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In dit nummer onder meer:

Lezers over hun muzikale 
pelgrimservaringen

Op pelgrimstocht met de 
harp op de rug

Interview met bestuurslid en 
musicoloog Henriët Griffioen



Het was zo gepiept. Koud was ze geïnstalleerd als nieuw bestuurslid, of ik 
had haar al aan de telefoon. Een pelgrimerende musicologe in het bestuur, 
daar zag ik meteen inspirerende mogelijkheden. Binnen een paar weken zat 
ik samen met Henriët Griffioen aan de koffie ideeën uit te wisselen, en bij 
de tweede kop was het plan geboren: we maken een themanummer over 
de relatie tussen muziek en pelgrimeren. En we stellen in het bestuur voor 
ook de Ontmoetingsdag van dit najaar aan die kapstok te hangen. Tegelijk 
begonnen enkele bestuursleden via de e-mail liedteksten uit te wisselen 
rondom het thema lopen en fietsen. Dat leverde een gevarieerde lijst op van 
allerhande populaire en klassieke liedteksten. De oproep om lezerservaringen 
in te sturen werd ook royaal beantwoord, en in dit nummer van OMNES  leest 
u wat dat allemaal heeft opgeleverd. Ook op de ontmoetingsdag van 16 
november, én op onze website borduren we voort op dit haast onuitputtelijke 
thema.
En dan opeens blijkt dat er ook een dame is die met haar harp op de rug de 
Europese pelgrimswegen bewandelt. Anja Bakker is haar naam, ze woont in 
Ierland en strooide de afgelopen jaren haar Ierse ballades en dansliederen 
uit langs de paden naar Santiago en Rome. Hans Overgoor maakte gebruik 
van de korte tijd dat ze even in Nederland bivakkeerde en leverde een mooi 
verhaal af over deze eigentijdse, pelgrimerende troubadour (pagina 1).
Inmiddels kunnen we ook een nieuw redactielid in ons midden verwelkomen. 
In zijn eerste column (op pagina 37) geeft Rinse van Gans zijn proeve van 
bekwaamheid en gaat hij meteen “vol op het orgel” over zijn ervaringen met 
muziek tijdens z’n voettocht naar Rome.
Dan zijn er ook nog een paar verhalen die níet over muziek gaan. Een 
daarvan is voortgekomen uit een mooi initiatief van Peter Molog, de man 
achter de “fietstocht van abt Emo”. Hij legde contact met de redactie van 
Roma Aeterna, het tijdschrift dat exclusieve aandacht besteedt aan “de 
Eeuwige Stad”. Resultaat daarvan is de afspraak dat wij een artikel leveren 
voor hun tijdschrift en zij voor het onze. Leo Baeten en Guus Wesselink 
stortten zich samen op een artikel dat de relatie legt tussen de oude 
Romeinse “heirwegen” en de moderne pelgrimswegen door Europa. Dat 
verhaal leest u bij ons op pagina 25, en zal ook verschijnen in het volgende 
nummer van Roma Aeterna. Hun bijdrage aan ons tijdschrift houden we 
tegoed voor de volgende Omnes. 
Er staat nog veel meer moois in deze Omnes waarop ik u hier graag wil 
wijzen. Maar leest u zelf maar. Namens de redactie van OMNES wens ik u veel 
leesplezier!

INHOUD &
Voorwoord van de hoofdredacteur

Arnoud Boerwinkel 
Hoofdredacteur OMNES
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Pelgrimeren 
met een harp 
als metgezel

Tekst Hans Overgoor Foto’s Anja Bakker

‘Ik doe open’ roept Anja Bakker op een zonnige 
Augustusmorgen vanuit het raam van haar tijdelijke 
Amsterdamse onderkomen. Ze is even in Nederland, waar 
ze tot haar 28e gewoond heeft, maar dat ze jaren geleden 
heeft ingewisseld voor Cork in Ierland. Hoewel, “wonen” 
is voor Anja betrekkelijk, want het liefst trekt ze met 
haar Ierse harp rond als een 21e -eeuwse pelgrimerende 
troubadour. Anja heeft haar hart verpand aan de harp, 
alsook aan Ierland. Van daaruit trekt ze nu nog door 
Europa, maar ook verdere horizonten lonken. 

‘Je vind het toch niet erg dat ik de ramen open gooi, 
want het is zo’n prachtige morgen’, zegt Anja met een 
gulle lach als ik boven ben. Dat enthousiasme en die 
onbevangenheid zullen het hele gesprek blijven tot ze me 
na enkele uren weer uitzwaait. 
Hoewel Anja’s ouders geen instrument bespeelden 
(‘mijn vader zong onder de douche en mijn moeder had 
kunstambities voor haar kinderen’), leerde zij als vierjarige 
blokfluit te spelen. Na de Vrije School in Amsterdam 
en  muziekstudies aan de Amsterdamse Muziekschool 

Anja Bakker, 
the Flauting Harper

INTERVIEW
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volgde vanaf haar 17e een periode van een vrij leven. Daarin 
verkende zij zoekend en zwervend de wereld, totdat ze in 
1999 de beslissing nam om voorgoed in Ierland te blijven. 
Daar kon zij in alle rust nadenken over wat ze met haar 
leven wilde. In 2002 wist zij het: ze wilde - na jaren waarin 
ze nauwelijks een instrument had aangeraakt - terug naar 
haar oude liefde: de muziek. In 2003 werd zij toegelaten tot 
The Cork School of Music en in 2008 behaalde ze daar haar 
diploma.
Inmiddels had ze ontdekt dat de Ieren helemaal niets met 
een blokfluit hadden, hoe mooi je er ook op speelde. Des 
te meer met de harp, die trouwens ook al eerder Anja’s 
tweede instrument was. Zo kwam het dat de ze zich steeds 
meer verbonden ging voelen met het land dat de harp als 
nationaal symbool heeft. Eeuwenoude Ierse ballades en 
dansen waarbij de Ieren in totale overgave in kroegen en 
tavernes elkaar vinden. Die enorme nationale trots, ziels- en 
lotsverbondenheid werden gevormd gedurende de lange 
jaren van verdrukking en armoede die Ierland gekend heeft. 
De Barden met hun meeslepende ballades over strijd en 
vrijheid. Anja werd ondergedompeld in deze golven van 
zang, muziek en Iers sentiment. Geen wonder dat na de 
zwervende en zoekende jaren alles leek samen te komen 
en ze hier haar bestemming vond. Ze nestelde zich in een 
plaatsje ten westen van Cork; niet als eindpunt maar als 
vertrekpunt om gehoor te geven aan de roep in haar leven.

Interesse voor de Kerk van Rome
2010 was het jaar dat ze - “ongelukkig genoeg”, zoals ze 
het uitdrukt - het Murphy-rapport onder ogen kreeg over 
institutioneel misbruik door de kerk, met medeweten van de 
overheid. Omdat ze van huis uit al een zekere interesse voor 
“de Kerk van Rome” had mee gekregen (haar vader wilde 
priester worden en bleef daar zijn hele leven mee worstelen), 
werd ze diep geraakt door de praktijken van de dienaren van 
de Kerk van Rome. Het enorme schandaal en de tragedie 
verscheurden het traditionele en diepgelovige Ierland. Zo 
gebeurde het dat zij in dat jaar in een droom alles helder 
voor ogen kreeg: haar drang naar vrijheid, rechtvaardigheid 

en strijdlust en een stem die zei: ‘er schuilt een pelgrim in 
jou.’
Toen ze wakker werd stond haar besluit vast, ze pakte 
haar “kind” - haar harp - en het allernoodzakelijkste om 
te overleven in een rugzak en vertrok te voet vanuit haar 
woonplaats door Ierland, Bretagne, over de Pyreneeën naar 
Santiago de Compostela. Na 121 dagen en ongeveer 2500 
kilometer kwam ze op haar bestemming aan. Alleen, bepakt 
met zo’n twintig kilo en af en toe samenlopend met wie op 
haar pad kwam, het pelgrimsleven nemend zoals het komt. 
‘Ik weet niet waar ik slaap, eet en of ik genoeg geld heb’, 
zegt Anja met een ontwapende vanzelfsprekendheid, ‘want 
ik vertrouw op de voorzienigheid én op mijn harp, and I will 
play a tune, als dat zo uitkomt’. Zo vertelt ze, af en toe wat 
Engels met Ierse tongval er tussen door gooiend, dat ze 
op pleinen, straatjes, cafeetjes of waar dat ook maar goed 
voelt, gaat zitten en op haar harp begint te spelen en Ierse 
ballades zingt. Als ze merkt dat er belangstelling is, maar ook 
als ze de weg kwijt is of niet weet wat te doen, dan begint 
ze simpelweg muziek te maken. Groot is de verwondering 
en bewondering die ze ontmoet als ze de omstanders vertelt 
over waar ze vandaan komt en waar ze naar op weg is. Carpe 
diem is haar levensmotto. Ze heeft een Bivi Bag bij zich, die 
bedoeld is om buiten te slapen zonder gezien te worden, zo 
nodig in een greppel. Maar ze vindt ook mensen op haar pad 
die haar spontaan logies en leeftocht aanbieden. Angst kent 
ze eigenlijk niet, des te meer vertrouwen op de medemens 
en de voorzienigheid dat het uiteindelijk allemaal wel goed 
komt. Als pelgrimerende minnestreel of bard scharrelt ze al 
harp spelend haar kostje bij elkaar. Dat neemt niet weg dat 
het dagelijks zo’n acht á negen uur lopen met een zware 
rugzak haar ook wel eens zwaar valt. Maar nog nooit was het 
een reden om bij de pakken neer te zitten, want er is altijd 
haar harp die haar troost en rust geeft. ‘Als je een harp dag in 
dag uit bij je draagt wordt het alsof je een kind draagt’, zegt 
Anja liefdevol, ‘je voelt het meebewegen met elke stap die je 
doet, af en toe kraken en zuchten, soms een beetje duwen 
en drukken, maar nooit als een last. Hoe langer je loopt 
hoe dieper de verbondenheid wordt.’ Mediteren, zittend of 
lopend is ook een vast onderdeel van haar dagelijks leven; 
het geeft haar rust en energie.

De Heilige Benedictus
Op weg naar Santiago voelde Anja een sterke verbondenheid 
met haar moeder,  maar ook met St. Benedictus Josef 
Labre, de 18e-eeuwse Franse monnik die al bedelend over 
vele pelgrimswegen dwars door Europa trok en patroon 
geworden is voor pelgrims, bedelaars en zieken van geest. 
Wat haar in diepste wezen tot deze beschermheilige aantrekt 
is de complete overgave, een leven lang. (NB. De Abri de St. 
Benoît ligt op de VF nabij Arras.)
Geen wonder dat Anja na terugkeer in Ierland in 2018 
de pelgrimsschoenen weer aantrok, en met haar 
onafscheidelijke harp opnieuw vertrok om deze keer naar 
Engeland over te steken. Daar volgde ze de oude Pilgrims 
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Way en de route door de North Downs langs 
Winchester naar Canterbury om daar aan de Via 
Francigena naar Rome te beginnen. Eerder vertelde 
ze dat haar vader een sterke band met Rome had; hij 
wilde graag met zijn tweelingbroer naar Rome lopen 
en citeerde vaak Bertus Aafjes, die net als hij aan een 
priesteropleiding begon maar een andere levensweg 
ging. Gedurende haar pelgrimage, die ze uiteindelijk in 
157 dagen en na ongeveer 3500 kilometer voltooide, 
voelde ze dan ook een sterke verbondenheid met haar 
vader. Ze had ooit afgesproken dat hij naar Rome zou 
komen om samen met haar de laatste kilometers af te 
leggen. Helaas is het zover niet gekomen vanwege zijn 
overlijden, vier jaar geleden. 

En dan… verdere plannen?
Anja vertelt dat in de vroege middeleeuwen de Derde 
Kruistocht om het Heilige Land en in het bijzonder 
Jeruzalem te “bevrijden”, in Wales begon. Daarom 
wil zij na Compostela en Rome haar derde grote 
pelgrimage richten naar Jeruzalem. En weer zal ze 
vanuit Cork vertrekken: over land, de Balkan, Turkije en 
ook door Syrië. Zij herinnert eraan dat Koning David 
ook bekend is vanwege de harp die hij als koninklijk 
instrument bespeelde. ‘Daarom vloeit voor mij alles 
op een natuurlijke manier samen, als een drie-eenheid: 
Jeruzalem, de harp en mijn derde pelgrimage. ‘A 
harp is a very powerful instrument, triangle shaped, 
pressure on three sides and the strings form the 
connection between heaven and earth.’ Dit is het 
moment dat ze haar harp voorzichtig uit het speciale 
compartiment van haar grote rugzak haalt, gaat zitten 
en met een gelukzalige glimlach zachtjes begint te 
spelen en te zingen: Oh Minstrel Boy.

De uren zijn voorbij gevlogen. Ik kan me goed 
voorstellen dat bij Anja’s optredens de aanwezigen 
langzaam in de ban raken van haar subtiele harpspel 
en de overgave waarmee ze haar Ierse ballades zingt. 
Voordat ze me uitzwaait zegt ze als afscheid: ‘ik ben 
de enige vrouw in de beschreven geschiedenis die 
met een harp als pelgrim over de Pyreneeën en Alpen 
getrokken is.”
Het was een onvergetelijke ochtend.

Voor wie meer wil weten over Anja Bakker: 
Google naar The Flauting Harper of Anja 
Bakker .
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In Buonconvento zat ik een klein hotelletje. ‘s Avonds maakte ik daar 
echt iets hartverwarmend mee. Vanop mijn kamer hoorde ik dat de 
plaatselijke fanfare aan het oefenen was aan de overkant van de straat. 
Geen gewoon repertoire, maar allemaal pop- en rocksongs! I just can’t 
get enough van Depeche Mode klonk geweldig met al die blazers. 

Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken, ben het gebouw waar ze 
zaten binnengestapt, naar de eerste verdieping geklommen, heb de deur 
van de kamer geopend en ben gewoon naar binnengegaan. 
In een halve cirkel zaten twaalf koperblazers van alle leeftijden en een 
drummer. De dirigent groette me vriendelijk, ik zette me op een stoel, 
niemand vroeg iets en de repetitie ging gewoon verder. Meer dan een uur 
heb ik genoten van hun vertolkingen van onder andere Highway to Hell 
en Born to be wild. 

Op het einde heb ik hen in het Engels kort toegesproken (anders zouden 
ze zich nu nog altijd zitten afvragen wie toen hun repetitie heeft gevolgd) 
en hen gevraagd of ze nog één keer, speciaal voor “il pellegrino del 
Belgio”, I just can’t get enough wilden spelen. En dat hebben ze met veel 
plezier gedaan. 

Echt kippenvel….!

When I’m with you baby

I go out of my head

And I just can’t get enough

And I just can’t get enough

All the things you do to me

And everything you said

I just can’t get enough

I just can’t get enough

We slip and slide as we fall in love

And I just can’t seem to get enough of

We walk together

We’re walking down the street

And I just can’t get enough

And I just can’t get enough

Every time I think of you

I know we have to meet

And I just can’t get enough

And I just can’t get enough

“Il pellegrino del Belgio … just cannot get 
enough”

Peter Aertsen

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK

Lezersbijdrage

Depeche Mode - 
I just can’t get enough
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bid en werk
Tekst en foto’s Everdiene Geerling

Iedere pelgrim geeft in meer of 
mindere mate drie redenen waarom 
pelgrimeren zo prachtig is. In de eerste 
plaats de natuur. Raak. Ten tweede 
cultuur en historie. Weer raak. Met 
als hoogtepunt Subiaco. Sacro Speco 
is schitterend: de talloze fresco’s, 
de architectuur, en de monnik. Zoals 
Benedictus beveelt: ‘Bij de poort zet 
men een wijze oude monnik, die weet 
hoe hij moet luisteren en mensen te 
woord moet staan.’ (RB 66:1).

