Mooi is ie níet: knaloranje, 100% synthetisch, valse 
plastic oogjes, gemeen tongetje. Menigeen zou er niet mee 
gezien willen worden. Geldelijke waarde is nul, weggevertje 
van een ons aller bekende supermarktketen. Waarom dan 
tóch overal mee naar toe “gezeuld”? Tijdens mijn eerste 
Rometocht in 2010 kreeg ik, totaal onverwacht en tot 
enorme verrassing, mijn twee broers op bezoek in Sarzana, 
Italië. Zomaar, één dag op en neer met het vliegtuig. Zij 
brachten, wetend dat mijn rugzak niet in gewicht toe mocht 
nemen, Beesie als cadeau voor me mee. Beesie, immens 
dierbaar en van onschatbare waarde.
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Ton Verschelling

BEHULPZAAMHEID  ofwel Hoe de ene vriend de andere 
terugbracht

Gelukkig controleer ik op mijn wandeltocht regelmatig of 
ik alles bij me heb. Helaas verzuimde ik dit bij mijn vertrek 
uit Orio Litta op 8 oktober 2016. Nu moest ik, onderweg 
naar de veerpont over de Po, halverwege omkeren en twintig 
minuten teruglopen. Ik ontmoette twee wandelaars. Een van 
hen informeerde of ik afkomstig was van de pont. Ik legde 
uit dat ik terug moest naar mijn slaapadres, waar ik – naar 
ik hoopte - mijn GSM had laten liggen. ‘Willen jullie de 
veerman melden dat ik een uur later kom’, voegde ik er aan 
toe.
Het slaapadres in Orio Litta is, zoals Francigena-wandelaars 
weten, een voormalig Benedictijner klooster. De gemeente 
heeft het tot een super-ostello omgebouwd. Ik was er 
ontvangen door Pierluigi, beheerder, tevens burgemeester, 
tevens schoolhoofd, tevens leraar Frans. Het ostello biedt 
onderdak aan een grote groep pelgrims, toevallig was ik 
alleen. Vol trots had Pierluigi mij de accommodatie en 
andere verworvenheden van het dorp getoond. Hij had 
verteld over de Villa Litta-Carini, een bouwwerk met 365 

vensters. Een leerling had een foto van ons gemaakt en we 
hadden als vrienden afscheid genomen.
Haastig doorzoek ik nu de ruimtes van het grote pand: 
de torenkamer waar ik sliep, de keuken, de hal: vergeefs. 
Bezorgd vraag ik me af hoe dat moet, zonder mobiele 
telefoon: ik heb hem nodig om een volgend ostello te 
boeken én voor de communicatie met thuis. Wie wandelt 
met een rugzak heeft uiteraard alleen maar onmisbare 
dingen bij zich, maar sommige dingen zijn onmisbaarder 
dan andere. Dan stopt er een auto; een man rent de hal 
binnen, triomfantelijk zwaaiend met mijn kleine zwarte 
kleinood: Pierluigi! Hij vertelt dat de schoonmaker hem 
gevonden heeft. ‘Hij bracht hem naar mij. Jij was de enige 
die overnachtte dus hij moest van jou zijn. Ik wist dat je met 
de pont mee wilde en dacht: ik breng hem even. Maar je was 
er niet! Twee anderen zeiden dat ze je gezien hadden. Je 
liep terug naar Orio Litta, om je GSM te zoeken! Ik heb de 
veerman gevraagd of hij een kwartier op ons wil wachten. 
Stap gauw in!’ In vliegende vaart over een asfaltweg 
naar het veer. De Francigena volgt hier een onverharde, 
schilderachtige weg. Zo kon het dat we elkaar ongemerkt 
gepasseerd waren. Tot slot: zo kwam ik toch nog op tijd 
voor de pont . Ik omhelsde mijn behulpzame vriend, maakte 
kennis met de veerman en Lianne en Frits. Ook uit Zeeland!
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De actualiteit van 
krachtvoorwerpen
Tekst Arnoud Boerwinkel

Bijna elke pelgrimstocht is op een of andere 
manier verbonden met een specifiek voorwerp. 
De Jacobsschelp prijkt dan ook op de rugzak 
van menig Santiago-pelgrim en de sleutel 
(tot de hemelpoort) van Petrus op die van 
degenen die het graf van de Heilige Petrus in 
Rome als reisbestemming hebben. Reizigers 
naar andere bestemmingen, te voet, per fiets 
of anderszins, willen nog wel eens een kleine 
afbeelding van hun beschermheilige Cristofoor 
(“Christusdrager”) bij zich dragen. Waar komt de 
gewoonte vandaan om tijdens je pelgrimsreis een 
speciaal, dierbaar voorwerp mee te nemen?

Tot begin februari jl. was er in het Utrechtse 
Catharijnenconvent een tentoonstelling over 
“krachtvoorwerpen”. Bij krachtvoorwerpen 
gaat het heel breed om relicten, voorwerpen en 
objecten die voor een individu of groep kracht 
en macht bezitten. Krachtvoorwerpen zijn in 
staat een directe verbinding te leggen met niet 
aanwezige personen, plaatsen, gebeurtenissen, 
maar ook met hoop, idealen en dromen, heil en 
heling. Dat kunnen prachtige kunstvoorwerpen 
zijn, maar ook onooglijke zaken. Elk ritueel, elke 
religieuze of spirituele expressie, elke devotie 
zoals bedevaart en pelgrimage is op de een of 
andere wijze, meer of minder verbonden met 
dit soort voorwerpen.  Een reliek is een tastbaar 
overblijfsel dat herinnert aan en een verbinding 
legt met een (gedenkwaardig) persoon, een plek of  
een gebeurtenis. Mensen willen er moeite voor doen 
en relieken kunnen voor hen een bepaalde kracht 
vertegenwoordigen. Via zo’n krachtvoorwerp kom je in 
contact met die persoon of met die gebeurtenis. Over 
zo’n krachtvoorwerp kun je vragen stellen, zoals: wat 
is de betekenis ervan?, is die betekenis blijvend?, hoe 
wordt dat voorwerp gebruikt?, en van wie of voor wie 
is dit krachtvoorwerp?, waar kom je krachtvoorwerpen 
tegen?, en welke rol spelen ze? 

De kracht van relieken 
De meeste mensen denken bij relieken nog altijd aan 
botten of andere lichaamsresten die opgenomen zijn 

in fraai vormgegeven reliekhouders. Maar vroeger 
ging het bij relieken ook om bijvoorbeeld zand, 
planten en steentjes, die men meenam van een 
voor hen bijzondere plaats. Een definitie van reliek 
(maar er zijn ook andere definities mogelijk) is dat 
een reliek afkomstig is van een specifiek persoon 
of daarmee in contact is geweest. En bovendien 
dat deze persoon betekenis heeft voor een grote 
groep mensen, dat mensen een bijzondere kracht of 
werking aan het voorwerp ontlenen en moeite ervoor 
willen doen om het in bezit te krijgen of erbij in de 
buurt te komen (bv. via pelgrimsreizen). Wat is de 
kracht van relieken, waarom worden ze gekoesterd 
en wat heeft dat met ons zelf te maken?  Relieken 
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De actualiteit van 
krachtvoorwerpen

vormen een eeuwenoud, universeel fenomeen 
dat voorkomt in verschillende tijden, culturen en 
religies. Relieken worden bijvoorbeeld bewaard in 
een gebouw of in een altaar, zijn verbonden met een 
bepaald gedachtengoed of gebruikt in rituelen.  In 
verschillende religies spelen gebedssnoeren, heilig 
water of zand, en lichaamsrelieken een rol. En er zijn 
mensen voor wie bijvoorbeeld een restant van de 
bunkers in Normandië, een gedeelte van de Berlijnse 
muur of een jas met haar van vrienden een reliek zijn, 
of een motorpak dat na een ongeluk losgesneden 
moest worden. Bij relieken hoeft het niet te gaan over 
de vraag of het klopt, maar gaat het over de waarde 
die een reliek voor bepaalde mensen heeft. Wat voor 
de één een reliek is, hoeft het voor een ander dus niet 
te zijn. 