De laatste reden vormen de 
ontmoetingen. De Cammino di San 
Benedetto zorgt dagelijks voor 
bijzondere ontmoetingen. En dat komt 
door de vrienden van de Cammino. 
Zij onderhouden het pad, voorzien 
het van een goede bewegwijzering, 
heten je welkom en helpen waar ze 
kunnen. Ze kennen de route, en ze 
kennen elkaar. En ook de ‘officieuze 
vrienden’ zijn een weldaad. Al loop je 
alleen, eenzaam ben je nooit; je ervaart 

de aanwezigheid van Benedictus: 
‘Alle gasten die langskomen worden 
ontvangen als Christus zelf. De abt 
deelt zijn tafel altijd met de gasten en 
pelgrims.’ (RB 53:1; RB 56:1)
Zonder ook maar iemand tekort te 
doen, een paar voorbeelden. Piera uit 
Colle del Capitano, die zelfs van een 
oude schoenzool nog iets smakelijks 
weet te maken. Vittorio uit Rocca 
Sinibalda die me behandelt alsof ik 
de koningin zelf ben. De bescheiden 

Wandel, 

In een tweeluik vertelt Everdiene over de Cammino di 
San Benedetto. 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 (zie OMNES 18). 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 het eerste deel heeft zij verteld 
over de emotionele start en gedwongen stop. In dit 
tweede deel schrijft zij over de heilige Benedictus en 
wat deze tocht zo bijzonder maakt.
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en zorgzame Rita uit Castel di Tora. 
De oprecht geïnteresseerde, maar 
niet nieuwsgierige Maurizio en zijn 
hartelijke vrouw Simonetta uit Orvinio. 
Marzia in Mandela bij wie ik ineens 
aan een yogales meedoe om tot rust 
te komen. Ivana en Giorgio bij wie ik 
’s morgens aan hun eigen ontbijttafel 
mag aanschuiven. Tommaso die met 
de auto me tegemoet komt om te 
vragen of alles goed gaat. Angelo die 
door zijn rustige manier van praten 
ervoor zorgt dat ik voldoende heb 
aan mijn houtje-touwtje Italiaans om 
hem als gids te kunnen volgen. Ieder 
heeft op zijn geheel eigen wijze voor 
me gezorgd en ieder is trots op deze 
Cammino en draagt dat uit.
Deze vrienden waren engelen 
voor mij. Door een glimlach en 

dankbaarheid, heb ik vele glimlachen 
en goede zorgen dubbel en dwars 
teruggekregen. Vond ik het vroeger 
redelijk vanzelfsprekend dat mensen 
het in het algemeen goed met elkaar 
voor hebben, ben ik inmiddels door 
schade en schande wijs geworden 
dat dat niet zo is. Er lopen heel wat 
zieke geesten op deze aardbol rond. 
Ondanks die keiharde leerschool 
blijf ik geloven in ‘wie goed doet, 
goed ontmoet’. En dat is tijdens deze 
pelgrimstocht weer gebleken. Of zoals 
Kagge in zijn boek Het plezier van 
wandelen zegt: ‘de wereld is niet wat 
je ziet, nee, de wereld is hoe jij bent’. 
Ik was mezelf een beetje kwijt geraakt. 
Het vertrouwen in mensen en in mezelf 
was zoek. Maar Benedictus zegt: ‘Blijf 
in de duisternis zoeken naar het licht, 

want alleen in een donkere nacht 
schijnen de sterren.’
Niet alleen het wandelen in het 
algemeen (want wandelen heelt), 
maar de Cammino di San Benedetto in 
het bijzonder, kwamen voor mij op het 
goede moment. En die engelen op de 
weg weten maar voor de helft wat ze 
betekend hebben. Zij hebben voor mij 
in korte tijd de zon weer doen laten 
schijnen!

Striemende regen, grijze luchten 
Het is in het hele land noodweer en 
code rood is afgegeven. Scholen zijn 
dicht, in een gehucht, waar ik een 
dag geleden nog doorheen liep, zijn 
twee mensen onder een boom terecht 
gekomen, er zijn aardverschuivingen. 
Het is een tocht met meteorologische 

Benedictus
De heilige Benedictus (480-547) wordt beschouwd 
als vader van het kloosterleven. Hij is vooral bekend 
vanwege de Regula Benedicti (RB), die hij in 
Montecassino geschreven heeft. Er bestonden al 
dergelijke kloosterregels, maar deze werden bijna 
allemaal als te streng ervaren. De monniken moesten 
zich toeleggen op ‘ora et labora’ (bid en werk). 
Vooral ‘werk’ was in die tijd bijzonder, omdat dit 
was voorbehouden aan slaven en lijfeigenen. De 
regel van Benedictus is een afgewogen ritme van 
acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. 
Dit is in het gehele kloosterleven een belangrijk 
uitgangspunt geworden. En zelfs in het heden, buiten 
het kloosterleven, hebben zijn regels niets aan belang 
ingeboet.
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hobbels geweest. In de zomer te warm, 
in het najaar te nat en ik was zelfs 
deelgenoot van een kleine aardbeving 
in Rocca Sinibalda. 
Voorover gebogen loop ik door de 
regen over het smalle pad de Monte 
Cassino op. Hoe hoger ik kom, 
hoe harder het gaat waaien. Het is 
onaangenaam. Maar Benedictus leert ‘… 
daar dringen wij vooral met kracht op 
aan, dat de monniken zich onthouden 
van iedere vorm van gemopper.’ (RB 
40:8-9). En dus doe ook ik dat niet. 
Het weer draagt bij aan de emoties van 
deze laatste dag. Ik loop naar de abdij 
van Montecassino, de plaats waar de 
Heilige Benedictus begraven ligt. Het 
hele gebied ademt de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog. Onder 
andere de Duitsers, Amerikanen en 
Polen hebben hier flink huisgehouden. 
Ik volg het pad dat de Poolse soldaten 
op 18 mei 1944 hebben gevolgd. 
Strategisch, langzaam stijgend. De 
abdij is niet te zien. Bij elke bocht om 
een bergkam heen, beneemt eerst de 
wind me de adem, moet ik daarna mijn 

evenwicht hervinden, en kan ik dan 
pas kijken of ik het kloostercomplex 
zie liggen. Ik tuur naar de bergen; 
de striemende regen belemmert het 
zicht. Ik zie vooral grijze luchten. Het 
pad is hier en daar inmiddels in kleine 
stroompjes veranderd, en dat maakt 
het glibberig. Onder een boom staan 
twee paarden te schuilen. Zij vinden 
de regen ook niet fijn, maar beleven 
niet de emoties die ik voel; zij hebben 
geen idee wat hier 75 jaar geleden 
heeft plaatsgevonden, en waar ik naar 
op weg ben. Dieren, de natuur, hebben 
geen weet van geschiedenis, van 
verschrikkingen van de oorlog.

Bij elke bocht kijk ik weer 
verwachtingsvol omhoog. Maar ik 
heb geen idee waar ik moet kijken, 
ik weet niet wanneer het klooster te 
zien is, óf het klooster te zien is. Ik 
voel de spanning stijgen. En dan, bij 
de volgende bocht, zie ik met een 
schok het herbouwde Montecassino 
majestueus hoog boven me liggen. Wat 
bijzonder! Hoe zouden de soldaten 

dit ervaren hebben? Zij kwamen met 
een heel ander doel dan ik. Voor 
veel pelgrims is het bereiken van het 
graf van de Heilige Benedictus, het 
einddoel van deze pelgrimstocht, een 
emotioneel moment. Maar vooralsnog 
vind ik de WO II-geschiedenis 
aangrijpender.
En ik vraag me af waarom. Mijn beide 
ouders zijn van voor de oorlog, maar 
echt geleden hebben ze niet. Ik ken 
de verhalen alleen uit de niet-directe 
overlevering. Maar die verhalen 
moeten levend blijven. Om van te 
leren, om in de toekomst rechtvaardig, 
menslievend en vredig met elkaar om 
te blijven gaan, ongeacht geslacht, ras, 
leeftijd of seksuele voorkeur. We zijn 
allemaal mensen. Wat doen we nu met 
vluchtelingen? Terugsturen? Is het te 
lang geleden dat wij oorlog hebben 
meegemaakt? Hebben wij het te goed? 
Hebben we dan niets geleerd? Al die 
gedachten en emoties schieten door 
mijn hoofd. 
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Poolse begraafplaats
Ik klim gestaag verder en kom uit bij 
de ruïne van de verwoeste Masseria 
dell’ Albaneta, ooit een grote 
boerderij. Het was een bolwerk van 
de Duitse verdediging, deed dienst als 
commandopost en munitiedepot, en 
is in gebruik geweest als ziekenhuis 
voor de Duitse soldaten. Nu staan er 
alleen nog twee jeeps en een eenzaam 
Mariabeeld. De regen maakt het geheel 
nog triester. En dan kom ik bij de grote 
Poolse begraafplaats aan; deze ligt 
vlak voor het klooster. Hier wordt de 
laatste eer gebracht aan de omgekomen 
soldaten die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de bevrijding van niet 
alleen Italië, maar van heel Europa. In de 
bijbehorende gedenkruimte zijn foto’s 
en films te zien, van de hele tocht die 
de Polen door het Midden-Oosten en 
Europa hebben afgelegd. Vooral de 
video’s maken grote indruk, ondanks het 
feit dat ze in zwart-wit zijn, en dat de 
kwaliteit niet altijd optimaal is. Hier nu 
zelf staand, de oude beelden bekijkend 
van de enorme veldslag en puinhopen, 
ben ik aangeslagen. De regendruppels 
vermengen zich met mijn tranen. 
Ik loop richting de begraafplaats. Een 
lange oprijlaan leidt naar de ingang. 
Een bord met duizend namen van de 
omgekomen soldaten. Een cirkel vol 
met omgewaaide kaarsen en bloemen. 
En daaromheen de graven. Wat is dit 
mooi. Ik ben de enige bezoeker in de 
stromende regen. Aan de ene kant 
voel ik me ongepast met mijn rugzak, 
wandelstokken, bergschoenen en grote 
regenjas. Aan de andere kant hoor juist 
ík hier; aan komen lopen, over het pad 
van deze Poolse soldaten, ploeterend 
door de steeds hevigere regen en harde 
wind.
Ik word koud van het stilstaan en 
loop de lange laan terug. Op naar de 
begraafplaats van de heilige Benedictus, 
naar het klooster, waar ik mijn laatste 
stempel zal halen en waar mijn 
testimonium wordt uitgeschreven. Via 
de zij-ingang loop ik onder de poort 
door waar met grote letters PAX staat.

Tussen 17 januari en 18 mei 1944 hebben hier vier veldslagen 
plaatsgevonden. De eerste twee hadden als doel het klooster en 
de omliggende heuvels in te nemen, maar de bombardementen 
van de geallieerden op 15 februari zorgden voor een volledige 
verwoesting van het klooster, ondanks gebrek aan bewijs dat het 
klooster door de Duitsers bezet werd. De 230 Italiaanse burgers 
die er hun toevlucht hadden gezocht werden gedood. Het was 
een van de grootste militaire blunders van WO II. Tijdens de derde 
veldslag is de stad Cassino verwoest, en de vierde veldslag leidde 
uiteindelijk tot de bevrijding van de restanten van het klooster. Het 
hele complex is na de oorlog opnieuw opgebouwd, precies zoals 
het er voor het bombardement uit zag.
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“D’n ene voet vur d’n andere voet”

Anne-Marie Brekelmans

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK

Lezersbijdrage

Gerard van Maasakkers - 
Ik loop

Een pelgrim mag ik mezelf (nog) niet noemen, maar ik wandel graag. Samen 
met mijn wandelmaatje heb ik al veel kilometers gewandeld in Nederland. Vorig 
jaar hebben wij samen de Walk of Wisdom gelopen. Ik wandel ook veel alleen 
en dan vind ik het altijd prettig om met muziek op te wandelen. Wel op een 
dusdanig geluidsniveau dat ik de vogeltjes om mij heen nog hoor fluiten. De 
combinatie van wandelen en muziek luisteren zorgt er voor dat ik alle dingen 
die mij zowel privé als op het werk bezig houden, even los kan laten. Als echte 
Brabander kunnen tijdens het wandelen voor mij de liedjes van Gerard van 
Maasakkers niet ontbreken. Zeker het liedje: ik loop, is erg toepasselijk. ‘Ik zet 
mijn ene voet voor de andere voet en ik loop’. Dat is zoals ik nu wandel. Over 
een paar jaar wil ik van ‘s-Hertogenbosch naar Rome gaan wandelen. Ik ben, 
zoals Gerard van Maasakkers zingt, nu al benieuwd wie ik dan onderweg 
tegenkom, met wie ik mee ga, voor wie ik van route verander, of voor wie 
ik stil zal blijven staan. Zo is dit liedje nu, tijdens de voorbereiding op mijn 
pelgrimstocht, al van toepassing en zal de tekst: ‘ene voet voor de andere voet’, 
als een soort mantra mogelijk nog heel vaak door mijn hoofd gaan.

Ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop

‘t is mee vallen en opstaon begonnen, ik loop

honderd schoenen versleten

en God mag ‘t weten

hoeveel paar ik in m’n leven nog koop

Ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop

De wereld schuift onder m’n voeten vurbij als ik loop

en ik kan linksaf, rechtsaf of blijf ik in de rij, ik loop

in zeuven sloten tegelijk, zand of slijk

ik hoef geen ticket of geen kaartje te kopen

ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop

Ik kan naor veuren, kan blijven staon,

ik kan naor veuren want te-rug da zal nie gaon

Ik kan naor veuren, kan blijven staon

ik gao naor veuren en daor kunde van op-aan

Wie kom ik onderwege tegen en mee wie gao ik mee, as ik loop

Vur wie verander ik van koers, of gao ik retour, ik loop

Vur wie zal ik blijven staon

wie zingt er zo schoon

da ik geen schoenen of cd’s meer koop

Ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop

Ik kan naor veuren, kan blijven staon

ik kan naor veuren want te-rug da zal nie gaon

Ik kan naor veuren, kan blijven staon

ik gao naor veuren en daor kunde van op-aan 

...
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Tekst Erica van Baren

Is pelgrimeren gevaarlijk? Die vraag 
had ik mezelf niet gesteld. Ik wilde 
gewoon naar Rome lopen. Tijdens de 
voorbereiding op mijn tocht verdiepte 
ik me in de voorbereiding van 
anderen en stuitte ik op een verslag 
van iemand die met haar rugzak en 
de inhoud hiervan in haar eigen tuin 
een bivaknacht doorgebracht had 
om te kijken of ze een nacht in het 
“niets” kon overleven. Moest ik dat 
ook? Ik was van plan om slaapzak- en 
handoekloos mijn tocht te lopen via 
B&B, pensions en hotels. Kon ik er 
gewoon op vertrouwen dat ik elke 
avond in de bewoonde wereld een 
bed kon vinden? Ik besloot hierop te 
vertrouwen.

En nu, zes jaar later en duizenden 
pelgrimskilometers verder, kan ik 
zeggen dat dit terecht is. Soms is het 
vinden van een bed lastig, maar ik heb 
nooit onder de blote hemel hoeven 
slapen omdat er nergens een bed te 
vinden was. Bivakervaring nooit gemist.
De volgende gedachte aan gevaar 
kwam op toen één van mijn 

vriendinnen vroeg of ik pepperspray 
meenam. Zo’n tocht als vrouw alleen 
is maar gevaarlijk, vond ze. Ik nam 
de suggestie even in overweging. 
Zag mezelf al iedere ochtend de 
pepperspray in mijn broekzak stoppen. 
Een eventuele aanvaller wacht per 
slot van rekening niet tot ik mijn 
pepperspray uit de rugzak opgevist 
heb. Iedere ochtend dus bezig met 
de gedachte wat er die dag allemaal 
fout zou kunnen gaan. Ik kwam al snel 
tot de conclusie dat ik zo niet op weg 
wilde. Leven is risico nemen, en zowel 
thuis als onderweg kan mij van alles 
overkomen. Toen ik dit onderweg aan 
een Duits echtpaar vertelde, raakten 
ze zeer geëmotioneerd. Zij waren 
een jaar daarvoor honderd meter van 
hun huis in hun auto door een andere 
auto geschept en hadden nog steeds 
problemen met lopen als gevolg 
hiervan. En ik heb in al die jaren nog 
geen ogenblik gedacht: had ik nu maar 
pepperspray bij me.

Koeien
Er was in mijn voorbereidingsjaar één 

moment waarop ik mij angstig heb 
gevoeld. Ik liep door een groot weiland 
en in de verte stond een kudde koeien 
te grazen. Ongeveer honderd meter 
voor het hek, kregen de koeien mij in 
de gaten en kwam de hele kudde en 
masse op mij af rennen. Ik voelde de 
veengrond onder me trillen en wist 
niet hoe snel ik richting hek moest 
hollen. Tien meter voor het hek stopte 
de kudde ineens en kon ik rustig 
over het hek klimmen. Nou ja, rustig: 
mijn hart bonsde als een bezetene. 
Leermoment: bij een dierenarts te 
rade gegaan. Je groot maken en veel 
lawaai produceren, was zijn advies. 
Voor het lawaai heb ik mij een klein, 
licht, oorverdovend fluitje aangeschaft 
en dat aan de voorkant van mijn 
rugzak bevestigd. En dat fluitje heb 
ik daadwerkelijk één keer gebruikt. 
Niet voor gevaar, maar om een koe 
te verjagen die op een smal voetpad 
stond. Ik kon er niet omheen, dus zij 
moest van het pad. Met mijn stokken 
maakte ik mij groot, met het fluitje 
produceerde ik een oorverdovend 
lawaai. De koe keek mij aan, trok haar 

Is pelgrimeren

“Ik heb liever teveel vertrouwen en word bedrogen, dan dat ik voortdurend leef in 
wantrouwen. Want in het eerste geval lijd ik een ogenblik, terwijl ik in het tweede 
geval voortdurend lijd.”

- Paul Gaugin



2019 | OMNES 19 11

schouders op en liep zo de “afgrond” in, 
daar waar ik niet durfde te gaan.