De pelgrimsstaf 
Zo kocht Anja Seunninga onderweg naar Santiago 
een bedelstaf. ‘Gaandeweg heb ik de staf gepimpt 
met van alles wat ik op mijn weg vond’, vertelt zij. 
‘Haarelastieken, veren, een veter, touwtjes, bloemen. 
Nog weer later een klein vogeltje dat ik op een 
rommelmarkt kocht. Dit vogeltje bevestigde ik 
bovenop mijn pelgrimsstaf. Mede vanwege regen en 
wind heb ik een nestje rond dit vogeltje gemaakt van 
veren en mos ter bescherming. Het is een bijzonder 
en kleurrijk geheel geworden.’ Deze pelgrimsstaf met 
alle aanhangsels gaf haar kracht in verbondenheid 
met de natuur en met voor(t)gaande pelgrims; 
bovendien bleek het een middel om makkelijk met 
anderen in contact te komen. ‘Het was een eyecatcher, 
mensen reageerden blij verrast op mijn staf, kwamen 
met waardering en suggesties of gaven mij iets 
om de staf nog mooier te maken. Gaandeweg is ze 
verbonden geraakt met een keur aan verhalen.’ Zo 
ontstaat als vanzelf een mooi gesprek onderweg. 
Haar pelgrimsstaf is bij haar thuis – weer terug van 
de pelgrimstocht– steeds weer de herinneringen 
van toen en de lol van onderweg naar bovenhalend. 
Een jaar later ging Anja weer op stap, nu met kleine 
‘inspiratiekaartjes’, kaartjes met voor haar mooie en 
relevante teksten. ‘Deze deelde ik bij gelegenheid 
uit aan medepelgrims. Ook dit bleek voor mij een 
krachtvoorwerp te zijn’, vertelt ze.

De mezoeza 
Guus van Gunst vertelt over zijn krachtvoorwerp. Voor 
zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela zocht 
Guus een krachtvoorwerp om op weg te gaan met 
God. Zijn rugzak was zijn huis geworden, en hij koos 
er daarom voor om ook zijn mezoeza op de tocht 
mee te nemen. Een mezoeza is een tekstkokertje dat 
volgens traditioneel Joods gebruik aan de deurpost 
van de voordeur wordt gehangen en door de rabbijn 

wordt gezegend. In die mezoeza zit een tekst uit de 
Torah. Daarmee is het huis gezegend en beschermd. 
De betekenis van deze mezoeza staat voor hem gelijk 
aan ‘thuis zijn’, waar je ook bent. ‘Als ik de mezoeza nu 
meeneem naar de pelgrimsherbergen, dan verblijf en 
overnacht ik in een gezegende ruimte, en voel ik me 
onderweg een gezegend mens.’

Lampedusa-kruis (zie volgende pagina)
Timmerman Francesco Tuccio werd in 2011 in zijn 
parochiekerk op het eilandje Lampedusa, waar 
Afrikaanse vluchtelingen zaten te huilen, geraakt en 
geroerd door het lot van deze migranten. Hij besloot 
toen een daad te stellen, en ging kruisen maken. Zijn 
passie is inmiddels uitgegroeid tot een klein fabriekje, 
waar op bestelling Lampedusa-kruisen worden 
gemaakt. Waarom is dit nu een reliek? Welnu, omdat 
het voldoet aan alle eisen waar een reliek aan zou 
moeten voldoen. Ze worden namelijk gemaakt van 
de scheepswrakken die op het eiland Lampedusa 
zijn aangespoeld, afkomstig van migrantenboten die 
gebruikt zijn om de overtocht naar “Fort- Europa” 
te maken. Lampedusa is – mede hierdoor – het 
symbool geworden van al die migrantendoden.  
Deze relieken zijn krachtvoorwerpen, gebruikt ten 
behoeve van het koesteren van personen, plekken of 
gebeurtenissen. Bij een reliek kan het gaan om een 
object (het Lampedusa-kruis), en het kan eveneens 
gaan om een plaats (het eiland Lampedusa). We 
gebruiken krachtvoorwerpen om te herinneren en 
te gedenken. Het kan ook een expressie zijn van 
woede, van verdriet, of een middel voor bescherming 
en heling. Er zijn enorm veel variaties in relieken en 
krachtvoorwerpen. Zo kennen we bijvoorbeeld directe 
voorwerpen, of indirecte zaken, zoals gedragen 
kleding. Het kan eveneens gaan om souvenirs, en ook 
een naam of een namenlijst kan kracht bezitten.
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ADVERTENTIE

Souvenirs 
Ook souvenirs kunnen ervaren worden als een 
reliek of krachtvoorwerp. De grens tussen reliek en 
krachtvoorwerp is niet scherp, eerder fluïde. Souvenirs 
zijn daar een voorbeeld van. Hoe valt te verklaren dat 
mensen ‘voelen’ dat een object hen raakt / kracht 
geeft, terwijl het krachtvoorwerp van zichzelf geen 
‘kracht’ heeft. Het zijn de mensen die er ‘betekenis’ 
in leggen, niet andersom. Betekenis toekennen kan 
individueel, maar ook collectief. Uiteraard is de ene 
persoon er ontvankelijker voor dan de ander. De 
beeldjes in moderne westerse kleding hebben voor 
de jongeren dezelfde betekenis als de beeldjes in 
traditionele kleding. Ook al zijn het, in onze ogen, geen 
traditionele beeldjes meer, voor de jongeren uit die 
West-Afrikaanse cultuur zijn deze beeldjes nog steeds 
verbonden met de oude traditie.

Dit is een samenvatting van een verslag 
van een bijeenkomst op 23 november 2018 
van de Camino Academie (www.caminoa-
cademie.nl). Deze expertmeeting sloot aan 
op de grote tentoonstelling over Relieken 
die van 12 oktober 2018 tot en met 3 fe-
bruari 2019 in Museum Catharijneconvent 
te zien was. De Camino Academie is een 
platform om wetenschappelijke kennis en 
praktijkkennis van ervaringsdeskundigen 
bij elkaar te brengen, om mensen van 
elkaar en met elkaar te laten leren. Ook 
onze Vereniging PnR is aangesloten bij de 
Camino Academie.
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“Verwacht niet dat Rome 
         jou rijkdom zal geven

Tekst Ben Teunissen Foto’s Tonny Argante

Op een regenachtige dag in maart breng ik een bezoek aan Tonnie Argante in Nijmegen. 
Een bijzondere ontmoeting met een gepassioneerde fietster naar vele verre plekken, een 
temperamentvolle vrouw met vele verhalen en vol van rijke ervaringen. Al meer dan 25 jaar 
onderneemt Tonnie (1935), dikwijls vanuit haar woonplaats Nijmegen reizen met haar fiets naar 
verre oorden. Er ligt - zoals altijd dicht in haar buurt - een dikke stapel fotoboeken van haar 
tochten over de gehele wereld, naar o.a. Tibet, Namibië, Indonesië, Patagonia, Cuba, Costa 
Rica. Maar dus ook naar Santiago de Compostela en Rome. 