Honden
En dan tijdens mijn tocht? Gevaar? 
Angst? Honden. Ik ben niet zo’n 
hondenliefhebber. Ik houd ze liever op 
afstand, maar hoe verder in Italië, des 
te meer loslopende honden. Kleine 
keffertjes, grote logge bakbeesten, ik 
leerde ermee leven. Vooral niet tussen 
hen en het door hen te beschermen 
erf lopen.  Ik kreeg er op een gegeven 
moment zelfs lol in, begon tegen ze 
te praten. Tot ik op één van de laatste 
dagen langs een hek liep waarachter 
twee enorme herdershonden gemeen 
blaffend met mij meeliepen. Ik dacht, 
het is wel fijn dat deze exemplaren 
achter het hek zitten, die heb ik liever 
niet op de straat. Op hetzelfde moment 
stonden ze achter mij op de straat luidt 
te blaffen. Gat in het hek. Ik schrok me 
rot. Wat te doen? Stokken achter mijn 
rug gekruist om mijn benen ietwat 
te beschermen, langzaam mijn weg 
vervolgd en niet achterom gekeken. 
Mijn oren op stokjes, mijn hart in de 
overdrive. Gelukkig bleven ze waar 

ze waren en wilden ze mij alleen 
maar weg hebben. Had ik een dazer 
(hondenverjager) willen hebben? Nee, 
teveel gewicht, en ik kan me blijkbaar 
ook zo redden. 

Mensen- en natuurgeweld
Op een avond liep ik, na het avondeten, 
nog een ommetje door het dorp. 
Opeens voelde ik me unheimisch. Ik 
keek om me heen en realiseerde me, 
dat ik me in een slecht verlichte straat 
bevond met gesloten ramen en deuren, 
en dat er naast mij niemand te zien was.

Ik voelde de veengrond onder 
me trillen en wist niet hoe snel ik 

richting hek moest hollen.

Blijkbaar ging er in mijn onbewuste een 
alarmbelletje af. Ik ben weer naar de 
bewoonde wereld gelopen zonder dat 
er iets gebeurde, maar het was voor mij 
wel een signaal om in de avonden mij 
daar te begeven waar mensen zijn. Ik 
hoef het gevaar ook niet op te zoeken.
En dan het natuurgeweld. 
Iedere ochtend keek ik naar de 

gevaarlijk?
weersvoorspelling voor die dag. 
Eén ochtend zag ik de hele dag een 
wolkje met een flits daaronder. Ik 
wist eigenlijk niet zo goed wat dat 
betekende. Een hele dag onweer? 
Ik was niet gewend aan een hele 
dag onweer. Realiseerde me niet dat 
onweer tussen de bergen kan blijven 
hangen. Gelukkig koos ik er die 
ochtend voor om niet door de bergen 
maar over het asfalt te gaan. Er was 
voldoende schuilmogelijkheid en wat 
was ik blij dat ik die dag niet in de 
bergen was. Vanaf die dag volgde ik 
nauwkeurig de weersvoorspellingen 
en koos ik voor asfalt als het 
hondenweer was.
Meer gevaar-ervaringen heb 
ik eigenlijk niet. Ik begon mijn 
pelgrimage met een naïef vertrouwen 
dat in de tijd is ontwikkeld tot een 
gefundeerd vertrouwen. Pelgrimeren 
is niet gevaarlijker dan het leven 
thuis. Overal kan ons wat gebeuren. 
Dus ga, er is zoveel bijzonders te 
ervaren onderweg. 
Ik zou mijn pelgrimservaringen niet 
willen missen. Ik ben erdoor gegroeid 
als mens.



12 OMNES 19 | 2019

Muziek speelt een grote rol tijdens het wandelen. Ik neem geen muziek mee, 
ik maak het zelf. Ik zing en neurie de hele dag, soms in mezelf, soms hardop. 
Geen idee waarom, maar mijn hele kinderliedrepertoire komt weer boven als ik 
wandel. Waarschijnlijk omdat je prima in de maat van kinderliedjes kunt lopen. 
Ik associeer vrijwel elke gebeurtenis met een lied. Zonder me daar in eerste 
instantie overigens erg bewust van te zijn. Inmiddels wordt het bijna een sport.

Als ik kippen zie, dan zing ik Boer wat zeg je van mijn kippen
Als ik koeien zie, dan zing ik Koeien van Brigitte Kaandorp
Als ik iemand met een imposante baard zie, dan zing ik Al die willen te kaap’ren 
varen
Als ik de wind hoor, dan zing ik Hoor de wind waait door de bomen
Als ik vogels hoor, dan zing ik Vogeltje wat zing je vroeg of Kom mee naar 
buiten allemaal
Als ik het Italiaanse woord bagno hoor, dan zing ik Jo met de banjo
Als ik een auto hoor toeteren, dan zing ik Toet toet boing boing van Peppi en 
Kokki
Als ik over een zandweg loop, dan zing ik Een karretje op de zandweg reed
Als ik een konijn of haas zie, dan zing ik In een groen, groen, groen knollen 
knollenland
En als de zon schijnt, met name na een regenachtige dag, zing ik Sunny, 
yesterday my life was filled with rain
En loop ik op Koningsdag, dan zing ik Oranje Boven.

Verder doen het ook heel goed: De paden op, de lanen in, Kabouter Pim Pam 
Ponnetje en Ik ben beertje Colargol.
Dat lied blijft in mijn hoofd, totdat zich een nieuwe gelegenheid aandient en er 
dus een nieuw lied tevoorschijn komt.

“Klap eens in je handjes, blij, blij, 
blij”

Everdiene Geerling

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK Brigitte Kaandorp - 

Koeien

Lezersbijdrage
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‘Muziek, ik 
ontkom er 
niet aan, 
zelfs als 
ik het zou 
willen…’

Tekst Arnoud Boerwinkel Foto’s Henriët Griffioen

‘Het was een zware lange wandeldag geweest. Ik had 
langs een drukke autoweg gelopen met levensgevaarlijke 
tunnels, absoluut ongeschikt voor wandelaars. Maar toen 
ik aankwam in Radicofani, viel ik met mijn neus in de boter. 
De vriendelijke parochiaan stond me al op te wachten en 
nam liefdevol de zware rugzak van mijn schouders. Na de 
rituele voetwassing vertelde ik over mijn zware en gevaarlijke 
tocht. “Nu zou ik wel weer eens mooie muziek willen horen”, 
verzuchtte ik. Toen bracht de gastheer me in zijn auto 
naar een klooster in de buurt, Sant’ Antimo. Daar hoorde 

ik de prachtigste gregoriaanse muziek. Ik was compleet 
overrompeld. Zo’n onvergetelijke ervaring; zo’n enorm 
contrast met de nare ervaringen van die dag!’
 
Voor Henriët Griffioen is een leven zonder muziek ondenkbaar. 
Zij studeerde Schoolmuziek en Piano aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam en Muziekwetenschap 
aan de Universiteit Utrecht. Daarna verzorgde zij 
HOVO-muziekcursussen aan de VU en werkte ze als 
muzieksamensteller voor Radio-4 en als docent 

Vers bestuurslid Henriët Griffioen over haar twee grote passies.

INTERVIEW
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muziekgeschiedenis aan het Conservatorium van Rotterdam. 
Sinds 2008 heeft ze in Laren haar eigen MuziekInstituut 
Griffioen, waar ze in kleine groepen cursussen geeft over 
diverse onderwerpen uit de westerse muziekgeschiedenis. 
‘Muziek is mijn passie’, vertelt ze; ‘het loopt als een rode 
draad door mijn leven. Ik ontkom er niet aan, zelfs als ik het 
zou willen.’ 

Met twee kinderen aan de wandel
In 2002 kwam daar een nieuwe passie bij: het wandelen, 
liever gezegd: het pelgrimeren. ‘Ik las over iemand bij mij uit 
de buurt die naar Santiago ging lopen en sponsors zocht. 
Toen dacht ik: wat zou dat zijn? Maanden later kwam ik die 
man tegen nadat hij de tocht had volbracht en toen ben ik 
erover gaan lezen en werd ik ook enthousiast.’ In 2004 ging 
ze op stap. Zonder haar man; die had een eigen zaak en kon 
in de zomer niet weg. Dus vertrok ze met hun twee kinderen 
van toen veertien en tien. ‘We vertrokken met de afspraak: 
als een van ons wil stoppen en terug wil, dan stoppen we 
en gaan we terug.’ Ze reden met de bus van Amsterdam 

naar Le Puy-en-Velay en daar begon de 
wandeling naar Santiago. ‘De kinderen 
vonden het heel leuk’, vertelt ze, ‘maar 
het schoot natuurlijk niet erg op. Er moest 
gestopt bij elk bloemetje en vlindertje, 
en koeien moesten geaaid, dammetjes 
gelegd in riviertjes, noem maar op. We 
hebben toen in een week of twee ongeveer 
honderdvijftig kilometer afgelegd. Het was 
de eerste keer dat ik met de kinderen zo’n 
tocht maakte, maar het heeft een geweldige 
invloed gehad op hun ontwikkeling en hun 
onderlinge relatie. Ze hebben toen echt 
geleerd om samen problemen op te lossen 
en met zelfverzonnen spelletjes zich – al 
wandelend -  te amuseren. Ook hebben ze 
geleerd dingen te eten waarvoor ze eerder 
hun neus ophaalden. In de buurt van Le Puy 
bijvoorbeeld kregen ze alleen maar linzen 
te eten. Iets anders was er niet. Nou als je 
honger hebt, dan moet je wel; en nu vinden 
ze het lekker. We sliepen bij de boer en we 
leefden soms letterlijk op water en brood. 
Ze stopten geplukte frambozen tussen het 
brood en zo hadden ze jam, of schudden 
vruchten in een flesje water en zo hadden ze 
vruchtensap.’

Moeder van een puber
Het jaar daarop liep Henriët met zoonlief 
in drie weken 250 km. Ze vertelt: ‘Hij was 
toen twaalf, sprak geen vreemde talen, 
maar slaagde er toch in urenlang met 
een Zwitserse man samen te lopen en te 
communiceren. Heel leerzaam. Twee jaar 

later – hij was inmiddels veertien - liepen we weer een aantal 
etappes en toen zei hij op de tweede dag: “ik vind het niet 
leuk meer”. Na vier dagen zijn we toen weer teruggegaan, 
want ik realiseerde me: ik loop hier niet alleen als pelgrim, 
maar ook als moeder van een puber.’

Twee jaar later hielden beide kinderen het voor gezien en is 
Henriëtte alleen verder gelopen, vanaf Moissac. Dat bleek 
hét centrum van de renaissancemuziek. ‘Dus mijn rugzak zat 
bij vertrek al vol met kopieën van de prachtigste muziek. Die 
heb ik allemaal in mijn rugzak meegesjouwd. De jaren daarna 
liep ik elke keer een etappe van een paar weken en zo kwam 
ik in 2011 in Santiago aan’. 
Toen had ze de smaak echt te pakken en wilde ze elk jaar 
lopen. In 2012 vertrok ze vanaf Lucca over de Via Francigena 
naar Rome. Maar dat viel enorm tegen, herinnert ze zich. 
‘Vooral in Toscane. Veel mensen langs de route wisten 
niet dat ze aan de Via Francigena woonden; die wezen 
me naar de snelweg als ik de weg vroeg. Mannen in cafés 
bekeken me onvriendelijk en afkeurend. Als ik aanbelde bij 

Kopie van een manuscript uit Moissac: een wereldlijk chanson uit plm. 1400, 
getiteld Belle, bonne, sage, gecomponeerd door Baude Cordier.
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een agriturismo en vroeg om water, stuurden ze de 
honden op me af. Ik voelde me gewoon niet welkom; 
ik wilde toen ook echt stoppen.’ Maar ze hield vol en 
liep stug door. ‘Hoe dichter ik Rome naderde, hoe 
leuker het werd. En aan de aankomst in Rome bewaar 
ik mijn mooiste herinneringen, vooral die ontvangst in 
de pelgrimsherberg en in de Friezenkerk. Geweldig!’ 
Later zeiden Italianen tegen mij: “ja, maar Toscane is 
voor de toeristen; Toscaners voelen zich ver verheven 
boven de rest van de bevolking.”’

Muziek, muziek, muziek!
In 2013 liep Henriët vanuit Lissabon naar Santiago. 
‘Dat was een verademing, want de Portugezen waren 
buitengewoon aardig en gastvrij. Daarna liep ik vanaf 
Arles richting  Santiago, weer later de Camino del 
Norte langs de kust.’ Overal vond ze muziek op haar 
pad. Of vond de muziek haar? Op de Camino Frances 
raakte ik aan de praat met drie mannen die op een 
boomstronk zaten wijn te drinken uit doorgesneden 
plastic flesjes. ‘Ze bleken lid van een Sardijns koor en 
zongen speciaal voor mij een driestemmig magnificat, 
midden in dat bos. Fantastisch! Een andere keer 
stond in een kleine Franse pelgrimsherberg een piano. 
Toen ik daarop een fuga van Bach begon te spelen, 
keerden de pelgrims die net waren vertrokken terug 
en stonden ze ademloos te luisteren. Ik zong voor hen 
nog een paar Franse chansons en zo kreeg ik op die 
tocht later nog een paar keer te horen: “Ah, vous etes 
la Hollandaise qui chante!”.
In 2015 was een vriendin haar reisgenoot van Firenze 
naar Assisi, grotendeels door Umbrië. ‘Dat was heel 
zwaar, maar ontzettend mooi, en de ontvangst 
door de bevolking was een wereld van verschil in 
vergelijking met Toscane. Maar ook daar kreeg ik te 
horen: “als je alleen was geweest had ik de deur niet 
voor je opengedaan.” Dit voorjaar hebben we de route 
van Assisi naar Rome met zijn tweeën afgemaakt. Het 
was vreselijk slecht weer. Elke dag kwamen we als 
verzopen katten aan, maar de overnachtingsadressen 
waren uitstekend en het nieuwe routeboekje van 
Pieter Quelle was heel goed.’

Deel van een lange traditie
‘Mijn man vindt het prima dat ik elk jaar een tijdje 
alleen op stap ga, want hij weet dat dit voor mij 
heel belangrijk is en hij is zelf geen wandelaar. Ik 
vind het heerlijk om alleen te wandelen. Ik loop 
in Nederland iedere dag met mijn hond, maar 
nauwelijks langeafstandstochten, want dat zijn geen 
pelgrimstochten. Ik mis dan de specifieke beleving 
van een pelgrimstocht, het gevoel dat je deel bent 
van een lange historische traditie. De ontmoetingen 
met gelijkgestemden die allemaal langere tijd op pad 
zijn naar de zelfde eindbestemming. Iedere route 
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heeft ook zijn eigen karakter. Het landschap, de zwaarte 
van de route, maar ook de belangstelling van de plaatselijke 
bevolking voor pelgrims kunnen erg verschillen. Op de 
Camino del Norte kom je sportievere types tegen dan 
op de “hoofdroute”, want hij is veel zwaarder. Op de Via 
Francigena kun je verdwalen en de Franciscaanse route is 
nóg avontuurlijker.’
Inmiddels is Henriët bestuurslid van onze Vereniging 
Pelgrimswegen naar Rome, en ook daarbij speelde muziek 
een doorslaggevende rol. ‘Want’, zo vertelt ze, ‘ik las op 
een zeker moment in de Omnes het verhaal van Wim van 
Miltenburg die beschreef hoe hij geraakt werd door de 
muziek van Nicolo Jommelli. Toevallig had ik kort daarvoor 
ook met die componist kennisgemaakt. In diezelfde Omnes 
stond een oproep voor nieuwe vrouwelijke bestuursleden. 
Die twee dingen samen gaven mij het duwtje om maar eens 

iets terug te doen voor de Vereniging en me aan te melden 
als bestuurslid.

Het belang van muziek
En zo kan het haast niet anders dan dat Henriëtte op de 
komende ontmoetingsdag een inleiding zal houden over 
muziek en pelgrimeren. ‘Mijn verhaal zal gaan over het 
belang van muziek in ons leven, ook wanneer je je er niet 
altijd van bewust bent. Wanneer je loopt met dopjes in je 
oren doe je jezelf tekort, want je sluit je af voor de geluiden 
van de natuurlijke en menselijke omgeving. Ook die maken 
deel uit van de pelgrimservaring. Ik denk dat je door te 
wandelen ontvankelijker bent voor muziek dan anders, en 
alle geluiden en klanken sterker binnenkomen. Ik verheug me 
erop om daarover met andere leden in gesprek te gaan!’
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Twee jaar geleden overleden mijn ouders kort na elkaar. Alhoewel het leven 
gewoon doorgaat, had ik een enorme behoefte om over hen te praten. Maar 
om er nou iedere keer weer in je omgeving over te hebben, vond ik voor 
anderen niet leuk. Op een dag vroeg ik mijn man Paul of hij met me naar Rome 
wilde lopen. En dan graag via de route door Duitsland, omdat we beiden de 
taal spreken en mijn ouders van Duitsland en Duitse muziek hielden. Dagen 
mijmerend door het landschap wandelen, een praatje hier en daar, en af en toe 
een kaarsje in een kerk branden om hen wat dichterbij te brengen: het leek me 
wel wat. 
Onderweg vertelde ik iedereen die het maar horen wilde over mijn vader en 
moeder. Je ziet de mensen toch nooit meer, dus op het moment dat ze er 
genoeg van kregen, waren we al weer vertrokken. Regelmatig zongen we 
Duitstalige liedjes die zij leuk vonden. Marmor, Stein und Eisen bricht als we de 
heuvels ingingen, en Ich bau’ dir ein Schloss van Heintje toen we in Beieren bij 
de kastelen Neuschwanstein en Hohenschwangau liepen. Daar werden we vrolijk 
van en dat gaf energie. 
In Oostenrijk zat ik er na een lange dag wandelen helemaal doorheen. Moe 
kwamen we in het dorpje Fliess aan en het was lastig onderdak te vinden.  
Een boerderij met wat toeristenkamers bleek gelukkig open, en daar werden 
we door een oud echtpaar verwelkomd. Ze hadden in geen maanden gasten 
ontvangen, en waren blij met onze komst. Onze kamer rook naar melk en koeien 
en het was er flink koud, maar wat een lieve mensen troffen we er aan! Manfred 
vertelde honderduit over zijn leven en zei dat zijn familie niet meer naar zijn 
verhalen wilde luisteren. Hij zocht altijd naar nieuwe oren. Ook hij dus. 
De volgende ochtend kwam Manfred tijdens het ontbijt bij ons zitten en hij 
vroeg of hij met zijn vrouw Hannelore voor ons mocht zingen. De gitaar werd 
er bij gepakt en ze zongen tweestemmig de Schneewalzer voor ons. We zijn 
uiteindelijk drie nachten bij hen gebleven, en namen uitgerust en vol goede zin 
afscheid. 
Op de Povlakte waren we welkom bij een Italiaans echtpaar. Terwijl onze 
gastvrouw de sterren van de hemel kookte, kwam een bevriende operazangeres 
op bezoek.  Elena Biscuola was verrukt twee pelgrims te ontmoeten en zong ons 
moed toe met twee prachtige liederen. Duitstalig omdat we daar van hielden. 
We kregen kippenvel en voelden ons gedragen. Later ontdekten we dat Elena 
niet de eerste de beste was: ze was zelfs op Spotify te beluisteren.
Toen we uiteindelijk in Rome aankwamen, wisten we niet goed wat te doen. 
Na de euforie van het bezoek aan het Vaticaan en de Friezenkerk, voelden 
we ons een beetje verweesd tussen de drommen toeristen. We besloten de 
pelgrimskerken te bezoeken en in de Sint Pauluskerk vonden we wat we nodig 
hadden. Op het hoofdaltaar waar zich een doorkijk voor de graftombe van de 
apostel Paulus bevond, stonden processiegangers  vol overgave te zingen voor 
de heilige Paulus. Of misschien wel voor een andere overledene, een ouder, een 
vriend of een partner ? Wat geweldig als je je geliefde met  zo mooi gezang kunt 
eren! Ik moest huilen van ontroering. 
We konden naar huis, we waren aangekomen.