Het levensverhaal van Tonnie is boeiend: na haar vier kinderen te hebben opgevoed, is ze op 
latere leeftijd pas echt aan het werk gegaan in het onderwijs. Van haar eerste salaris kocht ze 
een surfzeil om daarmee samen met haar jongste zoon te leren surfen. Eigenlijk is ze pas in 1989 
aan haar carrière begonnen, waarbij Tonnie duidelijk aangeeft, dat ze het werk juist goed kon 

Rome gaf jou de reis!”

INTERVIEW
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doen door haar ervaringen als opvoeder van haar 
kinderen. Vanaf 1996 gaf zij op het ROC Nijmegen 
leiding aan de afdeling Inburgering, een vak dat zij 
helemaal mee heeft ontwikkeld. ‘De problematiek van 
de vluchtelingen paste bij mijn nieuwsgierigheid naar 
de wereld’. Dat was ook de reden dat Tonnie na haar 
officiële pensionering bij het Ministerie van Onderwijs 
is blijven werken om de Taskforce Inburgering vorm 
en inhoud te geven. Ze heeft dit boeiende werk - later 
ook voor diverse gemeenten - overigens tot haar 
79ste volgehouden!   ‘En ondertussen reisde ik dus 
veel’. Tonnie voelt zich nog steeds gezond en sterk. 
Haar werk in het onderwijs bood dan door de diverse 
vakantieweken een uitstekende mogelijkheid om te 
gaan fietsen. De meeste tochten in Europa en ook 
tochten in Azië heeft ze alleen gemaakt.  ‘Ik fiets heel 
erg graag alleen, neem mijn eenvoudige tentje mee en 
maak veel foto’s onderweg’. De laatste jaren verblijft 
ze overigens wat vaker in een hotel. Toch vertelt ze 
enthousiast, dat ze onlangs weer een nieuw tentje 
heeft gekocht. 

Onbegrensd fietsen 
Tijdens een van haar eerste solofietstochten van 
haar woonplaats naar Brussel ontmoette zij Paul 
Benjaminse. Paul bleek toen bezig te zijn met de 
eerste voorbereidingen van een van zijn uitgaven 
in de serie Onbegrensd fietsen naar Rome. Hij 
zocht fietsers, die zijn voorstel wilde uitproberen 
en dat leek dat Tonnie een prima idee. Gewapend 
met een stapel stencils van Paul heeft zij toen haar 
eerste lange fietstocht gemaakt, natuurlijk in een 
zomervakantie. En ze overnachtte altijd in een klein 

tentje. Onderweg ontmoette ze een groep jongeren, 
die  - naar later bleek - ook met een stapel stencils 
van Benjaminse op pad waren. Het gaf haar een 
bijzonder pelgrimsgevoel, toen zij elkaar in Rome 
opnieuw ontmoetten en die aankomst ook samen op 
een terras met elkaar hebben gevierd. Vanaf deze 
ervaring ging Tonnie elke schoolvakantie met haar 
fiets op pad. In alle meivakanties kwamen eerst de 
Europese eilanden aan bod. ‘Gewapend met veel 
kaartmaterialen probeerde ik een aantrekkelijke route 
samen te stellen. Maar ik fietste ook gewoonweg vaak 
in de richting van de zon!’. In de zomervakanties heeft 
ze veel fietservaringen opgedaan tijdens haar reizen 
met Pascal, die de reisorganisatie Tropical Cyclist 
leidt. ‘Dit zijn dan reizen, die je moeilijker alleen kunt 
ondernemen’. En de reisleider is een vriend geworden, 
mede omdat Tonnie met veel plezier aan alle door 
Pascal nieuw ontwikkelde reizen heeft deelgenomen. 

Ontmoetingen  
Tonnie heeft tijdens een van de tochten in Mongolië 
Marga leren kennen, waarmee ze nu ook regelmatig 
samen fietst. Dat deden ze voor het eerst samen op 
het eiland Sicilië. Het was een fietstocht door een 
betoverend landschap. ‘Marga is nu meer dan een 
vriendin, waarmee ik ook veel andere dingen deel. In 
2011 heb ik met Marga gedurende twee maanden een 
tocht door Nieuw Zeeland mogen maken’. Op de dag 
van het interview vond de afschuwelijke moordpartij 
in Christchurch plaats. Dat riep bij haar natuurlijk 
direct herinneringen op.  ‘Toen wij er fietsten, beefde 
de aarde. Nu voel ik me zeer verbonden met het 
verschrikkelijk lot dat de Nieuw-Zeelanders treft. 
Het voelt heel dichtbij, dus ik keek vanmorgen direct 
naar de beelden op  televisie’.  Op mijn vraag naar 
een bijzondere ontmoeting steekt Tonnie direct van 
wal: ‘ik fietste op een stille en eenzame weg. Van de 
andere kant kwam ook iemand aanfietsen. We stopten 
alle twee. Ik let dan wel heel goed op mezelf, ik ga zo 
staan dat ik de fiets voor me heb. Bang ben ik nooit 
geweest, maar wel verstandig!’ Ze delen wat koekjes 
uit aan elkaar en hebben een fijn gesprek en na een 
korte pauze gaan ze weer allebei hun eigen kant op. 
Een ontmoeting die door de plaats en het tijdstip nog 
heldere herinneringen en beelden bij haar oproept.  
Voor een andere fijne herinnering neemt Tonnie ons 
mee naar Zwitserland: ‘Ik fiets in de richting van 
de pas, toen ik een Zwitserse fietser ontmoette. Hij 
wist mij te overtuigen van een veel betere, meer 
rustigere route’. Ze vertelt: ‘Ik ben gewoon met hem 
meegegaan, zonder ergens over na te denken. Als 
Zwitser leidde hij mij over een oude pasweg over 
de Alpen. Na een kop koffie, namen we afscheid 
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van elkaar. Hij fietste terug naar huis en ik trok verder 
richting Italië.’ Tonnie legt iets later uit: ‘Bijzondere 
ontmoetingen onthoud je beter, omdat deze indruk 
maken en tot je doordringen in elke vezel’. 