Met muziek en rouw naar Rome

Yvonne van Haagen

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK

Lezersbijdrage

Drafi Deutscher - 
Marmor, Stein und Eisen bricht
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Tekst Joost de Kort

Hij begon zijn carrière als leraar 
aardrijkskunde, volgde daarna een 
leergang “toeristische aardrijkskunde”, 
gevolgd door een cursus Italiaanse 
taal en letterkunde. Hij was vele jaren 
werkzaam bij grote reisorganisaties als 
ARKE, OAD en KRAS. Daar trad hij op 
als gids en reisleider, vooral bij diverse 
actieve fiets- en vaarvakanties naar 
tientallen bestemmingen in Frankrijk 
en Italië. Dat had hij vooral te danken 
aan zijn enorme ervaring op én grote 
liefde voor het fietsen. Op zijn stalen 
ros doorkruiste hij in zijn eentje geheel 
Europa. Eenmaal keek hij na een stevig 
fietsongeluk in Frankrijk de dood in de 
ogen, maar hij krabbelde op en ging 
door. Tot driemaal toe fietste hij naar 
Rome. Joost de Kort is zijn naam en dit 
is zijn verhaal.

Mijn eerste fietstocht naar Rome 
maakte ik in de zomer van 1980 
als pas afgestudeerd leraar 
aardrijkskunde en geschiedenis. Na 
jaren studie wilde ik mezelf trakteren 
op een droomvakantie. Mijn eerste 
invalbaan als geschiedenisdocent 
had ik net achter de rug in Tilburg, 
mijn geboortestad en woonplaats. 
Ik had docenten die succesvol het 
mantra hanteerden “maak je eigen 
lesmateriaal”. Mijns inziens bood 
mijn voorgenomen tocht daarvoor 
voldoende mogelijkheden, zowel in 
geografisch als in (kunst-)historisch 
opzicht. Met de toen nog analoge 
camera en de nog volop gangbare 
rollen diafilms stelde ik mijn eigen 
diavertoningen samen, met relevante 
selectie uit het materiaal. Tenslotte 
geef je met meer geloofwaardigheid 
les over een onderwerp als je er met 
je eigen lijf was geweest en het had 
ervaren. Deze eerste Rome-tocht liep 

langs de Tyrrheense kust. Na Reims, 
Dijon, Grenoble en Briancon passeerde 
ik Turijn, Alessandria, Genua, Pisa en 
Livorno en bereikte ik via Tarquinia en 
Civitavecchia mijn eindbestemming.

Moraal en een vleugje ijdelheid
Al heel jong was ik geboeid door de 
fiets en de sportieve mogelijkheden 
hiervan, naast de functie van de 
tweewieler als transportmiddel. 
Onvoldoende getalenteerd als 
wielersportman om een trui van welke 
kleur dan ook te winnen, besloot ik 
de toeristische mogelijkheden van het 
‘stalen ros’ volop uit te buiten. Daarbij 
nam ik op de koop toe dat ik zelf mijn 
lichamelijke verzorging, technische 
uitrusting en mentale huishouding 
moest regelen. Mijn “stimulerende 
middelen” bestonden slechts uit tijdig 
eten en drinken, voldoende slaap, 
contacten met medemensen onderweg; 
en de moraal van elk uur toch weer 

Waar een wil 
is, vindt de 
fietser zijn 
weg
Joost de Kort doorkruiste het 
Europese continent en fietste 
driemaal naar Rome.

‘
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vooruitgang geboekt te hebben en 
gewoon te hebben doorgetrapt in 
het hooggebergte. Die moraal groeit 
grenzeloos in het besef dat niemand 
je meer de afgelegde kilometers en 
opgedane schoonheidservaringen 
afneemt. Een eerste week met 
regen doet daar niets aan af, en is 
zo vergeten als je vijf weken lang 
onder de koperen ploert klautert 
en afdaalt en het verschil tussen 
bedekte en onbedekte lichaamsdelen 
steeds markanter wordt. Na elke klim, 
ongeacht de categoriale indeling, 
wordt het doel steeds realistischer 
en lach je in je vuistje over sommige 
verbaasde gezichten van de 
achterblijvers. Die hadden je toch 
vriendelijk afgeraden om aan zo’n 
gevaarlijke onderneming te beginnen. 
“Denk eens aan het gevaarlijke verkeer 
in die zuidelijke landen en je kent 
de weg toch niet”, goed bedoeld en 
meelevend, maar niet in staat me van 

mijn voornemen af te houden. 
Ach ja, laat ik eerlijk toegeven dat 
enige ijdelheid ook een rol speelde. 
Het idee dat ik ook kan wat anderen al 
gedaan hadden en dat ik daarvan als 
persoon kon groeien. Het verleggen 
van de pijngrens als subdoel van 
elke duursportieveling. Maar ook 
kopieergedrag: als mijn opa vier keer 
om redenen van pausbezoek naar de 

Het begrip ‘bedevaart’ kreeg ook 
voor mij een ruimere betekenis, 

dan de puur traditionele 
katholieke.

Italiaanse hoofdstad was geweest, 
dan moest ik dat toch ook minstens 
een keer kunnen. Nieuwe horizonten 
verkennen, daar leefde ik als mens 
voor. Daarnaast blijft het altijd ego-
strelend als ze over je praten als de 
persoon, de oom, de neef die wel drie 
keer naar Rome was gefietst. 

Bedevaart of niet?
Zo’n tocht is volgens mij wel een 
pelgrimage omdat bedevaarten 
oorspronkelijk veronderstellen een 
bezoek te brengen aan een plaats, 
waar een relatie ligt met een heilige, 
hetzij met een bijzondere gebeurtenis 
die in verband gebracht wordt met 
een heilige. In het laatste geval denken 
we aan Lourdes, in het eerste ook 
aan het graf van St. Petrus en St. 
Paulus naast andere bloedgetuigen 
van het oer-christendom. Dat kan 
ook in Nederland, te denken valt 
aan Maastricht, met St. Servatius 
of Dokkum met Bonifatius, wat ik 
ook allemaal al met de pedalen 
deed. Echter, wat van ver komt is 
lekker uitdagend, zeker als je jezelf 
uitdaagt in een landschap dat niet 
vlak Nederlands is en een onbekende 
cultuur in zich bergt. 
Het begrip ‘bedevaart’ kreeg ook voor 
mij een ruimere betekenis, dan de puur 
traditionele katholieke. In de eerste 
plaats meer van seculier karakter, 
zoals de slagvelden van de waanzin 
van 1914-1918, waar vele jongere en 
oudere mannen op eregrafvelden 
liggen die nooit aan vakantie gedacht 
hebben of het niet meer konden doen. 
Regelmatig bezocht ik die velden om 
ze een eresaluut te brengen. Ook had 
ik monumenten bezocht, religieus 
en seculier: Reims bijvoorbeeld, met 
zijn kathedraal blijft voor mij een 
architectonisch hoogtepunt uit de 
gotiek. Zo liepen de rillingen over mijn 
lijf, toen ik het kapelletje aan de voet 
van de Galibier bezocht, waar enkele 
Franse verzetshelden uit 1940-1944 
worden herdacht. Het zijn voor mij 
bijna religieuze ervaringen, die me tot 
meditatie bewogen, tot grote vreugde 
maar ook droefheid over waartoe 
mensen samen in staat zijn. Het 
flinterdunne verschil tussen ‘goed’ en 
‘kwaad’ dringt dan dieper tot je door. 
Kortom, bij een tocht per fiets word je 
geconfronteerd met jezelf en je wortels 
als menselijk wezen. En je merkt 
hoezeer je op anderen aangewezen 
bent. 

De tuinman en de dood
Ik herinner me de verbijstering toen 
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ik op een zaterdagavond in Pisa 
mijn moeder aan de telefoon had, 
die blij was dat ze m’n stem hoorde. 
De maandag daarna begreep ik die 
opluchting pas, want op diezelfde 
zaterdagmorgen, toen ik mijn laatste 
kilometers naar het Piazza dei Miracoli 
reed met de bekende toren, dom en 
doopkapel, vond op het treinstation 
van Bologna een tragedie plaats: de 
extreem-rechtse bomaanslag met 83 
doden, waaronder een baby van drie 
maanden. Ik begreep waarom mijn 
moeder nog op het laatst poogde me 
te doen afzien van een tocht naar het 
land van de laars, wat ik simpelweg 
afdeed met het antwoord dat het leven 
nu eenmaal vol risico’s zit. Het gedicht 
van de tuinman en de dood in Isfahan 
heb ik toen maar niet als argument 
aangehaald. Ma wist dat ik niet tegen 
te houden was. Ja, risico’s en pijn horen 
bij een bedevaart. 
Bij ons als eenentwintigste-eeuwers 
valt dat nog wel mee, vergeleken 
met de lotgenoten in vroeger tijden. 
Geen struikrovers onderweg, wel 
soms levensgevaarlijk rijdende 

automobilisten. Zo sloeg in een 
Italiaanse badplaats een dame haar 
autoportier open vlak voor mijn 
voorwiel. Ik kwam er slechts met een 
schrammetje aan mijn sleutelbeen 
vanaf, maar mijn fiets liep flink averij 
op. Gelukkig gebeurde het recht voor 
de deur van de fietsenmaker en de 
vrouw betaalde de reparatiekosten. 
Daarna bracht ze me met haar 
Fiat-koekblik naar de camping. 
Daar keken honderden Italianen 
die avond op hun campingstoeltjes 
naar hun campingtelevisies, waarop 
de toenmalig recordpremier Giulio 
Andreotti een toespraak hield over het 
drama van Bologna. 

Nogmaals naar Rome
Op een volgende tocht kreeg ik 
zomaar een angstig visioen over wat 
mij zoal kon gebeuren. En jawel, die 
vond dan ook plaats. Een jachtige 
Franse automobilist, op weg naar 
zijn zieke schoonvader reed mij aan 
en kon mij eerst - vóór zijn bezoek 
aan schoonpapa - zwaar gehavend 
naar het ziekenhuis brengen. Een 

breuk in mijn schedel bezorgde me 
een bijna-doodervaring, maar ik 
genas uiteindelijk volledig. Na mijn 
rentree in het bewustzijn nam ik me 
voor om bij eventuele genezing en 
het opnieuw leren lezen en schrijven 
over een andere route nogmaals 
naar de stad van Romus en Remelus 
te fietsen; nu langs de Adriatische 
kust, als tegenhanger van mijn eerste 
route. Het lukte me inderdaad via de 
Rijn, door Zwitserland en een omweg 
door Oostenrijk Italië te bereiken, ik 
passeerde de rivieren Po en Brenta, 
genoot van Venetië en Ravenna en na 
een doorsteek door de Apennijnen 
kwam ik via Assisi uiteindelijk voor de 
tweede keer aan in Rome. 
Op mijn derde Romereis koos ik voor 
de “gulden middenweg”: de tocht 
voerde over de Grande Strada delle 
Dolomiti (van Bolzano naar Cortina 
d’Ampezzo), vervolgens bereikte ik via 
Florence en Siena de hoofdstad van 
Italië en de Rooms-Katholieke wereld. 
De aantrekkingskracht van de 
fietsreizen naar Rome bestond 
voor mij vooral uit het bezoek aan 
allerlei toeristische trekpleisters 
onderweg, zoals de uit hun puinhopen 
herrezen Duitse, Belgische en Franse 
middeleeuwse steden, waarvan 
sommige met Romeinse wortels.
In de tussenliggende jaren trapte ik 
ook nog wel eens via Kopenhagen 
naar Stockholm en via Praag, Wenen 
en Bratislava naar Boedapest, terwijl 
ook de Catalaanse hoofdstad en Zuid-
Oost-Engeland niet onvermeld mogen 
blijven. Dat zijn echter weer andere 
verhalen. 

Moraal van het verhaal 
Waar een wil is vindt de fietser altijd 
zijn weg. Zeker als hij het nodige 
geluk van een goede gezondheid 
heeft, aardige mensen ontmoet en 
voorstellingsvermogen en moraal bezit. 
Zo lang er leven is, is er hoop. Ik noem 
mezelf dan ook een rijk gezegend man, 
met al die legioenen engelen die ik elke 
reis op mijn schouders meekreeg.’

’
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Meer 
weten over 
Anne-Marie 

Reimert? Zie 
www.ikfloreer.nu

Tekst en foto’s Anne-Marie Reimert

COLUMN

Spartaans
‘SIE MEINEN EIN HUND?’ De pater gaat van schrik over op 
Duits. Ik ben blij dat we verder kunnen in het Duits.

De donderdag voor Pasen ben ik bij een 
klooster in de Apennijnen. Vanaf hier is het 
nog een dag wandelen naar Florence. Ik laat 
mijn hond Juta buiten achter en ga op zoek 
naar iemand om te vragen of ik hier kan 
overnachten. 
Ik vind een man die graag zijn Engels 
oefent. Ik oefen mijn Italiaans. De man geeft 
me weinig kans. Het klooster is vol. Het is 
immers bijna Pasen. Hij raadt me aan een 
pater te zoeken en die te vragen of ik hier 
kan overnachten. In een prachtige kapel 
vind ik een pater. In mijn beste Italiaans 
vraag ik hem of ik als pelgrim hier kan 
overnachten. ‘Nee het klooster is vol. Het 
is immers bijna Pasen.’ Ik vraag of ik dan 
mijn tentje in het park op mag zetten. 
‘Nee daarvoor is het veel te koud.’ Beiden 
begrijpen we dat ik het pas echt koud ga 
krijgen als ik nu verder wandel. Hij zegt dat 
er wel een kamer is maar die is volgens hem 
te Spartaans. 
Ik vraag wat er zo Spartaans is aan de 
kamer. ‘De kamer heeft geen douche.’ Mijn 
tent heeft ook geen douche. ‘De kamer 
heeft geen goed bed.’ Mijn tent heeft 
helemaal geen bed. Ik heb een matje bij me. 
‘Nou, vooruit dan maar.’ Ik ben blij dat ik 
hier mag overnachten. 
In mijn beste Italiaans zeg ik dat ik een 
hond bij me heb. De pater vraagt of het een 
klein hondje is. Nee het is een grote hond, 
maar wel heel rustig. Als ze niet loopt of 
eet dan slaapt ze. De man kijkt me aan en 
zegt opeens luid: ‘Ein Hund? Sie meinen ein 
HUND?’. 

Ik ben blij dat we in het Duits verder 
kunnen. Hij lijkt wel in shock. ‘Hoezo heb je 
een hond bij je? Hoe moet dat? Hoe had je 
dat gedacht?’ Als hij een beetje bekomen is, 
zeg ik dat het beest buiten kan blijven. Of 
op de vloer van de Spartaanse kamer. Of in 
een schuur. Wat hij het liefst heeft. 
De hond mag mee. We krijgen een 
prachtige kamer. Zo mooi heb ik ze op mijn 
tocht nog niet gezien. De vloer helt een 
beetje richting raam. 
Aangezien het klooster op een berg staat, 
heb ik een indrukwekkend uitzicht. Er is een 
zitje en een wastafel. Iemand probeert een 
bed uit te klappen. Dat klapt steeds weer in. 
Ik leg mijn matje op de vloer. 
De maaltijd is in de refter. Er is een lange 
tafel in de vorm van een grote u. Erboven 
hangt “het laatste avondmaal”. En oh ja, of 
ik wel alle diensten bij wil wonen. Dat wil ik 
wel. Ik ben dankbaar voor een dak boven 
mijn hoofd. Op een prachtige plek. Met een 
goede maaltijd. En een zonsondergang met 
uitzicht vanaf de berg. Heel “Spartaans”.
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In voorchristelijke tijden was de eikencultus 
in heel Europa verspreid. Nog lang nadat het 
christendom gezegevierd had, leefde de heilige 
eik bij de mensen voort. De Heilige Eiken waren 
zeer oude bomen. In de moerassen van Frankrijk, 
Engeland en Duitsland heeft men fossielen van deze 
reuzenbomen gevonden.