Fietscollectie 
Terwijl ik het verhaal van Tonnie in me op probeer 
te nemen, vraag ik haar op wat voor soort fiets zij 
al deze tochten onderneemt. Ze nodigt me direct 
uit om naar haar fietsencollectie te gaan kijken. 
Het bleek overigens meer dan een verzameling te 
zijn: een speciaal voor Tonnie gebouwde racefiets, 
enkele trekking- of ‘reisfietsen’ en een ‘gewone’ fiets. 
Allemaal mooi glimmend gepoetst staan ze gereed 
voor het toekomstige fietswerk. Want na de dagelijkse 
verplichtingen is er elke middag wel een reden voor een 
fietstocht of… wandeltocht. Zeker in de maanden voor 
de Vierdaagse wordt er veel getraind, want ook die 
wandeltocht maakt Tonnie al weer enkele jaren. Na haar 
definitieve pensionering vijf jaar geleden heeft Tonnie 
met veel plezier een cursus aan de Fotovakschool 
gevolgd. ‘Tussen de fiets- en ook wandeltochten 
door wilde ik niet alleen maar thuiszitten’. Als echte 
hobbyfotograaf geniet Tonnie van het fotograferen. 
Het is duidelijk dat landschappen daarbij minder haar 
voorkeur hebben. ‘Ik fotografeer vooral mensen, daar 
gaat mijn belangstelling het meest naar uit’. In haar 
fotoalbums vind je dan ook weinig foto’s waar Tonnie 
op staat afgebeeld. Wel veel foto’s waar ze haar eigen 
gevoelens over de reis kan ‘vangen’ en dat zijn vooral 
juist mensen, die hun omgeving tot leven laten komen.  
Een van de recente reizen voerde haar overigens naar 
Iran. Daar is het helaas niet van fietsen gekomen, 
omdat zij al op de tweede 
dag haar pols had gebroken. 
Bij die gelegenheid kwam het 
fotograferen haar natuurlijk goed 
van pas. 

Pelgrim zijn 
Het gevoel van pelgrim zijn 
overviel haar, toen zij fietsend 
langs de Via de la Plata niet 
los kon komen van het verlies 
van haar camera tijdens haar 
vliegreis. Uiteindelijk is ze na 
800 km fietsen toch weer 
teruggekeerd naar de plek des 
onheils om opnieuw navraag 
te doen naar de verloren 
kostbaarheid. En tot haar grote 
verrassing bleek haar camera 
door een tot nu toe nog steeds 

onbekende te zijn afgegeven als gevonden voorwerp. 
Het gaf haar een groot gevoel van geluk, van pelgrim 
zijn.  Tonnie blijkt een avontuurlijk ingestelde reiziger. 
Ook al was haar gedrevenheid daarbij niet direct 
gericht op het pelgrimeren. Tonnie hierover: ’Dat die 
pelgrimsgedachte er tijdens je tochten toch komt, 
wordt mede veroorzaakt doordat je alleen fietst, maar 
ook door de ontmoetingen met de vele mensen op mijn 
tochten’. De leeftijd blijkt er tijdens zo’n tocht eigenlijk 
helemaal niet toe te doen. ‘Wanneer je open staat voor 
ervaringen, dan komt de pelgrimsgedachte zeker tijdens 
zo’n bijzondere fietstocht ook op je pad’. Niet voor niets 
liggen de plannen voor een volgende tocht al weer 
klaar! De laatste reis naar Rome heeft Tonnie samen 
met keizer Aurelius gemaakt. Ze kreeg een boekje in 
handen van schrijfster Marjolein Steenwinkel over haar 
fietstocht naar Rome. In haar boekje haalde ze steeds 
keizer Aurelius aan. Marcus Aurelius (121-180) bleek 
ook voor Tonnie een inspirerende levensbeschouwing 
te hebben. De inhoud is tijdloos en heeft nog steeds 
overtuigingskracht. Met dat boekje in haar fietstas 
arriveerde Tonnie in 2015 opnieuw in Rome. Het eerste 
wat ze dan ook heeft gedaan was het ruiterstandbeeld 
van Marcus Aurelius op het Piazza del Campidoglio 
opzoeken. Het boekje sprak Tonnie zo aan dat ze naar 
haar tocht naar Rome de schrijfster heeft opgezocht om 
haar te bedanken. 
Tonnie geeft ons bij het afscheid een mooie uitgeleide 
mee van deze voorbeeldige filosoof: 
“Verwacht niet dat Rome je rijkdom zal geven. Rome gaf 
je immers de reis!”
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Tekst Anne-Marie Reimert

COLUMN

Een half brood

In Duitsland overnacht ik bij voorkeur in mijn tentje langs de rivier. ‘s Ochtends ga ik naar 
de bakker in het eerste dorp dat ik tegenkom. Daar wil ik dan koffie en een half Dinkelbrot 
(speltbrood). Dinkelbrot is voedzaam, zwaar en vers het lekkerst. Een half brood is voldoende 
voor twee maaltijden. Daarom wil ik een half brood.  Wanneer ik een half brood bestel, zegt de 
verkoopster bozig dat ik alleen een heel brood kan kopen. Ik koop dus een heel brood maar wil 
een half brood meenemen. Dan vraagt de verkoopster me verontwaardigd wat ze dan met de 
andere helft moet doen. Ik zeg dat ze dat zelf mag weten. Ze kan het weggeven aan iemand die 
het kan gebruiken. Of ze kan het nog een keer verkopen of ze kan het zelf opeten. Wat ze maar 
wil. Opperste verwarring. 

Dan ga ik met mijn brood naar de slager. Daar wil ik graag vlees en kaas op mijn boterhammen. 
In de dorpen waar ik geen half brood kan kopen, kan ik meestal ook geen plakjes kaas en ham 
kopen. Dan koop ik een heel stuk kaas en ham. Graag wil ik het gesneden hebben. Dat gaat 
nog wel. Maar dan laat ik de helft liggen. Dan wordt het lastig. Wat moeten ze dan met de 
overgebleven stukken doen? Ik stel voor ze weg te geven aan iemand die het kan gebruiken. Ze 
nog een keer te verkopen of ze zelf op te eten. 

Sommige dorpen hebben een zaak waar je koffie, brood en beleg kunt krijgen. In zo’n zaak 
bestel ik een half brood. Dat gaat niet. Ik koop dus een heel brood. Ik laat de helft beleggen met 
kaas en ham. Er blijft kaas en ham over. Ik betaal voor al het brood en al het beleg. En ik zeg dat 
de verkoopster de rest nog een keer mag verkopen, weggeven of zelf opeten. Wat ze maar wil. 
Ik drink koffie en eet mijn broodje. Intussen komen er nieuwe klanten. De verkoopster vraagt 
schuchter of de klant misschien een stuk kaas wil. Ze zegt dat het al betaald is. De klant wil de 
kaas niet. De volgende klant is aangenaam verrast. De verkoopster begint het leuk te vinden. Ze 
geeft elke klant iets extra’s. Ze zegt erbij dat het al door mij betaald is maar dat ik het niet mee 
wil nemen. De klanten komen vragen waarom ik de helft van  mijn boodschappen achterlaat. Ik 
vertel dat ik een voettocht naar Rome maak en zo min mogelijk bagage wil. Bovendien vind ik 
vers brood lekkerder dan oud brood. Dus koop ik elke dag een vers half brood. En als dat niet 
kan koop ik een heel brood. Het halve brood begrijpen ze nu. 
Verwondering over mijn bestemming blijft. 

Anne-Marie Reimert liep met hond 
Juta naar Rome. Op 1 mei neemt zij de 
Wandelwinkel in het prachtige Berg-
kwartier in Deventer over. Neem alvast 
een kijkje op de website: http://www.
dewandelwinkel.nl/
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Aan de rand van Munstergeleen (gemeente 
Sittard-Geleen) ligt in een idyllische omgeving 
het bedevaartsoord Heilige Pater Karel. Langs het 
bedevaartsoord loopt de Pater Karel Wandeling, 
die begint en eindigt op het NS station Sittard. 
De 13 kilometer lange wandeltocht loopt over een 
afwisselend parcours. Onderweg is veel te zien, 
want Sittard-Geleen is een plaats met veel cultureel 
en religieus erfgoed.

Na het vertrek van NS Station Sittard passeert 
de wandelaar al gauw één van de huizen waar 
Toon Hermans gewoond heeft. Tegenover het huis 
staat een beeldje van de bekende kleinkunstenaar. 
Naast het huis van de familie Hermans had 
de tapijtweefster Helga Paetzold haar atelier. 
De kunstenares is bekend geworden met haar 
indrukwekkende wandtapijten van monumentale 
afmetingen. Op het Kerkplein staat de Petruskerk of 
Grote Kerk. Deze kerk heeft een lange geschiedenis. 
Rond het jaar 1000 was hier al een zaalkerkje. In 1299 

werd een kapittel aan de kerk verbonden. Hieraan 
herinneren nog de koorbanken uit het begin van de 
15e eeuw die tot oudste van ons land behoren. Met 
de komst van de Fransen in 1800 kwam een einde 
aan het kapittel. Sindsdien is de Petruskerk een 
parochiekerk. De Petruskerk is niet de enige kerk 
in het centrum van Sittard. In een straal van nog 
geen tweehonderd meter liggen drie monumentale 
kerken! De eind 19e eeuw gebouwde neogotische 
basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart valt op door 
het zeer kleurrijke interieur, vol opschriften (ex 
voto’s) uit dankbaarheid van door Maria verkregen 
gunsten. 

Wederzijdse pesterijen 
In 1883 kreeg deze kerk als eerste in Nederland het 
recht om de pauselijke eretitel “basiliek” te dragen. 
De derde kerk, de Michielskerk, werd in het midden 
van de 17e eeuw gebouwd door de Dominicanen. 
De kloosterlingen waren naar Sittard gekomen 
om het opkomend protestantisme te bestrijden. 

Tekst en foto’s Leo Baeten

AFLEVERING 3

EEN WANDELING LANGS CULTUREEL EN RELIGIEUS ERFGOED IN SITTARD

Sittard

Heilige Pater Karel

Dit is de derde aflevering van de 
serie Pelgrimeren in eigen land. Dit 
keer begeleidt Leo Baeten ons bij 
een wandeling van het station van 
Sittard naar het Bedevaartsoord 
Heilige Pater Karel.

Pelgrimeren in eigen land
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Dat lukte niet helemaal, want even verder ligt het 
protestantse Gruizenkerkje dat in ongeveer dezelfde 
tijd kennelijk toch gebouwd kon worden. In de loop 
van de tijd verminderde de felheid van de lokale 
religieuze twist, maar de dichtgemetselde deuren en 
ramen aan de zijkant van het Gruizenkerkje wijzen er 
op dat het tussen katholieken en protestanten nooit 
echt goed gekomen is. In het begin van de 19e eeuw 
pestten de Katholieken de Protestanten door een 
sluis in de Geleenbeek te sluiten (de beek stroomde 
langs de kerk maar is nu overkluisd). Hierdoor kwam 
de kerk blank te staan. Als tegenzet verplaatsen de 
Protestanten de ingang van hun kerk naar de voorzijde 
en verhoogden het vloeroppervlak. De ramen en 
deuren in de zijgevel werden dichtgemetseld. De 
pesterij was voltooid verleden tijd!

De man met de helende handen 
Na het stadscentrum loopt de route door het 
rustieke stadspark en langs de Geleenbeek. Enige 
jaren geleden werd het landschap heringericht, 
waarbij de grotendeels gekanaliseerde Geleenbeek 
haar natuurlijke loop weer mocht gaan volgen en 
natuurlijke oevers ontstonden. Een monument 
van de Keltische riviergod Glanis herinnert aan 
deze werkzaamheden. Van Glanis is de benaming 
“Geleenbeek” afgeleid. Ook de stad Geleen dankt haar 
naam aan de Keltische god. Langs de Geleenbeek 
ligt het Bedevaartsoord Heilige Pater Karel. In het 
prachtig gerestaureerde vakwerkhuis werd pater 
Karel in 1821 als Andreas Houben geboren. De pater is 
bekend geworden door zijn zegenrijk werk in Dublin, 
waar hij de helft van zijn leven in het klooster Mount 
Argus woonde. De weinig ontwikkelde jongen uit 

Munstergeleen leerde nooit de Engelse taal goed, 
maar hij kon als geen ander luisteren en troosten. 
Wanneer de zieken die hij bezocht melding begonnen 
te maken van zijn genezende gave, duurde het niet 
lang of dagelijks kwamen wel driehonderd mensen 
naar Mount Argus om gezegend te worden door 
de “man met de helende handen”, zoals hij al snel 
genoemd wordt. De naam en faam van pater Karel 
verspreidden zich over heel Ierland. Bij zijn overlijden 
in 1893 woonden duizenden mensen de uitvaart bij. 
De hulp van de politie moest worden ingeroepen om 
de menigte in toom te houden. Bijna een eeuw na zijn 
overlijden, in 2007, werd pater Karel heilig verklaard.

Pestepidemie 
Op de terugweg van Munstergeleen naar Sittard 
verandert het karakter van de wandeltocht: er moet 
geklommen en gedaald worden over de uitlopers van 
het Limburgse heuvelland. Op de eerste klim naar de 
Windraak wordt de zware arbeid enigszins vergoed 
door het prachtige uitzicht op Munstergeleen. Na de 
Windraak volgt de Kollenberg, die over een sfeervolle 
holle weg wordt beklommen. Eenmaal boven loopt 
de route verder over een plateau met prachtige 
vergezichten. Aan de rechterzijde ligt Duitsland en 
aan de linkerzijde zijn (bij helder weer althans) de 
steenbergen van de mijnen in het Belgische Zwartberg 
te zien. Nederland is hier niet op zijn smalst, maar 
wel smal. Aan het einde van het plateau van de 
Kollenberg ligt de Rosakapel. De kapel werd in 1675 
gebouwd ter ere van de heilige Rosa, stadspatrones 
van Sittard. Toen de stad in 1668 werd geteisterd door 
een pestepidemie, beloofde het stadbestuur dat als 
Rosa een einde maakte aan de epidemie dat dan ter 
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De wandeling is beschreven in het boekje 
Pater Karel Wandeling van Martin de Korte 

en Leo Baeten. Het boekje is te koop in 
de winkel van het Bedevaartsoord Heilige 

Pater Karel of te bestellen bij Martin 
de Korte, P.C. Houbenstraat 9 6151 ET  

Munstergeleen, tel. 046-4525242, E-mail 
patermartin@paterkarel.nl 

Henk Sieben   

Behalve dat ik een afbeelding van Maria en Christoffel 
meeneem op reis vind ik een nagelkipper echt onmisbaar. Ik 
zal dan ook altijd iedereen aanraden om een nagelknipper mee 
te nemen op reis. Het is maar een klein voorwerp, maar o zo 
belangrijk. Ik houd de nagels altijd zo kort mogelijk. Tijdens 
een voetreis of een fietstocht gaan ze altijd weer groeien en 
knip ze dan meestal weer lekker kort. Ik heb wel eens gehad 
dat ik te lang wacht met knippen en de nagel bij één of andere 
actie achterover knikt. Dat is pijnlijk. Het is dan heerlijk om de 
nagel weer lekker kort te knippen. Ook komt het voor dat de 
nagelriem te ver over de nagel heen groeit. Ook dan is het fijn 
om de nagel te verzorgen of de nagelriem in te korten. Soms 
heb ik het nagelknipper ook wel eens al gereedschap gebruikt. 
Een enkele keer vergat ik om het kleinood mee te nemen en 
kwam ik er pas in België of Frankrijk achter dat ik hem vergeten 
was. Zo heb ik nog een nagelknipper uit Gent, één uit Ieper 
en één uit Kortrijk. Nu kan ik hem niet meer vergeten want ik 
heb er in elke tas één en in m’n toilettas heb ik nog een extra 
nagelknipper: voor het geval dat ik er één verlies.