De oorsprong van de idyllische en drukbezochte 
kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik aan 
de Proosbroekweg in Oirschot ligt vele eeuwen 
terug. Er bestaan verschillende versies van de 
legende, maar volgens de legende die Petrus 
Vladderaccus begin 17e eeuw in een geschriftje 
noteerde, werd er door een paar herders begin 15e 
eeuw op het zand in het riviertje de Beerze een 
beeldje van Maria met kind gevonden. Dit beeldje 
werd in een eik geplaatst en door de boeren en 
herders vereerd. Nadat men het beeldje naar de 
kerk van Middelbeers gebracht had, stond het de 

volgende dag weer op zijn oorspronkelijke plaats. 
Toen bracht men het beeldje naar Oirschot en 
bouwde men op de plek van de eik een primitief, 
houten kapelletje. In een andere versie van de 
legende wordt het verhaal nog iets aangedikt: hier 
dreef het beeldje stroomopwaarts en deed men twee 
keer een poging het beeldje in ‘Beers’ te stallen.
De huidige kapel, dat een rijksmonument is, is in 1854 
gebouwd op de fundamenten van een 15e-eeuwse 
kapel (ter ere van het miraculeuze beeldje). Die 
was in 1649 gesloopt. De huidige kapel is in 1907 
vergroot met afbraak van de in 1904 ingestorte St. 
Pieterstoren. 

Maria als middelares
De kapel is gewijd aan O.L. Vrouw Troosteres der 
Bedrukten en O.L. Vrouwe van de Heilige Eik (beeld). 
Als moeder van Jezus en moeder van God wordt 
Maria beschouwd als een dienstbare, diepgelovige, 
eerlijke, troostende, trouwe, zachte, zorgzame vrouw 

Tekst Gert Wich

AFLEVERING 4

BEDEVAARTSTOCHT NAAR DE HEILIGE EIK IN OIRSCHOT

Oirschot

De Heilige Eik

Dit is de vierde aflevering van de 
serie Pelgrimeren in eigen land. Dit 
keer begeleidt Gert Wich ons bij 
een wandeling naar de Mariakapel 
van de Heilige Eik in Oirschot. 
Gert Wich is medeoprichter van 
Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome en was voorzitter van 2007 
tot 2016.

Pelgrimeren in eigen land
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die altijd een luisterend oor biedt. Maria bemiddelt bij 
Jezus en bij God. Maria wordt dan ook voornamelijk 
vereerd als middelares. Het Vaticaans Concilie stelde 
ook over Maria: ‘Met moederlijke liefde draagt zij 
zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op 
pelgrimstocht zijn (...).’ 
De kapel van Oirschot is tevens gedachteniskapel voor 
de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De (bedevaarts-)route herbelicht
De Mariakapel is opgenomen in allerlei wandel- en 
fietsroutes. Veel individuen hebben er hun eigen draai 
aangegeven, waardoor wandelaars kunnen kiezen uit 
“rondloop”routes van 6 tot 24 km. Verder is de Heilige 
Eik opgenomen in het routeboek van het Peerkespad 
en het Pelgrimspad (LAW 7).
Ook fietsers komen aan hun trekken met tal van 
mogelijke routes langs deze kapel. Zelfs in ons eigen 
handboek Op pelgrimstocht naar Rome vind je een 
verwijzing naar de Heilige Eik bij Oirschot. 

Ik heb gekozen voor een ronde van 14 km, met de 
start en eindpunt in Oirschot. De route is beschreven 
in het boek Wandelen langs heilige plaatsen.  
Onderweg zijn geen winkels of barretjes.

De tocht voert een klein half uurtje door de 
bebouwing van Oirschot, om vervolgens over te gaan 
in de rust van de boomrijke Oostelbeerse Heide. De 
rust kan overigens wreed worden verstoord door het 
diepe gedender van overvliegende helikopters van 
de verderop liggende kazerne. Een fraaie afwisseling 
vormt het plaatsje Oostelbeers met zijn nogal vreemd 
vrijstaande toren. Even buiten Oostelbeers staat een 
bankje. Verleidelijk om even rust te nemen, want 
eerder heb ik geen bankje gezien. Maar het bankje 
staat aan de weg. Een kilometer verderop, bij het 
landgoed Baest en vlak bij de Theresiakapel staat een 
veel beter alternatief.
Nog eens een kleine twee kilometer verder is ons 
doel van de dag: de Mariakapel van de Heilige Eik. 
Neem er gerust de tijd, want de route die daarna 
volgt lijkt aanvankelijk nog aardig. We lopen over een 
veldweg door het gebied het Groene Woud. Maar 
al spoedig beland je in de fuik van een troosteloos 
industrieterrein en de snelweg. Nog een half uurtje 
doorstappen en je hebt je kopje koffie bij de 
Burgemeester weer verdiend.

Inspiratie
Ik heb deze route tweemaal gewandeld, eenmaal 
in december en onlangs nog, in augustus. In beide 
tochten viel het mij op dat, ondanks al die bebouwing 
er nog vele mooie plekjes zijn om rustig en vrijwel 
ongestoord te wandelen. En tijdens zo’n wandeling is 
het altijd verbazingwekkend om te zien wat dat doet 
met je geest.

Zo vroeg ik mij af wat dat toch is dat mensen ertoe 
aanzet om telkens terug te keren naar bepaalde 
plekken, bij voorkeur in een bos, en devoot min of 
meer permanente blijken van verering aan te brengen. 
Als eenvoudige wandelaar weet je zo’n toegankelijke 
kapel wel te waarderen. Even uitrusten op oude 
bankjes, even ontspannen in de warmte die de talrijke 
kaarsen verspreiden. Even de gedachten de vrije 
loop laten. Ik ervoer een gevoel van sereniteit, een 
heel authentiek gevoel dat je in deze inspirerende 
omgeving op je in laat werken.
De kapel van de Heilige Eik is kennelijk een zeer oude 
plek die grote aantrekkingskracht heeft op mensen. 
We leven in een tijd van secularisatie, waar de Kerk 
als instituut aan belang inboet. En tegelijkertijd zie 
ik al decennialang een revival van spiritualiteit: new 
age, yoga, meditatie, bezinning in een klooster, en 
bijvoorbeeld onze drang naar pelgrimages. 
Het overgrote merendeel van de wereldbevolking 
gelooft in een hogere macht. Dus er zou voor kerken 
ruimte zijn om in die behoefte aan spiritualiteit te 
voorzien. Maar een passend antwoord in het huidig 
tijdsgewricht heb ik nog niet waar kunnen nemen. Het 
blijft vooralsnog bij de individuele zoektocht naar de 
eigen ‘spiritus’. En dan is zo’n kapelletje een prettige 
plek.

De wandelroute naar de Heilige 
Eik wordt beschreven in de gids 
Wandelen langs heiige plaatsen, 
dagtochten naar bedevaartsoorden 
in Nederland, uitgegeven door 
Meinema / Averbode. Het 
boekje is alleen nog antiquarisch 
verkrijgbaar.
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Ik was als jong meisje al fan van de film The Wizard of Oz. In de film komt 
Dorothy in een vreemd land terecht (Oz). Om terug te keren naar huis moet 
ze op zoek naar de tovenaar. Ze gaat op ‘pelgrimstocht’ en ontmoet onderweg 
reisgenoten die op zoek zijn naar een hart, moed en een brein. Als klein meisje 
leek het mij fantastisch om ook zo’n spannende reis door een vreemd land 
te maken. In de remake van de film, The Wiz, wordt de muziek verzorgd door 
Motown, met Michael Jackson en Diana Ross in de hoofdrollen. Zij volgen 
al zingend en dansend de yellow brick road naar de tovenaar. Aanstekelijke 
muziek waar je als vanzelf van gaat dansen (of wandelen).
Pas toen ik de veertig naderde, ging ik op zoek naar mijn eigen ‘tovenaar’ in 
Santiago. In de hoop dat ook deze tovenaar mij terug naar ‘huis’ kon brengen, 
terug naar mezelf. Het zou mooi zijn als ik onderweg ook mijn brein, mijn hart 
en mijn moed zou vinden. Voor mijn brein wilde ik vooral leren wanneer deze 
eens niet te gebruiken en me er minder door te laten leiden. Voor mijn hart 
wilde ik graag weten: waar gaat mijn hart nu echt naar uit gaat; en hoe kan ik 
me hier meer door laten leiden? En wat moed kon ik ook wel gebruiken, want 
zo alleen op reis is toch best spannend. Als ik op een van deze punten twijfel 
had, of de weg lang was en ik de moed wilde opgeven, zong ik het ‘wandellied’ 
uit de film: Ease on down the road.
Met Get ‘em up, goin’ down, ease on down, kon ik uren blijven lopen. Toen ik na 
drie maanden lopen vanuit Roncevalle de stad uit liep voor het laatste Spaanse 
deel van de Camino, kon ik mijn geluk niet op; de route liep over een mooi 
aangelegd pad van lichtgele stenen!  Een echte yellow brick road!
Ook op latere tochten naar Rome nam ik dit liedje steeds mee en luisterde 
er onderweg vaak naar. Het ritme helpt lange saaie en moeilijke stukken 
te overwinnen, en de tekst is ook een mooi steuntje in de rug. Ook andere 
pelgrims die ik onderweg tegenkwam heb ik al zingend door moeilijke 
kilometers heen geholpen! Dat is de kracht van muziek, en de kracht van dit 
liedje!

Come on and

Ease on down, ease on down the road

Come on, ease on down

Ease on down the road

Don’t you carry nothing

That might be a load

Come on, ease on down

Ease on down, down the road

Come on, ease on down, ease on down the road

Come on, ease on down, ease on down down the road

...

Ease on down the road

Esther Kluver

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK

Lezersbijdrage

Stephanie Mills - 
Ease On Down The Road
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Tekst Leo Baeten en 
Guus Wesselink

’Omnes viae Romam 
perducunt’ is 
een gevleugelde 
uitdrukking uit 
het Latijn die haar 
oorsprong vindt in 
de periode dat Rome 
de hoofdstad was 
van een wereldrijk. 
Dat alle wegen naar 
Rome leidden was 
zeker 2000 jaar 
geleden zo, toen 
Rome het centrum 
was van het grootste 
rijk dat Europa tot 
dan toe gezien had.  
De wegen zijn een 
tastbaar bewijs van 
de verbinding van 
Rome en Europa, 
en het belang van 
Rome voor Europa. 
Dat belang en de 
functies van al die 
wegen zijn veranderd 
door de tijd, tijdens 
de oudheid, de 
Middeleeuwen en de tegenwoordige 
tijd.

Het prille begin
De eerste Romeinse weg die aangelegd 
werd, was de Via Appia. De weg is 
genoemd naar Appius Claudius, die 
als censor (= volksteller) onder meer 
als taak had om publieke werken aan 
te besteden. De aanleg begon in de 
4e eeuw v.Chr. en de Via Appia was 
in de begintijd van de republiek een 
belangrijke factor in het vestigen en 
handhaven van de Romeinse macht 
in Zuid-Italië. De weg begon op het 
Forum Romanum en liep helemaal 
door naar Brundisium (Brindisi) aan 

de zuidoostkust van Italië. De Via 
Appia is het symbool geworden van 
het ontstaan en de groei van het 
Romeinse Rijk. Dat blijkt uit dramatische 
gebeurtenissen in de geschiedenis. De 
meest bekende daarvan vond plaats in 
71 v.Chr. Nadat Spartacus verslagen was, 
werden ongeveer zesduizend van zijn 
volgelingen stuk voor stuk gekruisigd 
langs de Via Appia.

Een wegennet ontstaat
De Romeinen waren niet de eersten 
die wegen bouwden, maar wel 
ongeëvenaard wat betreft de 
uitgestrektheid van hun wegennet en 
de verfijning van hun bouwkundige 
technieken. In de begindagen waren de 

meeste wegen vrij kort en gesitueerd 
in de steden. Na de bouw van de Via 
Appia bleven de Romeinen wegen 
bouwen in hun uitdijende imperium. 
De wegen waren voornamelijk bedoeld 
voor militair gebruik, namelijk voor 
een snelle verplaatsing van troepen en 
voorraden naar de frontlinies of naar 
opstandige gebieden in bezet terrein. 
Aangezien de wegen waren gebouwd 
met marcherende soldaten in het 
achterhoofd, waren ze heel breed en 
recht en namen ze de kortste route. 

De Romeinse regering betaalde voor 
de aanleg van deze wegen, die werden 
gebouwd door legionairs, vaak met 
de hulp van slaven. Geleidelijk aan 

Kaart A: Het Romeinse wegennet in Europa

leiden naar R
om

e
Alle wegen
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Kaart B: Het Romeinse wegennet rondom Rome

ontstond er een heel wegennet naar en 
vanuit de landen in het huidige West-
Europa en de gebieden rondom de 
Middellandse Zee. Rome zat als een 
spin in het web van wegen, wat leidde 
tot het gezegde “Alle wegen leiden 
naar Rome”. Het wegennet bestond uit 
meer dan 380 belangrijke wegen van 
in totaal meer dan 80.000 kilometer. 
De hoofdwegen leidden als de spaken 
in een wiel alle naar de Eeuwige 
Stad, waardoor directe Oost-West-
verbindingen moeilijk te vinden waren. 
Dat euvel doet zich heden ten dage nog 
steeds enigszins voor, bijvoorbeeld in 
Frankrijk en Engeland. De hoofdwegen 
kwamen samen en leidden tot aan 
de hoofdstad Rome; negentien gaan 
de stad binnen: De Via Salaria en 
Nomentana die samen kwamen binnen 
de Aureliaanse muren; Via Tiburtina, 
die zich bij de Via Collatina voegde; de 
Via Praenestina en Labicana die zich bij 
andere twee voegden; De Via Latina, 
Appia, Sacra en Ardeatina die zich bij 
de Via Ostiensis aansloot vanuit de 
haven; de via Septizonium, Portuensis 
en Aurelia die zich bij de Via Portuensis 
voegde en de Via Flaminia.

Het gebruik van het wegennet
Hoewel het leger altijd voorop bleef 

staan, maakten ook handelaren en 
reizigers uit het hele rijk gebruik van 
de wegen. Gaandeweg ontstonden er 
veel dorpen en steden langs de wegen, 
die een graantje meepikten van al dit 
verkeer. Om de duizend passen werden 
mijlpalen oftewel milliaria neergezet 
om de reizigers te laten weten hoe ver 
en in welke richting de dichtstbijzijnde 
stad lag. De meeste mijlpalen lieten 
ook weten hoe ver Rome nog was. 
Het wegennet werd ook gebruikt door 
koeriers, die werden ingesteld onder 
Augustus; ze deden dienst als een soort 
posterijen. 

Bronnen
De allereerste bronnen over het 
Romeinse wegennet zijn de ‘Tabula 
Peuteringa’ en de ‘Itinerarium 
provinciarum Antonini Augusti’, een 
Romeinse reisgids uit de 3e eeuw 
n.Chr., die bijgewerkt is tot het eind 
van de 4e eeuw. De Peutingeriana 
of Peutingerkaart is in 1265 gemaakt 
door een monnik in Colmar (Frankrijk) 
en is te vinden in de Nationale 
Bibliotheek in Wenen. Op Internet 
zijn verschillende interactieve 
kaarten en detailbeschrijvingen 
te vinden. De Itinerarium Antonini 
Augusti zou afkomstig zijn van keizer 

Marcus Aurelius Severus Antoninus, 
bijnaam ‘Caracalla’ (keizer van 198-
217 n.Chr.). Het is geen kaart zoals 
de Peutingeriana, maar een lijst van 
plaatsnamen waarlangs je je kon 
bewegen als je over grotere afstanden 
reisde. 

Pelgrimswegen
Als we kijken naar de hoofdroutes 
(kaart C) die pelgrims tegenwoordig 
door Europa lopen en we vergelijken 
het beeld met kaart A, dan zien we 
1600 jaar na de val van het West-
Romeinse Rijk nog heel veel tracés die 
samenvallen met de oude Romeinse 
wegen. De ervaren Romegangers 
zullen de namen van de oorspronkelijke 
Romeinse wegen uit het kaartje 
onderweg verschillende keren zijn 
tegengekomen, ja zelfs erover gelopen 
of gefietst hebben. Soms zijn de 
oorspronkelijke Romeinse plaveisels 
bewaard gebleven maar vaak zijn 
er alleen naambordjes boven een 
moderne Italiaanse asfaltweg. 

Historische pelgrimsroutes
Het tracé van enkele Romeinse wegen 
was de basis voor de historische 
pelgrimsroutes naar Santiago de 
Compostela (de Camino Frances) en 



2019 | OMNES 19 27

Rome (de Via Francigena). De Camino 
Frances wordt beschreven in de Codex 
Calixtinus, een geschrift uit de 12e eeuw, 
onder meer over routes vanuit Frankrijk 
naar Santiago. In het noordwesten van 
Spanje. Dat handschrift is genoemd 
naar paus Calixtus II (1119-1124), wiens 
naam door de schrijver Aimery Picaud 
als  pseudoniem is gebruikt. De Camino 
Frances, de Franse weg, begint bij 
de Ibañeta-pas, de doorgangsroute 
van Frankrijk naar Spanje, en loopt 
door tot het meest westelijke puntje 
van het Europese vasteland. Voor de 
Romeinen was dit het einde van de 
wereld. Zij noemden de plek daarom 
Finisterre (einde van de wereld). In het 

Galicisch is de plaats nu bekend als 
Fisterra en wordt beschouwd als het 
eindpunt van de pelgrimstocht naar 
Santiago. Dat betekent dat de pelgrims 
na Santiago bereikt te hebben nog 
honderd kilometer moeten doorlopen! 
Dat de Camino Frances ook een oude 
Romeinse weg is, wordt even na 
Puenta la Reina tastbaar. Daar lopen 
de pelgrims nog een stukje over een 
Romeinse weg.

Via Francigena
De Via Francigena was  een van de 
bekendste wegen die pelgrims in de 
achtste en negende eeuw volgden 
naar Rome. De weg dankt haar naam 

aan de uit Frankrijk afkomstige 
pelgrims: de “weg van de Franken” 
of de “weg vanuit Frankrijk”. In de 
tiende eeuw kreeg de weg haar 
definitieve vorm door het reisverslag 
van de Engelse priester Sigeric. Na 
zijn benoeming tot aartsbisschop van 
Canterbury reisde Sigeric in 990 naar 
de paus voor het ontvangen van het 
pallium, een witte stola die kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders als 
ereteken droegen. In zijn reisverslag 
noteerde Sigeric de namen van de 
plaatsen waar hij op zijn terugreis 
overnachtte. Toen latere pelgrims 
dezelfde weg gingen volgen, werd 
deze route aangeduid met de oude 

Kaart C: Huidige pelgrimswegen door Europa

Pelgrimswegen in Europa

       Belangrijkste wegen naar Rome

       Belangrijkste wegen naar Santiago

       Belangrijkste wegen naar Jeruzalem

       Aanvoer- en toegangswegen
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Kaart D: Overzichtskaart 
aansluitende pelgrimswegen in 
Italië. Ook de routes die vanuit het 
zuiden naar Rome leiden, zoals de 
Via Appia vanuit Brindisi maken 
gebruik van oude wegen.

Bronnen

http://en.antiquitatem.com/all-roads-lead-men-to-rome-viae-romanae  *  https://omnesviae.org/nl/  *  https://la.wikisource.org/wiki/

Itinerarium_Antonini_Augusti  *  http://en.antiquitatem.com/all-roads-lead-men-to-rome-viae-romanae  *  https://pelgrimswegen.nl/vooraf-

aan-rome/wandelen/wandelroutes-naar-rome/   *  https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
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benaming Via Francigena. De VF 
begint in Engeland bij de kathedraal 
van Canterbury. Bij Dover wordt het 
Kanaal overgestoken naar Calais en 
via Noord Frankrijk en Zwitserland 
wordt na de Grote Sint-Bernhardpas 
Italië bereikt. 
Op kaart D is te zien (routes 19) hoe 
in de Po-vlakte de Via Francigena 
richting Pavia gaat. Vanaf Pavia loopt 
de VF naar Fidenza over een oude 
Romeinse heerweg, de Via Emilia. 
Toscane wordt doorkruist van Lucca 
naar Siena en verder zuidelijk over 
de Via Cassia, de oude Romeinse 
heerweg tussen Genua en Rome, 
door het culturele erfgoed Val d’ 
Orcia. De binnenkomst in Rome 
gaat langs de oude Romeinse Via 
Trionfale, de weg waarlangs vele 
legers de stad zijn binnengekomen 
na geslaagde veldtochten. 
Op deze kaart staan verschillende 
pelgrimsroutes binnen Italië 
aangegeven, naar Rome en vanuit 
Rome naar het zuiden, bijvoorbeeld 
voor pelgrims naar Jeruzalem. Ook 
van deze routes maken sommige nog 
deels gebruik van het tracé van de oude 
Romeinse wegen en zijn ook daarnaar 
genoemd. Dat geldt voor de Via Claudia 
Augusta (op de kaart nummer 9) 
vanuit Duitsland over de Reschenpas 
naar Merano, Trento en Venetië, de 
Via Romea Germanica (nummer 10) 
die vanuit Stade bij Hamburg over 
Innsbruck en de Brennerpas gaat. Ook 
de Franciscusweg (nummer 14 en 15), 
die vanuit Florence door de Apennijnen 
via Assisi naar Rome loopt en de routes 
vanuit Rome naar het zuiden, zoals de 
Via Appia naar Brindisi (nummer 18) 

maken gebruik van oude wegen. Tot 
slot is er nog de Via Domitia (nummer 
2), die het tracé volgt van de eerste 
verbindingsweg met Gallië.

Wie als pelgrim zijn voetsporen 
achterlaat op zo’n stukje weg van 
ruim tweeduizend jaar oud, realiseert 
zich hoe hij onderdeel is van een 
indrukwekkende geschiedenis. Het 
wegdek heeft de voeten gedragen 
van miljoenen soldaten, koeriers, 
ren- en trekpaarden, en later van vele 
tienduizenden pelgrims. Desondanks 
zijn er nog tientallen kilometers van 
deze wegen die de tand des tijds 
vlekkeloos hebben doorstaan. Het 
ontbreken van kuilen, scheuren of 

hobbels illustreert het vakmanschap 
van de oude meesters van het 
Romeinse Rijk. Dan kun je slechts 
grote bewondering hebben voor de 
precisie en het meesterschap waarmee 
de verschillende funderingslagen zijn 
aangebracht onder die duizenden 
kilometers wegdek die rond het begin 
van onze jaartelling overal in Europa 
zijn neergelegd. Op deze perfecte 
bouwconstructies, die de basis hebben 
gelegd voor de jongens van BAM en 
Volkers Stevin van tegenwoordig, 
mogen wij nu onze voeten neerzetten. 
En dat is een bijzondere gewaarwording!
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Dit zijn de mooiste momenten van een pelgrim. Schuilen bij een oerlelijke kerk 
omdat het regent en dan getrakteerd worden op een concert. 
Ik loop weer door akkerbouwgebied, maar ditmaal zijn het radijsjes, worteltjes 
en kool. Hier en daar wordt al druk geoogst. Ik loop droog naar Mathod. Dan 
begint het te regenen en schuil ik even bij een in mijn ogen enorm lelijke, 
moderne kerk, die ik normaal gesproken heel snel voorbij zou lopen. Kan ik 
meteen mijn rugzak afdoen; ik heb last van mijn schouder. De kerk is open, 
maar ik heb zo veel bagger aan mijn schoenen dat ik vind dat ik eigenlijk niet 
naar binnen kan. Er lopen af en toe wat mensen naar binnen. En dan hoor ik 
ineens muziek. Ze zijn aan het inzingen. En na een tijdje beginnen ze echt te 
zingen. In het halletje sta ik stil te luisteren. Als er weer iemand binnenkomt, 
nodigt ze me uit om ook naar binnen te gaan en te luisteren. En dat doe ik. Het 
is prachtig. Het is goed dat ik achterin in het donker zit, zodat niemand me kan 
zien. ‘De tranen van gevoel biggelen over mijn smoel.’ 

Ik blijf heel lang zitten. In de pauze komt de dirigente even vragen wie ik ben 
en wat ik doe. Hm, nu moet ik alsnog tevoorschijn komen. En ze vertelt direct 
aan de koorleden dat ik pelgrim ben en naar Rome loop. Nu kan ik helemaal 
niet meer achterin blijven staan. En leg dan maar eens in het Frans uit dat dit 
zo’n prachtig moment was. Emoties en een vreemde taal gaan niet echt samen. 
Ik stuntel wat dat het regende, en dat ik even wilde schuilen, dat ik onder de 
modder zit, en dat ik toen muziek hoorde, en dat het zo mooi was. Iedereen 
hoort me glimlachend en vol aandacht aan. Zij vinden dit moment even 
bijzonder als ik. Inmiddels is het harder gaan regenen, maar met een hart vol 
liefde loop ik verder.

Oerlelijk en hartverscheurend 
mooi (Yverdon les Bains – Orbe)

Everdiene Geerling

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK

Lezersbijdrage

J-H Fiocco - 
Salve Regina
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Tekst Arnoud Boerwinkel Foto’s Gerhard Lentink

Als jongetje van acht verkende hij al lopend de binnenstad 
van Deventer en bracht hij vervolgens de historische 
gebouwen in het stratenpatroon in kaart. Een jaar later liep
hij samen met zijn oudere zus mee met een georganiseerde 
wandeling van veertig kilometer. Tijdens zijn middelbare-
schooltijd vergrootte hij gaandeweg al fietsend zijn 
actieradius tot over de Duitse grens. En in 2001 liep hij 
samen met zijn vriendin naar Rome, zeven jaar later gevolgd 
door een voettocht naar Syracuse (op Sicilië) en in 2015 
vertrok hij vanuit Zuid-Italië via Albanië en Griekenland naar 
Istanbul.

‘De deur achter je dichttrekken en dan lopend vanaf je eigen 
territoriumpje je omgeving vergroten en de wereld verkennen, 
dat zit er van kinds af aan in’, vertelt beeldend kunstenaar 
Gerhard Lentink vanuit zijn atelier in de binnenstad van 

Dordrecht, waar hij alweer bijna veertig jaar woont. In dat 
atelier bedenkt, ontwerpt en bouwt hij met wiskundige 
precisie, oerdegelijk vakmanschap en een gedisciplineerde 
werkdag van elf uur - zijn (meestal houten) monumentale 
kunstwerken. Die uitzonderlijke passie voor detail en 
discipline kenmerkt ook zijn wandeltochten, die hij naast zijn 
beeldhouwwerk beschouwt als onderdeel van zijn gehele 
oeuvre.
Gerhard was een leergierige, slimme leerling en omdat hij 
niet wist wat hij wilde worden deed hij gymnasium-Bèta. Die 
gymnasiumtijd opende voor hem de deur naar de wereld. 
‘Bovenop de Bijbelse laag die thuis was neergelegd kwam die 
van de Griekse mythologie: dat vond ik prachtig! Tegenover 
het gesloten, onlichamelijk, preutse gereformeerde leven 
stond die lichamelijkheid van de Grieken; dat was voor mij een 
bevrijding.’

DE REIS

Voor Gerhard Lentink vormen details de essentie van het leven

ALS BEELDHOUWWERK

INTERVIEW
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Op zijn vijftiende koos Gerhard voor het kunstenaarsvak. 
Hij kocht bij De Slegte in Arnhem zijn eerste kunstboeken 
en bouwde zo zijn eerste basale kennis op van wat 
er voorhanden was. Toen hij zeventien was deed hij 
toelatingsexamen aan de kunstacademie in Arnhem, maar 
werd daar afgewezen. Hij raakte er niet door in paniek, 
maar vertrok op de fiets naar Amsterdam. Het was de tijd 
van de “Club van Rome” en toen al nam hij zich voor om 
nooit auto te rijden. Nog steeds heeft hij geen auto. In 
Amsterdam werkte hij overdag in fabrieken en tekende hij ’s 
avonds naar model. Na vier maanden had hij zevenhonderd 
gulden gespaard en daarmee vertrok hij voor vier maanden 
naar Griekenland en Italië. Daar verdiepte hij zijn kennis 
en inzichten in de Griekse wortels van onze cultuur. Na 
terugkeer werd hij in Breda aangenomen op de Sint-
Joost kunstacademie. Daar was het vak van schilderen 
gekoppeld aan monumentale vormgeving en zo ontdekte 
hij dat hij zich ook in drie dimensies thuis voelde. ‘Ik had 
twee linkerhanden,’ vertelt hij, ‘maar ik was heel veel op 
de houtwerkplaats. Omdat daar weinig medeleerlingen 
waren, vond die werkplaats-assistent het geweldig dat ik 
hem helemaal leegvroeg. Ik vond kleien vies, maar denken 
in structuren vond ik interessant. Ik was vooral goed in 
wiskunde en dat pas ik nog steeds heel veel toe in mijn werk.’

Reizen als inspiratiebron
Tijdens zijn opleiding werd hij zich meer en meer bewust 
van het belang van onze traditie en onze geschiedenis. ‘Ik 
realiseerde me dat het erom ging iets toe te voegen aan die 
traditie. Ik begreep dan ook niets van de rebellie van die 
jaren door studenten tegen docenten: je komt toch op zo’n 
opleiding om iets te leren en de autoriteit te aanvaarden van 
docenten? De behoefte om dat omver te werpen begreep ik 
helemaal niet.’
Op de academie kwam Lentink erachter dat onze wortels 
niet alleen in Griekenland liggen, maar ook in Egypte, 
Mesopotamië en het huidige Iran. Zo vertrok hij met een 
maatje voor zeven weken naar Egypte, (‘waarvan zes weken 
gekweld door buikloop’). ‘We liftten heel veel, maar liepen 
ook enorme afstanden. In Thessaloniki had ik voor het eerst 
bedelaars en kinderen op blote voeten gezien. In Alexandrië 
zag ik schapen op straat in de stad, vliegen op het vlees, 
het was er stoffig en vies, en overal rook je de stank. Ik keek 
mijn ogen uit! Dat was de wereld zoals wij die hier in de 
Middeleeuwen hadden.’
Lentink beschouwt de reizen die hij maakte als belangrijke 
ankerpunten in zijn leven. Na zijn opleiding in Breda vertrok 
hij met een goede vriend voor negen maanden naar West-
Afrika. Met een bestel-eend reden ze in zes weken door de 
Sahara naar Mali en daar maakte hij een aantal meerdaagse 
wandelingen, onder meer door de Niger-delta. Er volgden 
nog vele andere reizen, onder meer naar Iran, Oost-Duitsland, 
Polen, de Baltische staten, de VS. ‘De reizen zijn een vast 
patroon in mijn leven geworden, eerst vooral liftend, later 
met het openbaar vervoer en steeds minder met de auto. 
Ze vormden altijd een belangrijke inspiratiebron voor mijn 
werk. Veel daarvan verwijst naar beelden en symbolen uit de 
Griekse, christelijke en Egyptische cultuur.’

Lof der traagheid
Zo werden de afgelegde wandelafstanden gaandeweg 
steeds groter. In 2001 ondernam hij (samen met zijn vriendin 
Marjoleine) de eerste etappe van wat hij zijn Viaggio 
Meridionale noemde: van Dordrecht naar Rome. ‘Het 
romantische Wandern is voor mij een filosofische bezigheid, 
een ritueel. Vanuit het beeldloze gereformeerde Dordrecht 
het rijke katholieke leven binnenlopen dat vanuit Rome werd 
en wordt georganiseerd. Dat vind ik fascinerend. En vanuit 
de stilte van de natuur ’s avonds aankomen in een stad en 
opgezogen worden door de drukte van het stadsleven is 
elke keer een geweldige ervaring!’ Twee maanden voor zijn 
vertrek was hij dag in dag uit bezig geweest de route te 
bepalen binnen de contouren van een vis langs de lijn van 
Dordrecht naar Rome. ‘Ik ben een kaartenliefhebber en vind 
het prachtig om dan aan de hand van topografische kaarten 
de ideale route te zoeken. Ik wilde een stille tocht, weg van 
de snelweg, over de bergen.’ Van een Via Francigena had 
hij – evenals veel anderen -  toen nog nooit gehoord. Hij ging 
op stap met een half-automatische Leica-camera, waarmee 
hij talloze zwart-wit foto’s maakte. Het jaar daarna meldde 
hij zich bij het Nederlands instituut. Daar kon hij in 2005 een 
tentoonstelling inrichten met de foto’s van zijn Romereis. 
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Zoals Lentink zijn wandelingen bedenkt, voorbereidt en uitvoert, 
zo gaat hij ook als kunstenaar tewerk. ‘Ik kies de snelheid die bij mij 
past. Ik doe in alle rust minstens een jaar over een werk en ik geloof 
daar ook oprecht in. Ik heb een tentoonstelling van mij ooit De lof der 
traagheid genoemd. Ik propageer al doende een manier van leven 
die zich distantieert van de haastige en jachtige manier van reizen 
en werken, zoals die nu gemeengoed is. Die keus heb ik al als puber 
gemaakt. De camino naar Santiago trekt mij dan ook helemaal niet. Ik 
wil zelf mijn routes uitzoeken en als je de stilte en eenzaamheid zoekt, 
moet je daar natuurlijk niet zijn.’