harer ere een kapel gebouwd zou worden; en 
dat jaarlijks op de laatste zondag van augustus 
daarheen een processie zou trekken. Rosa hielp 
en de kapel kwam er. En tot op de dag van 
vandaag vindt de Rosa processie plaats. Op 
weg naar het station komt de wandelaar nog 
langs de Gemmakapel. Deze kapel heeft haar 
bekendheid te danken aan het feit dat Toon 
Hermans een grote verering voor deze heilige 
had. In de kapel vond de uitvaart plaats na zijn 
overlijden in 2000.

Stevige wandelschoenen 
De pater Karel wandeling is een aantrekkelijke 
wandeling. Langs de route is veel religieus 
en cultureel erfgoed te zien. Het parcours is 
zeer afwisselend: de historische binnenstad 
van Sittard, de landelijke schoonheid van 
de Geleenbeek en de hellingen en dalen 
van het Limburgse heuvelland. Een deel van 
de wandeling gaat over zandpaden die bij 
regenachtig weer modderig worden. Het is 
dan ook raadzaam om stevige waterdichte 
wandelschoenen aan te trekken. En niet 
vergeten mag worden dat de route weliswaar 
voor een groot gedeelte vlak is, maar dat toch 
een paar keer flink geklommen en 
gedaald moet worden. 
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“Heer, toon mij Uw weg en maak mij gewillig die te 
gaan.” Dit gebedje kreeg ik toegestuurd door de Zusters 
Birgittinessen van het klooster Maria Refugie in Uden. 
“Wij wensen u een gezegende voettocht naar Vadstena 
en zullen aan u denken”. Ik kon vertrekken. 

De kiem voor mijn plan naar Vadstena te pelgrimeren 
stamde uit oktober 2014 toen ik voor Omnes een stukje 
had geschreven over de tentoonstelling over de Heilige 
Birgitta van Zweden (1303 -1373) in het Museum voor 
Religieuze Kunst in Uden. Zij wordt vereerd in Vadstena 
aan het meer Vättern in Zuid-Zweden 

Wat maakt de heilige Birgitta de moeite waard voor 
pelgrims? 
Birgitta Birgersdotter, een vrouw van adel, had met haar 
man Ulf en acht kinderen gepelgrimeerd naar Santiago 
de Compostela en daarna naar Jeruzalem. Ze heeft de 
kloosterorde van de Allerheiligste Verlosser gesticht 
(waarvan twee kloosters in Nederland staan). Ze heeft 
heel veel visioenen gehad die ze heeft laten optekenen en 
ze was een componiste van prachtige gezangen. Ze heeft 
zich in Rome gevestigd. Van daaruit heeft ze er alles aan 
gedaan om de paus vanuit Avignon naar Rome terug te 
laten keren. Ze is op haar zeventigste in Rome overleden. 
Haar dochter heeft het klooster dat haar moeder op 
het oog had, in Vadstena opgericht en haar moeders 

gebeente daarheen laten overbrengen. Daar is een enorm 
centrum voor pelgrimage voor de verering van Birgitta 
ontstaan; de middeleeuwse kerk bij het klooster biedt 
ruimte aan 2000 mensen.

Ook al kennen de meeste Nederlanders Birgitta 
niet (meer), we worden wel met haar visioenen 
geconfronteerd. Zij is ‘aanwezig’ geweest in de stal bij de 
geboorte van Jezus. Daar heeft zij ‘gezien’ dat Hij licht 
straalde, dat Maria gekleed was in een witte tuniek en 
haar blonde haren los hingen. Paus Bonifatius IX heeft 
de visionaire beleving van Birgitta erkend als waar. Het 
gevolg hiervan was dat voortaan de scène in de stal 
wordt weergegeven zoals Birgitta die heeft doorgegeven. 
Paus Bonifatius IX heeft het belang van Birgitta ingezien 
en haar in 1391 heilig verklaard en vijf jaar later heeft hij 
haar benoemd tot beschermheilige van Zweden. Paus 
Johannes Paulus II heeft haar – met vijf andere heiligen - 
in 1999 benoemd tot schutspatrones van Europa.

De route 
Ik had ervoor gekozen om naar het pelgrimsoord van 
Birgitta te lopen omdat het pelgrimsvirus weer kriebelde 
en omdat ik Birgitta zeer bewonder. Ik verwachtte niet 
dat er een kant en klare route naar Vadstena zou zijn, 
dus al googelend stelde ik een route samen. Vanuit mijn 
woonplaats Zutphen langs de Berkel die langs ons huis 

Tekst en foto’s Marianne de Bruyn

Birgitta van Vadstena
Voettocht naar de Heilige



2019 | OMNES 18 37

stroomt naar Delden. Langs het Marskramerpad via Oldenzaal 
naar Bad Bentheim en over de Töddenweg naar Osnabrück, beide 
onderdeel van de Europese lange-afstandsroute E11. Die kruist in 
Osnabrück de Jacobsroute en die zou ik naar het noorden nemen 
aan de hand van het boekje “Jakobsweg Bremen – Köln” van 
Outdoor door Klaus Engel. Die geeft in Bremen aansluiting op de 
Via Baltica oostwaarts door noord Duitsland tot Swinemunde. De 
beschrijving hiervan is ook bij Outdoor verschenen als “Jacobsweg 
Via Baltica”, geschreven door Gisela Johannssen. Ik wist tijdens mijn 
voorbereidingen nog niet hoe ver ik de Via Baltica zou volgen omdat 
ik niets kon vinden over wandelroutes in Zweden en waar die dan 
eventueel langs de zuidkust zouden beginnen.

De tocht 
Ik wilde klein beginnen, vanuit huis korte afstanden en naarmate de 
afstand groter werd langer van huis blijven tot ik vanaf Bremen aan 
één stuk door zou lopen. Vanaf Osnabrück was het soms lastig de 
route te vinden omdat ik tegen de beschrijvingen en markeringen 
inliep, maar over het algemeen was het niet al te moeilijk. 
Overnachten heeft me nergens problemen opgeleverd. In Nederland 
overnachtte ik bij Vrienden van de Fiets, in Duitsland in Backpackers 
en bij particulieren. Bij de meesten had ik mijzelf aangekondigd, 
sommigen nodigden mij spontaan uit (zo groot is het vertrouwen 
in de medemens gelukkig nog wel). In het noorden van Duitsland 
was ik voor een klein bedragje welkom in de ‘Gemeindehäuser’ 
van de merendeels Evangelische kerken. Dat hadden die kerken 
echt goed voor elkaar: de dag ervoor een telefoontje naar hun 
koster en ik kon terecht.  Iedere ontvangst was een verrassing. Ik 
herinner me er één waar alleen een wc en een schoon opgemaakt 
bed op zolder waren. Ik kreeg bij gebrek aan douche een teiltje 
met naar lavendel geurende bruistabletten om mijn voeten te 
baden. In een ander Gemeindehaus was wel een douche maar ik 
moest er op een yogamatje op de grond slapen. Op een na waren 
ze hartverwarmend. Die ene vormde een ultiem dieptepunt waar 
ik door een ongeïnteresseerde dominee drie uur in een piepklein 
halletje opgesloten heb gezeten. Hij had niet bedacht dat hij de 
buitendeur van het nachtslot had moeten doen.

Pelgrimsgevoel 
In Duitsland werd ik regelmatig herkend als pelgrim (kleding, 
rugzak, jakobsschelp) en werd daarop aangesproken. Ik legde 
iedere keer weer uit wat mijn ‘project’ was: eer brengen aan de 
Heilige Birgitta, aan de vooravond van de Europese Unie door Paus 
Johannes Paulus II benoemd tot co-patroonheilige van Europa. Van 
lieverlee kwamen in die gesprekjes met voorbijgangers de groeiende 
Europese problemen meer op de voorgrond te staan: de aanslagen 
in Parijs,  de toestroom van vluchtelingen en gelukzoekers, de 
groeiende tweespalt in Europa en vooral in Duitsland. In – voorheen 
Oost – Duitsland kwam daar ook nog de nostalgie naar de DDR-
tijd bij en wat de Wende daar voor gevolgen heeft. Zou Birgitta 
wel meeluisteren?  De Zweden hadden geen belangstelling voor 
mij met rugzak met jakobsschelp; dat was soms wel eenzaam. Mijn 
verrassing was groot toen ik door een tuinman in perfect Engels een 
kopje koffie aangeboden kreeg. Hij vroeg me hoe de Zweden op mij 
reageerden. Ik zei dat ze dat helemaal niet deden, dat hij de eerste 
was. Hij moest daverend lachen, want hij was een Pool.

Zweden 
Ook in Rostock, de havenstad het dichtst bij Zweden, kon ik geen 
routebeschrijving vanuit Zuid-Zweden naar Vadstena vinden, 
vooral van belang voor overnachtingsadressen en foerageren in 
dat uitgestrekte land. Ik besloot gebruik te maken van het aanbod 
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Bart van Goudoever

Het voorwerp dat nooit meer ont-
breekt in mijn rugzak: een kunststof 
zak van drie liter. Te krijgen in de 
betere sportzaak, eigenlijk bedoeld om 
natte spullen in op te bergen zodat de 
rest van de kleren droog blijft.  Maar 
daar gebruik ik hem nooit voor. Het is 
een ideaal zakje voor het lunchpakket. 
Alles kan er in, en als de peer, pruim, 
sinaasappel of komkommer door een 
onnadenkende klap tegen de rugzak 
stuk gaat, blijft al het vocht in het zakje. 
Geen kleverige smurrie in de rugzak. 
En ‘s avonds spoel je het zakje gewoon 
uit onder de kraan.

van Theo, mijn echtgenoot, om mijn onderneming te helpen 
slagen. Hij zou mij met ons campertje in Zweden onderdak en 
maaltijden bieden. Terwijl ik liep zou hij de camper verderop 
zetten.

We hebben in Rostock de veerboot naar Trelleborg genomen. 
In de toeristeninformatie daar kregen we advies over de beste 
looproute: eerst de Mariaroute naar Dalby, daarna Malmö, 
Lund en Landskrona aan de Öresund en vandaar landinwaarts 
in noordoostelijke richting parallel aan de snelweg E4 door 
uitgestrekte bossen afgewisseld door slaperige dorpjes, 
ongeveer 450 km.

Een volle aflaat en de Poort van Vergiffenis 
De aankomst in Vadstena was verbluffend. Het was er sfeervol 
en gezellig. Theo en ik meldden ons in het pelgrimscentrum. 
Diaken Ewa herkende mij als pelgrim, luisterde naar mijn 
verhaal, vroeg of ik een testimonium en de pelgrimszegen 
wilde hebben, “Ja, natuurlijk.” Zij riep priester Tomas erbij. 
Beiden namen ons mee naar de immense kerk van het 
Birgittinessenklooster Pax Mariae, spraken over Birgitta als 
een levende heilige. De priester verklaarde plechtig dat ik met 
mijn pelgrimage aan Birgitta een volle aflaat had verdiend en 
dat mijn zonden mij waren vergeven. Ik voelde mij werkelijk 
lichter worden! We gingen door de poort van Vergiffenis de 
prachtige kerk binnen. De twee Zweden liepen voorop en 
zongen pelgrimspsalmen tot we bij de schrijn van Birgitta 
aankwamen. Daar hebben we met ons vieren het Ave Maria 
gezongen. Deze plechtigheid heeft een diepe indruk op mij 
gemaakt en heeft me vervuld met intense dankbaarheid. Alles 
bij elkaar was het ongeveer 1200 km. Dus dat viel reuze mee.
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De verbondenheid in een groeiende vereniging 
vasthouden en verdiepen; meer jongeren aan ons binden; 
de interne organisatie van onze vereniging verder 
verbeteren en Rome/Italië als pelgrimsbestemming 
nog meer “op de kaart zetten”. Dat zijn in het kort de 
ambitieuze doelstellingen uit het meerjarenplan 2019-
2022 dat de Algemene Ledenvergadering op 13 april 
heeft vastgesteld.

De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht 
in 2007 met als belangrijkste motivatie dat we 
informatie wilden bieden aan mensen uit de Lage 
Landen die van plan waren lopend of fietsend naar 
Rome af te reizen. Hierover was toen bijzonder weinig 
informatie beschikbaar. Veel leden van het eerste uur 
zijn dan ook betrokken geweest bij het samenstellen 
van routes, het creëren van informatiewegen 
(routeboeken, website, handboek voor Pelgrims naar 
Rome) en ook werd het Pelgrimspaspoort ontworpen 
en beschikbaar gesteld aan leden. Via diverse wegen 
werd naast informatievoorziening ook het delen van de 
beleving steeds belangrijker.  Sinds 2016 zijn regionale 
huiskamerbijeenkomsten gestart waar mensen elkaar 
in hun eigen regio en met regelmaat kunnen treffen om 
informatie te krijgen of om belevenissen te delen. De 
vereniging kent een zeer actieve kern vrijwilligers van 
circa 10% van de leden die iets terug willen doen voor de 
vereniging en/of die andere mensen een vergelijkbare 
ervaring gunnen. In 2018 is de vereniging gegroeid 
naar circa 1150 leden, wat maakt dat niet iedereen 
elkaar meer kent en de organisatie een nieuwe aanpak 
vraagt. Bovendien zijn alle huidige bestuursleden pas 
na de pioniersfase lid geworden van deze bruisende 
vereniging.  De inspanningen van de vereniging tot nu toe 
hebben voor de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap 

historische wegen naar Rome (en Assisi) opengelegd. 
Mensen uit de Lage Landen kunnen weer treden in de 
voetsporen van miljoenen pelgrims die voor hen deze 
weg afgelegd hebben. Als ware pelgrims zetten we in vol 
vertrouwen onze stappen richting de toekomst.