Reiziger van het Avondland
In 2008 zette hij de volgende stap van wat inmiddels een Europees 
project was geworden. Dat jaar liep hij (opnieuw met Marjoleine) 
van Rome naar Syracuse op Sicilië. Daar begint voor hem de Griekse 
beschaving. ‘Ik voel me een echte continentale Europeaan, een reiziger van 
“het Avondland”. Ik wilde een diagonaal door Europa maken en daarmee 
symbolisch het beeld van het continent omhelzen. Ilja L. Pfeijffer schrijft 
in zijn boek Grand-Hotel Europa dat de ontwikkeling van Europa gestopt 
is, maar voor mij gaat die traditie gewoon door. Ik wil door de diagonale 
wandeling door Europa de negentiende eeuw oprekken, in plaats van je 
neerleggen bij het einde van Europa. Ik koester het filosofisch aspect, dat je 
wandelend denkt en tot inzichten komt.’
De bijbelse symboliek van het getal zeven lijkt een verwijzing naar Lentinks 
christelijke wortels, want in 2015, opnieuw zeven jaar na de vorige etappe 
van zijn project ondernam hij de derde etappe: van Potenza in Zuid-
Italië naar Istanbul, hoofdstad van het voormalige Byzantijnse rijk. 
Opnieuw was hij maanden bezig om de route uit te stippelen. In zijn 
rugzak – van slechts zes kilo! - een schema met alle dagetappes en een 
complete lijst met alle overnachtingsadressen. Ook torste hij een doos 
mee met in harmonica gevouwen, aan elkaar geplakte kopieën van 
topografische kaarten, in totaal veertig meter lengte. Daar zaten ook 
stadskaartjes bij waarin hij al stadswandelingen had ingetekend. Van 
deze reis verscheen dit voorjaar een vuistdikke pil van vijfhonderd 
pagina’s.  Ook de beschrijving van de details van wat hij op die 
reis tegenkomt verraadt een bijna dwangmatig perfectionisme. 
‘Dat perfectionisme van mij’, zegt hij er nu over, ‘is ook een soort 
calvinistisch burgerideaal, gewoon een kwestie van je best doen. 
Het heeft te maken met de verrukking dat onder elke stoeptegel 
een verhaal ligt; dat al die verhalen de moeite waard zijn en dat 
het niet aan mij is om daarin hiërarchie aan te brengen. Ik vond 
het geweldig om die reis na thuiskomst nog een keer te maken, 
door al die weerhaakjes die ik tegen kwam los te trekken en 
te onderzoeken welk verhaal daaraan is gekoppeld. Ik heb 
een heel brede belangstelling en wilde niet schiften. Ik heb 
dagen van zestien uur gemaakt om de boel op te zoeken en 
op te schrijven. Details vormen voor mij de essentie van het 
leven.’
De laatste etappe van het project van Noord-Schotland 
naar Dordrecht heeft hij nog voor de boeg. Als hij het 
zevenjarenritme volhoudt staat die wandeling in 2022 
gepland. ‘Dan hoop ik de rituele terugkeer naar de 
bronnen van de Europese beschaving te hebben 
afgerond.’

Een recensie van Byzantijnse voet-
tocht verscheen in de Nieuwsbrief 
nr. 45. Deze is nog terug te lezen op 
www.pelgrimswegen.nl

Madonna der dagen
hout, multiplex, staal, polychromie, lakwerk
132 x 132 x 388 cm
collectie Beeldengalerij Het Depot, Wageningen
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Guus en ik (Vier Vrije Voeten) hebben al veel pelgrimskilometers gelopen. 
We genieten intens van de natuur, van mensen onderweg, van historie en 
van de cultuur in de stadjes en dorpjes die we tegen komen. We genieten 
intens als we er met onze rugzakken op vrolijk doorheen lopen. We nemen 
graag de tijd om oude kerkjes te bezoeken. Die zijn meestal lekker koel en 
vertegenwoordigen voor ons een heerlijk rustpunt op warme wandeldagen. 
In bijna elke kerk of kapel onderweg proef ik bij binnenkomst allereerst de 
akoestiek...…. en als die dan goed “smaakt” ga ik er (wijdbeens) voor stáán, 
adem diep in, concentreer mezelf bijna meditatief en zing dan luidkeels 
en blij het Dona Nobis Pacem. Letterlijk betekent het “Geef Ons Vrede” en 
daarom zing ik deze tekst met volle intentie, steeds weer.
Soms, als ik heel blij ben, vervang ik dit prachtige lied door de Italiaanse 
area: Luci care, Luci belle. Mijn familie zong dit lied (driestemmig) op 
onze trouwdag in het jaar 2000. Ik zing dit Italiaanse lied natuurlijk óók 
luidkeels. Voorwaarde is altijd ..... dat er geen andere kerkbezoekers in het 
gezegende gebouw aanwezig zijn. Maar het is elke keer weer vet genieten, 
mijn zingen in de eeuwenoude kerken, vooral die in Italië. Het Dona Nobis 
Pacem in het kerkje van Madonna del Campo, net voorbij Mortara in de 
Italiaanse rijstvelden, spant echter de kroon! Het is pas acht uur in de 
ochtend, als Guus en ik - via de bloemrijke oleanderlaan in dit gehuchtje - 
naar de gelijknamige basiliek lopen. En die is van binnen zó mooi versierd 
met prachtige fresco’s, het is er zó sereen, dat ik onmiddellijk positie 
inneem in het midden van de kerk, mijn longen vol gewijde lucht zuig en 
mijn gezang aanhef. Het belcanto wordt daar heftig versterkt door het 
effect van de halfronde zijkapellen van het kerkje. Mijn gezang wordt 
compleet gedragen door de beste akoestiek ooit. Ik zing hier dan ook niet 
alléén: alsof een heel koor van engelen een aubade brengt in dit mooie 
kerkje uit het jaar 1145. En ik, ik heb - in deze parel van een basiliek - de 
illusie dat ik écht kan zingen!

Dona Nobis Pacem

Riet van Laake

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK

Lezersbijdrage

Anoniem - 
Dona Nobis Pacem
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Tekst Ben Teunissen

Wilco Kruijswijk, initiatiefnemer achter 
het gelukkigerwijspad.nl, vult aan: ‘Zelf 
kom ik veel pelgrims tegen die niet als 
pelgrim vertrekken, maar gaandeweg 
zich meer en meer pelgrim gaan voelen, 
terwijl ze eigenlijk gewoon een stuk 
wilden lopen; of niet wisten waarom 
ze vertrokken waren’. Wilco wijst op 
het boek The Art of Pilgrimage van 
Phil Cousineau, waarin de auteur op 
zoek is gegaan naar wat een reis nu 
heilig maakt; en hoe je van elke reis 
een pelgrimstocht kan maken. Beleving 
blijkt in deze tijd een belangrijke rol te 
vervullen in het reizen. Wilco sprak twee 
mannen in de sauna van de sportschool: 
‘Ze vertelden over hun bezoek aan het 
huis van Elvis. Alles in hun verhaal kwam 
overeen met een pelgrimstocht, maar 
pelgrim? Nee, dat waren ze ‘natuurlijk’ 
niet...’.
De opkomst van het internet heeft 
volgens Ria Warmerdam, de vrouw 
achter op-vrije-voeten.nl, het 
pelgrimeren laagdrempeliger gemaakt. 
‘Je kunt al je zorgen formuleren in een 
vraag (welke route neem ik, zijn de 
bergen hoog, waar kan ik slapen, zijn 
er supermarkten, kan ik het betalen, 
zal ik eenzaam zijn, vonden anderen 
het eng?) en zo de menselijke angst 
voor het onbekende bezweren.’ Het 
pelgrimeren is volgens Ria een welkome 
time-out van het hectische dagelijkse 
leven. ‘Hoewel het religieuze aspect 
van het pelgrimeren voor nog maar 
weinigen een reden is om te gaan, merk 
je wel dat mensen op pelgrimstochten 
erg openstaan voor nadenken over 
de zin van het leven, de spiritualiteit, 
het genieten van ‘de schepping’ en de 
dialoog met de medemens.’

Pelgrimeren mag wat kosten?
Als pelgrim ben je volgens Ria 
Warmerdam gewoon een toerist. Je 
bent niet aan het lijden. ‘Niemand heeft 

je gedwongen om te gaan en van een 
religieuze noodzaak (als ik dit doe, vaart 
ook andermans ziel er wel bij) 
is maar bij een enkeling sprake, 
en waarom zou dat dan gratis 
moeten?’
Volgens Ria is zowel aan de 
zijde van de maatschappij, 
als aan de zijde van de 
pelgrim al lang geen sprake 
meer van afhankelijkheid 
van liefdadigheid en geloof. 
‘Hoeveel onderdakbieders 
denken dat er beter voor hun 
zielenheil in het hiernamaals 
wordt gezorgd, wanneer ze 
gratis onderdak bieden aan 
een pelgrim? En, moesten de 
pelgrims van oudsher ook niet 
gewoon de veerman betalen 
en hun maaltje in de niet kerkelijke 
herberg?’
Pelgrimeren kan volgens Wilco 
Kruijswijk nog steeds een van de 
goedkoopste manieren van reizen zijn, 
wanneer de pelgrim aansluit bij het 
niet-verwachten van grote luxe. Maar 
natuurlijk mag de geboden gastvrijheid 
wat kosten. Gelukkig ziet Wilco ook dat 
pelgrims wat extra geven op plekken 
waar ze het goed hebben gehad. Peter 
Versteegen van Topo-Aktief.nl sluit zich 
hier bij aan: ‘Alle faciliteiten onderweg 
moeten op een of andere wijze betaald 
worden. Als er iemand gratis gebruik 
van maakt, moet een ander 
er voor opdraaien. Zo zit 
deze wereld in elkaar.’ En 
dat is volgens Peter geen 
miskenning van de rol van 
de vrijwilligers. ‘Zij verlenen 
tenslotte gratis hun diensten 
binnen een vereniging of 
een hostel. En dat doen die 
vrijwilligers uit solidariteit 
en vanuit een innerlijke 
motivatie.’

Pelgrimeren,
De groei van het aantal pelgrims zorgt 
steeds meer voor een vaste bron van 
inkomsten voor de steden en dorpen langs 
de routes. Langs de camino’s in Spanje zie 
je soms de strijd om de pelgrims naar een 
uitbater of overnachtingsplek te lokken. 
Pelgrims die vanuit Nederland naar een 
doel in Italië trekken, laten weten dat 
het vooral ná de Alpen ook al behoorlijk 
commercieel aan het worden is. Om deze 
vorm van economisch voordeel gaat 
het in dit artikel echter niet alleen. Het 
pelgrimeren krijgt een steeds grotere 
doelgroep met vernieuwde invullingen. 
Welke ontwikkelingen zien we zoal in het 
aanbod?

Een nieuwe manier van reizen?
Op het voorstel dit artikel de titel 
‘Pelgrimeren als verdienmodel’ mee te 
geven, reageerde Bregje Schipper: ‘Mijn 
eerste gedachteflits is dat pelgrimeren en 
geld verdienen niet echt bij elkaar horen. 
Het klinkt gewoon niet lekker samen, dat de 
commercie in zoiets zuivers als pelgrimeren 
stapt’. Bregje is de promotor achter 
wandelvrouw.nl, een site ‘met inspiratie, tips 
en sfeervol overnachten voor wandelaars’. 
Zij bespeurt dat pelgrimeren ‘ondertussen 
al een nieuw soort van vakantievieren’ 

lijkt geworden. 
‘Tienduizenden 
mensen ondernemen 
jaarlijks een 
pelgrimstocht: er 
even lekker helemaal 
tussenuit. Een 
wandelvakantie op 
alternatieve wijze. 
Even je hoofd 
helemaal leegmaken 
en nieuwe inzichten 

opdoen. Het gaat steeds verder weg van 
het vroegere religieuze pelgrimeren en 
het wordt steeds meer een fijne sportieve 
break, die goed voor de ziel is en tegen de 
stress’, aldus Bregje.

Over economische invloeden van het pelgrimeren

‘En moesten 
de pelgrims van 
oudsher ook 
niet gewoon de 
veerman betalen 
en hun maaltje in 
de niet kerkelijke 
herberg?’
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een nieuw 
verdienmodel?
Warmerdam vat het als volgt samen: 
‘Er zijn nog steeds hartverwarmende 
ontmoetingen onderweg. Je treft 
onbaatzuchtige gastgevers en 
zonodig helpers bij nood. Omdat 
mensen nu eenmaal ook graag goede 

daden verrichten en jij met 
je rugzak soms kwetsbaar 
bent. Een wandelaar op 
een pelgrimsroute is een 
sympathieke verschijning 
en mensen hebben respect 
voor de hele onderneming 
van zo’n lange tocht. Dat 
merk je, maar daar kun 
je naar mijn mening geen 
rechten aan ontlenen, 
alleen maar dankbaar voor 
zijn.’

Toch een verdienmodel?
Een pelgrim die vanuit 

Nederland naar Santiago of Rome 
wandelt zal al gauw een paar duizend 
euro’s uitgeven. Wanneer je de 
bedragen, die een pelgrimage kan 
kosten, beziet vanuit de kant van de 
aanbieders, is te begrijpen, dat er ook 
aan het pelgrimeren zelf een goed 
belegde boterham valt te verdienen.
Wanneer je het Nederlandse 
internet afstruint, vind je ook een 
grote hoeveelheid ‘aanbieders’ van 
pelgrimsactiviteiten in binnen- en of 

buitenland. In het kader bij dit artikel 
vind je hiervan een selectie.
Het is niet zo gek dat allerlei 
wandelreisorganisaties het 
pelgrimeren hebben ontdekt. Bregje 
Schipper stelt hierover: ‘Zij bieden iets 
aan en mensen zijn vrij om van dat 
aanbod gebruik te maken. Dat geldt 
ook voor alle bagagetransporten, 
B&B’s, hostels, restaurants, schrijvers 
van gidsen, app-makers, campings en 
iedereen die een aanbod heeft om het 
de reiziger of pelgrim gemakkelijker 
te maken’. En ze benadrukt dat ‘je er, 
als pelgrim, geen gebruik van hoeft 
te maken’. En wanneer een pelgrim 
het een goed aanbod vindt, kan deze 
zelf bepalen of het de prijs waard is. 
‘Vraag en aanbod. Niets bijzonders 
aan’, volgens Bregje. Arno Cuppen van 
de herberg L’Esprit du Chemin vraagt 
zich af of de conclusie van Bregje 
terecht is. Zijn reactie: ‘In een tijd, 
waarin steeds meer behoefte ontstaat 
aan diepere waarden, waarnaar nogal 
wat pelgrims op zoek zijn, kun je het 
niet versimpelen tot vraag-en-aanbod 
alleen’.

Geld verdienen aan pelgrims
Ook Ria Warmerdam vindt dat 
pelgrimeren en geld verdienen elkaar 
goed kunnen verdragen. ‘Wanneer 
mensen in een groepsvakantie langs 
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het pelgrimspad reizen, hun bagage willen 
laten vervoeren, waarom niet? Als een B&B 
geld verdient aan passerende pelgrims, wat is 
daar mis mee?’. Ria stelt dat ‘een pelgrim toch 
geen onbaatzuchtiger of beter mens is dan een 
reguliere wandelaar op trektocht?’ ‘Zelfs dat de 
kerk meent dat de opleving van het pelgrimeren 
gelijk staat aan een opleving van het traditionele 
geloof en dat er door het pelgrimeren zieltjes 
te verdienen zijn, is haar niet kwalijk te nemen; 
maar ook de vertegenwoordigers van de kerk 
kunnen daar naar mijn mening geen rechten aan 
ontlenen.’
Volgens Wilco Kruijswijk wordt er over het 
pelgrimeren als verdienmodel verschillend 
gedacht. ‘Ik vind het zelf niet zo mooi als 
pelgrimeren alleen ingezet wordt voor winst-
maximalisatie. Maar wat ik denk te zien is, dat 
de mensen die bewegen op de pelgrims-markt 
(of het nou gaat om routes in Nederland of 
mensen die begeleide wandelingen aanbieden), 
vooral mensen zijn met een warm hart voor 
het pelgrimeren en zij die ervaring willen delen 
met anderen’. Wilco constateert dat de meeste 
aanbieders het pelgrimeren toegankelijk(er) 
maken: ‘Want aspirant pelgrims hebben soms een 
zetje en wat hulp nodig om over de drempel te 
komen. Daar gaat vrijwilligerswerk, wat verdienen 
en vooral samen elkaar verder helpen hand-in-
hand.’
Er is de laatste jaren veel aandacht voor 
het fenomeen pelgrimeren: door films, 
documentaires en boeken heeft dit een hele 
grote groep van over de hele wereld weten 
te bereiken. Peter Versteegen vindt dat het 
ontmoeten van mensen uit zoveel verschillende 
landen het pelgrimeren over de bekende 
pelgrimsroutes ook een extra en bijzondere 
dimensie geeft.