De andere weg inslaan 
We leven in een geseculariseerde en individualistisch 
ingestelde samenleving met soms hoog oplopende stress 
in een carrière of sociale druk. In toenemende mate gaan 
mensen, meer dan eens, voor kortere of langere tijd op 
pad, zoekend naar vrijheid, avontuur of een bevrijding 
van de dagelijkse hectiek, daarbij zichzelf testend op een 
sportieve wijze en werkend aan bewustwording, zingeving 
en innerlijke rust. De beleving van een pelgrimstocht, ook 
in onze moderne tijd, is nog steeds van grote waarde. 
Na het druk begane pad naar Santiago de Compostela 
komen andere pelgrimswegen, voorop die naar Rome, 
steeds meer in de belangstelling te staan. 
In essentie gunnen wij het meer mensen om de pelgrim-
ervaring naar Rome volledig te beleven. Ons belangrijkste 
accent ligt op de pelgrimswegen naar, om en voorbij 
Rome, maar we schenken ook aandacht aan andere 
(grote) Europese pelgrimswegen. Voor de wegen 
naar Santiago de Compostela verwijzen we naar onze 
zustervereniging het Nederlands Genootschap van 
Santiago. Het motto: Pelgrimswegen naar Rome | De 
andere weg inslaan 
Ons motto is een referentie naar het opzoeken van 
nieuwe ongebaande levenspaden en een knipoog naar 
de meest bekende pelgrimsweg: de route naar Santiago 
de Compostela. In het leven en in routes, zoeken de leden 
van Pelgrimswegen naar Rome andere wegen dan de 
bekende. 

Pelgrimswegen 
naar Rome: 

de andere 
weg inslaan

Tekst Roel Kamerling, voorzitter Vereniging Pelgrimswegen 
naar Rome
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Nieuwe activiteiten 
Naast de bestaande activiteiten van PnR hebben we ook 
een aantal nieuwe geformuleerd. Een greep: 
- We zullen een werkgroep communicatie oprichten 
die zich onder meer zal richten op de werving van 
nieuwe leden voor de vereniging, bijvoorbeeld onder 
jongeren. Dan gaat het om vragen als: “Wat is onze 
unieke toegevoegde waarde? Welke leden hebben we 
in huis? Kunnen we die groeperen en uniek bedienen 
cq aanvullen? Welke communicatie plegen we intern en 
extern en welke ambities hebben we voor het vasthouden 
van onze leden? Hoe pakken we het vervolgens aan?”
- Daarnaast denken we aan het opfrissen van de huisstijl 
met eventueel een nieuw beeldmerk; maar ook aan meer 
aandacht voor mensen die gearriveerd zijn in Rome. Hoe 
kun je je beleving plaatsen in je leven en met je omgeving? 
Hoe kun je ervaring delen met mensen die nog willen 
gaan? 
- Ook zetten we de lampen op het individuele 

voordelenpakket voor onze leden en hoe we die beter 
vorm kunnen geven.

Doet u mee in 2019? 
In 2019 voorzien we weer zeer interessante bijeenkomsten, 
zoals de Najaarsbijeenkomst in november en de regionale 
huiskamerbijeenkomsten, maar ook de verdiepende 
bijeenkomsten van de Camino Academie. Ook staan we 
zeker weer op de Fiets & Wandelbeurzen in Nederland 
en België, willen we een groep mensen verzamelen die 
lezingen kunnen geven vanuit onze vereniging; en tot slot 
zullen we meedoen aan de infodagen bij onze vrienden 
van Sint Jacob, in Vlaanderen. 
Bij al onze activiteiten kunnen we u gebruiken en onze 
redacties zijn zeer geïnteresseerd in uw verhalen voor 
onze publicaties, website en facebook, etc. Het bestuur 
wenst u daarbij veel leesgenot en nodigt u graag uit om 
deel te nemen in een van onze vele activiteiten. Voeg de 
daad bij het woord en sla eens een andere weg in!

Het volledige meerjarenplan is te vin-
den op 
www.pelgrimswegen.nl/vereniging/
publicaties/verenigingsdocumenten/
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Theo de Groot

Ik ben erg verknocht aan mijn 
(„Tilley”) hoed; tijdens verschillende 
kano-expedities en een lange winterse 
pelgrimstocht door Frankrijk heeft 
deze onverwoestbare hoed me trouw 
beschermd tegen de elementen. 
Onderweg naar Rome (nabij Xanten) 
liet ik hem op een onbewaakt moment 
ergens liggen, maar werd hij me 
gelukkig vele honderden kilometers 
verderop in Langres terugbezorgd. 
Het begrip „voorzienigheid” heeft 
sindsdien voor mij een gouden randje!!

De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht op 27 oktober 2007 

te Houten. Zij wil de belangstelling voor pelgrims- en bezinningstochten naar 

Rome, te voet of op de fiets, vergroten en verdiepen. Zij doet dit door:

het beschikbaar stellen van informatie het uitwisselen van ervaringen 

het onderhouden van contacten met organisaties met vergelijkbare 

doelstellingen in binnen- en buitenland het verbreiden van kennis over 

tochten naar Rome en andere soortgelijke bestemmingen.  

Op onze website www.pelgrimswegen.nl staat informatie voor wandelaars 

en fietsers over alle aspecten van het pelgrimeren naar Rome. Tenminste 

vier maal per jaar ontvang je een digitale Nieuwsbrief en twee maal per jaar 

ontvang je dit blad Omnes. In de maand november verwelkomen we alle 

leden op de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Pelgrimsartikelen 

Op onze website www.pelgrimswegen.nl vind je de mogelijkheid diverse 

artikelen zoals speld, wimpel of badge te bestellen. Ook kun je daar alle 

informatie vinden met betrekking tot het lidmaatschap.

Bestuur van de Vereniging 

Roel Kamerling voorzitter, Femke Heemskerk secretaris, Bart van den Dolder 

penningmeester, Henriët Griffioen, Robert Jansen en Guus Wesselink leden 

en Dick van Maanen vice-voorzitter.

Redactie Omnes, Nieuwsbrief en Website                                                                                                                                         

Leo Baeten, Arnoud Boerwinkel (hoofdredactie Omnes), Luc Gregoir 

(website), Titia Meuwese (hoofdredactie Nieuwsbrief), Hans Overmars, 

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 op de voorzijde is gemaakt door Maarten Keuskamp. 

Overige foto’s, tenzij anders vermeld:

Henk Sieben (14), Luc Gregoir (15 en 41), Anja Seunninga (26), Hans 

Bouttellier (30), Arnoud Boerwinkel (39), Jan Veldhoen (40).
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Ga nooit op weg zonder uw tas met dromen 
dan vindt ge op elke plek behoorlijk onderkomen. 

Zoek in ’t verleden weer uw frisse kinderogen 
kijk nonchalant en scherp, droom’rig en opgetogen. 

Al wat ge groeien ziet op ’t zwart voorjaarsland, 
wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant. 

Blijf kalm op en open uw tas; put uit zijn voorraad 
en ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat. 

En arriveert u dan in een vreemdsoortig oord, 
waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord, 

dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen 
betekent voor dolaards en de ware wijzen…. 

Wees vooral niet verbaasd, dat langs gewone bomen 
een doodgewoon pad u voert naar ’t hart van Rome.

vrij naar Bericht aan de reizigers van Jan van Nijlen 