Het is zeker ook de bestaansreden van onze 
vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Onze 
vorige voorzitter Cor Kuyvenhoven omschreef 
het in het door onze vereniging verzorgde boek 
Op pelgrimstocht naar Rome als volgt: ‘We 
helpen pelgrims op weg bij de voorbereiding, zo 
nodig tijdens hun tocht én erna, wanneer je weer 
thuis bent en je afvraagt hoe je die geweldige 
ervaring vasthoudt en kunt integreren in je 
verdere leven.’
Met álle aanbieders kunnen pelgrims immers hun 
voordeel doen!

pelgrimwijzer.nl 
wandelvrouw.nl 

topo-aktief.nl
 pelgriMEER.eu 

degroeneherberg.nl 
gelukkigerwijspad.nl 

wandelmaat.nl 
hindewalk.nl 

walkofwisdom.nl 
spvlimburg.nl 

pelgrimroutes.nl 
op-vrije-voeten.nl 

pelgriminlimburg.nl 
tevoetisgoed.nl
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COLUMN

Toppertje
Rinse van Gans

Ik wandel veel. Elke grasspriet, iedere 
boom en alle koeien In Friesland ken ik 
inmiddels bij naam. Vele routes heb ik 
al eerder gelopen. Dat zou vervelend 
zijn als er geen muziek zou zijn. Vooral 
op lange wandeldagen, als slenteren op 
de loer ligt, helpt muziek me om juist 
dan het tempo wat te verhogen. Muziek 
geeft me op die momenten energie. 
Niet dat ik muzikaal ben. Integendeel. 
Ik bespeel geen instrument. Ik kan 
geen maat houden en ben Groningen 
uitgejaagd omdat er door mijn 
zangstem scheuren ontstonden 
in huizen. Vulkanen barsten uit. 
Aardbevingen, tsunami’s. Noem het 
allemaal maar op. Maar het waarderen 
van muziek gaat me heel goed af. Alle 
soorten muziek vind ik leuk. Het kan niet 
gek genoeg. Er staat dus ook van alles 
op mijn speellijst. 
Ik ben geen wandelpurist. ’s Ochtends 
hoor ik tijdens het wandelen nog de 
vogels tsjilpen, de bladeren ruisen en 
de schapen blaten. Maar daarna gaan 
de oortjes in en luister ik naar muziek. 
Heerlijk. De muziek helpt me herinneren. 
Ervaringen van vroeger. Gebeurtenissen 
uit mijn jeugd komen weer tot leven. 

En ik weet zeker dat ik de enige 
persoon in Beieren was die 

Kevin, Supergaande en Donnie 
op repeat had staan.

Zomaar een woensdagmiddag, 
fietsband plakken: Lori Anderson met 
Superman. Mijn eerste kater op de 
zondagochtend: Folsom Prison van 
Johnny Cash. Mijn ouders lachen mij 
uit, de aardappelen en het sukadelapje 
staan al te dampen. Ik ruik zelfs nu nog 
de bloemkool als ik dat nummer draai. 
Het werkt ook de andere kant op. En 
daar kwam ik op mijn voetreis naar 
Rome achter. Tijdens het samenstellen 
van de speellijst hield ik alvast rekening 

met gebeurtenissen die zouden 
plaatsvinden. Ik koos filmmuziek van 
Hans Zimmer voor wanneer ik een 
Alpentop zou bedwingen. Wagner 
voor de Nibelungensteig. Heldendaden 
hebben passende muziek nodig. Heb 
ik deze muziek geluisterd op die 
momenten? 
Nee, natuurlijk niet. Boven op de 
berg stond het kotsen me nader dan 
het flauwvallen. De Nibelungensteig 
heb ik niet eens gevolgd omdat het 
al dagen ongelooflijk zeikweer was. 
Maar in dat zeikweer was ik blij dat 
ik muziek bij me had. Regen is een 
gegeven. Dus oortjes in en kilometers 
maken. Bezienswaardigheden werden 
gedegradeerd tot droge plekken om uit 
te rusten en wat uit te dampen. 
Blues zou op zijn plek geweest zijn, 
maar ik ontdekte in die weken in 
Duitsland vooral de Nederhop. En ik 
weet zeker dat ik de enige persoon in 
Beieren was die Kevin, Supergaande 
en Donnie op repeat had staan. Het 
regende niet alleen. Het regende soms 
met Bijbelse proporties. Ik zag voor me 
hoe ik een ark zou bouwen met behulp 
van de alomtegenwoordige bevers. En 
vervolgens op deze Ark naar Rome 
zou varen met mijn stempelkaart in 
mijn knuist. Nu ik dit opschrijf en weer 
aan die nummers denk, word ik alweer 
vrolijk.
Op mijn speellijst staan ongeveer 
honderd nummers die vanaf nu 
onlosmakelijk verbonden zijn met mijn 
reis, zoals Naaktslak, Personal Jesus, 
Gravelpit, Dagen van de Bijbel, Halleluja, 
Nein mann.
Papa was a rolling stone stond 
ongelogen op toen ik het ene moment 
nog aan het wandelen was en het 
volgende moment tien meter lager 
op de grond lag. Laat op de dag 
nog even die Almweg meepikkend, 
de vermoeidheid wegstekend door 



38 OMNES 19 | 2019

COLUMN

muziek te luisteren. Heel hard lachend 
vervolgens het volgende uur zeer 
voorzichtig afgedaald. Zonder muziek. 
Ik was opeens bijgelovig. 
Elke keer als Deutschland 
(Rammstein), Coma White (Marillyn 
Manson) of The Proclaimers voorbij 
kwam, was er een onduidelijke 
wegbewijzering. Dus heb ik deze 
nummers maar van de lijst gehaald; 
de enige oplossing want onduidelijke 
borden kunnen we missen als kiespijn.
In een vlaag van verstands-
verbijstering had ik zelfs muziek van 
Frank Boeijen meegenomen. Terwijl 
ik afdaalde naar Bolzano heb ik me 
toch een potje meegebruld met De 

Verzoening. ‘Het was een onbekende 
weg die ik heb afgelegd. Na het licht 
op zoek naar het donker. Verrrrrlangen 
naar verrrrlangen. Uit dat harrrrrnas 
van spijt. Jaloezie. En belangen. 
Onderweg spuwden stuurlui aan wal 
hun gal. Ze hebben nooit iets bereikt. 
Ik bleef eigenwijs. En toen. En toen 
zag ik jou’.  
Het was eindelijk mooi weer, de 
hagedissen en slangen lagen voor het 
eerst te zonnen en de dag erna zou ik 
met de trein naar Bologna afreizen om 
mijn vrouw en dochter te zien. En ik 
word nu opeens emotioneel als ik dit 
nummer nu hoor. ‘Heb me lief, heb me 
lief. Heb dit lichaam lief. Heb me lief, ik 

weet: meer vragen kan ik niet’. Vorig 
jaar zou ik hier over mijn nek van zijn 
gegaan. Nu niet. Nu raakt het me. 
Op het einde van een wandeldag, de 
laatste kilometers lopend, luisterend 
naar muziek met een vast ritme. 

Tijdens het samenstellen van 
de speellijst hield ik alvast 

rekening met gebeurtenissen 
die zouden plaatsvinden.

Met een duidelijke basgitaar of 
een fijne drum. Een gelijkblijvend 
tempo. Steentjes of grind onder de 
schoenzolen. Knerp. Knerp. Knerp. 
En als het die dag had geregend, 
hoorde ik de bomen huilen. Drup. 
Drup. Drup. Door daar te lopen, maak 
je opeens muziek. De regenbroek 
maakt ook nog eens geluid. Swissh. 
Swissh. Swissh. De vogels beginnen 
voorzichtig weer met hun lied. Tsjilp. 
Tsjilp. Tsjilp. Muziek in zijn puurste 
vorm. Knerp. Knerp. Knerp. Drup. 
Drup. Drup. Swissh. Swissh. Swissh. 
Tsjilp. Tsjilp. Tsjilp. Schuur. Schuur. 
Schuur. 
Schuur? Schuur? Schuur? Mijn billen 
stonden in brand. Van de wrijving. 
Ik begon mijn lichaam te voelen, 
het mooie lied opeens slechts een 
herinnering. Maar tegelijkertijd, als 
mijn billen nu weer tegen elkaar 
schuren bij het lopen, denk ik weer 
aan dat ritme en het gevoel wat ik 
had toen ik mij een weg door Europa 
baande op weg naar Rome. En geniet 
ik gewoon nog een keer. 

En het lied dat ik luisterde toen ik het 
Sint-Pieterplein in Rome opliep? Ik 
wou dat het Halleluja (Jeff Buckley), 
The Boss (James Brown) of Ain’t no 
Grave (Johnny Cash) was geweest 
maar het was Toppertje van Guillermo 
en Tropical Danny. Je kunt niet alles 
hebben.
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Het is vandaag snikheet en vochtig, en ik zweet peentjes. Ik heb last van 
de warmte. Rustig loop ik naar Borgofranco d’Ivrea. Tot de lucht wat 
donkerder wordt en het wat begint te rommelen. Als ik ergens een hekel 
aan heb is het lopen in onweer; dus besluit ik om hier te stoppen en te 
overnachten. Het is echter zo stil dat er niemand op straat is aan wie ik 
de weg kan vragen. En dus loop ik eerst alleen wat rondjes. Tot ik bij een 
bar kom en daar een man zie zitten. De overnachtingsadressen die ik heb, 
blijken 3 km verderop, buiten de route te liggen. Daar heb  ik geen zin in. 
Dan toch maar door lopen naar Ivrea. Dat is nog bijna 8 km. Ik vraag hem 
nog even of er onweer komt. ‘Nee joh, misschien wel hagel. Heb je een 
paraplu?’ Grapjas. Nee, uiteraard niet. Het is inmiddels 14.30 uur geweest; 
als ik nu heel hard doorloop, moet ik iets over vieren in Ivrea kunnen zijn. Ik 
heb een cola van de man gekregen en die geeft me bakken energie. En dus 
zet ik er flink de pas in. Het weer lijkt ook iets op te knappen. Dat is mooi. 
Ik loop door het bos en dus lekker in de schaduw. Het gaat uitstekend. 
Maar dan stijgt de weg weer. Ik kan het hoge tempo niet volhouden. Ik kan 
niet meer. De hitte kost zoveel energie. Bij elke fontein die ik tegenkom, 
drink ik eerst water, laat het opgewarmde water uit mijn fles lopen en vul 
hem met koud water en was het zweet van mijn gezicht af. Ik heb over de 
Alpen niet zo lopen hijgen en zweten als nu. Ik kan niet tegen deze hoge 
luchtvochtigheid. Ik baal inmiddels ook van die stomme bergen; komt daar 
nooit een eind aan? 

En zo loop ik verder: balend, mopperend, foeterend op mezelf, zwetend, 
struikelend, een humeur als een oorwurm, en mezelf in de weg zittend. Dan 
hoor ik muziek. Waar komt dat vandaan? Ineens sta ik voor de Cappello 
di San Pietro, en daar komt de muziek uit. Een man oefent daar op zijn 
keyboard. Hij is organist van een grote kerk in Ivrea en oefent hier altijd. Hij 
spreekt Engels en zo kunnen we eenvoudig met elkaar praten. ‘Kom binnen, 
ga zitten, wil je wat drinken?’ ‘Ja, heel graag.’ En zo zit ik ineens aan de 
Crodino. Ik kom helemaal bij. Hij speelt Pachelbel, dat ikzelf ook gespeeld 
heb. ‘Hou je van muziek?’ ‘Ja, heel erg.’ En hij speelt speciaal voor mij Bach, 
en Albinoni, My Way (van Sinatra, maar dat oorspronkelijk een Frans lied 
is en door Mireille Mathieu is gezongen, vertelt hij), en Feelings. Ik vergeet 
helemaal de tijd. Hoe is het toch elke keer mogelijk dat op momenten dat 
het zwaar is, dat ik eigenlijk geen pap meer kan zeggen, dat ik wil dat de 
dag voorbij is, er een klein wondertje gebeurt, waardoor ik weer nieuwe 
energie krijg. En hoe vaak speelt muziek daar niet een belangrijke rol bij? 
En dan moet ik toch echt weer gaan. We hebben er allebei van genoten: 
ik van zijn spel en goede zorgen; hij omdat iemand zijn muziek zo 
gewaardeerd heeft.

Alle registers open (Hône – Ivrea)

Everdiene Geerling

PELGRIMEREN 
EN MUZIEK

Lezersbijdrage

Frank Sinatra - 
My Way
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Op zaterdag 16 november houdt de vereniging haar jaar-
lijkse Informatie- en Ontmoetingsdag voor zowel leden als 
niet-leden. Het thema luidt: Pelgrimeren, daar zit muziek 

in!

U bent welkom vanaf 9:30 uur in het Jheronimus Bosch 
Art Center, gevestigd in de voormalige Sint-Jacobskerk 
aan het Jeroen Boschplein 2 in ’s-Hertogenbosch. 
Om 10:30 begint de lezing door onze keynote speaker, ons 
bestuurslid Henriët Griffioen (musicoloog). Zij zal spreken 
over de relatie tussen muziek en pelgrimeren.

Het middagprogramma (lunch, workshops, 
informatiemarkt en gezamenlijke borrel) houden we 150 
meter verderop en wel naast de Sint-Janskathedraal in het 
Cultureel Centrum Babel in de Hinthamerstraat 72. Naast 
de vaste onderwerpen (als wandel- en fietsroutes naar 
Rome) komen ook onderwerpen aan bod waar muziek in 
zit. 

Kijk op www.pelgrimswegen.nl voor het volledige 
programma en bereikbaarheid, en schrijf u in. Wij 
verwachten weer velen van u te ontmoeten!

Ochtendprogramma

Lezing: Pelgrimeren: daar zit muziek in! 
door Henriët Griffioen
Bijna iedereen hoort iedere dag muziek. Maar luisteren 
we ook echt? En wat doet die muziek eigenlijk met ons? 
Tegenwoordig luisteren steeds meer pelgrims tijdens hun 
tocht via oordopjes naar muziek. Los van de mogelijke 
gehoorschade die dat oplevert, missen ze daardoor een 
belangrijk deel van hun natuurbeleving. 
In deze lezing gaat Henriët verder in op de rol die 
muziek door de eeuwen heen heeft gespeeld. De sociale, 
emotionele, fysieke, opvoedkundige en zelfs politieke 
effecten die muziek kan hebben, laat zij aan de hand 

van beeld- en geluidvoorbeelden horen en zien. Van 
gregoriaans, opera, Bach, Mozart, Beethoven, Mahler tot 
Miles Davis.
Tot slot zingt zij twee chansons van Barbara waarin 
het verlangen naar Italië en het gevoel van volstrekte 
eenzaamheid zijn verwoord.

>> Lunch is van 12:30 tot 13:30 <<

MIddagprogramma

Het middagprogramma bestaat uit twee workshoprondes. 
Allereerst is er een rondleiding met gids door de Sint 
Janskathedraal, zowel exterieur als interieur.
Verder is er keus uit een groot aantal workshops, alle in het 
Cultureel Centrum Babel, naast de kathedraal. 
De eerste ronde workshops is van 13.30 - 14.30 uur en de 
tweede ronde van 14.45 - 15.45 uur. 
Vanaf 12.30 tot 16.00 uur is er een informatiemarkt. Van 
16.00 - 17.00 uur is er een plenaire afsluiting met borrel op 
de piazza.

Er is keus uit de volgende workshops. 

• In gesprek met het bestuur
• Alleen op reis door Balkan en Turkije
• Kan een looptocht van 200 km in tien dagen ook een 

pelgrimage zijn?
• Pelgrimeren en impact op lijf, leden en voeding: De 

menselijke motor
• Naar Rome met een wandelkar
• Smartphone GPS-navigatie
• Te voet naar Rome: hoe kies je de beste weg?
• Muziek en pelgrimeren 
• Pelgrimspaden in het Noorden 
• Fietsroutes naar Rome

Kijk voor details op www.pelgrimswegen.nl

INFORMATIE- EN ONTMOETINGSDAG 
VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME IN ’S-HERTOGENBOSCH
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De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht op 27 oktober 2007 

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

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

het beschikbaar stellen van informatie, het uitwisselen van ervaringen, 

het onderhouden van contacten met organisaties met vergelijkbare 

doelstellingen in binnen- en buitenland, het verbreiden van kennis over 

tochten naar Rome en andere soortgelijke bestemmingen.  

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

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

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

ontvang je dit blad Omnes. In de maand november 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), Rinse van Gans 

(aspirant-lid), 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 van deze Omnes is gemaakt door Laura van 

Roemburg en de foto op de achterzijde door Luc Gregoir. Dat geldt ook voor 

de foto op pagina 41.

Overige foto’s, tenzij anders vermeld: Peter Aertsen (pag. 4), Arnoud 

Boerwinkel (pag. 9, 10, 11, 22, 23), Rinse van Gans (pag. 37 en 38), Henriët 

Griffioen (pag. 39), Yvonne van Haagen (pag. 17), Gerrit Hup (pag. 20), 

Esther Kluver (pag. 24), Albert Jan van Leusden (pag. 18/19), Guus Wesselink 

(pag. 33). Hans Reitsma maakte de kaart D op pagina 28.

Colofon

In onze vereniging is er een redactie die 
verantwoordelijk is voor de publicaties van de 
vereniging. Met dit redactieteam – dat volledig 
bestaat uit vrijwilligers - zorgen we voor de 
teksten in de Omnes en de Nieuwsbrief en 
houden we de website en de Facebook-pagina 
in stand.
Komend voorjaar trekt Luc Gregoir zich terug als 
webmaster en schuift Titia Meuwese door naar 
de website. Daarom zijn we opzoek naar een 
nieuwe hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. De 
digitale Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar 
en bevat het verenigingsnieuws, verslagen van 
bijeenkomsten, informatie over nieuw routes, 
interessante boeken, verhalen van pelgrims, 
nuttige tips en linken naar meer informatie op 
internet. Het karakter van de Nieuwsbrief is 
vooral: kort, bondig en informatief, terwijl Omnes 
meer op zoek is naar de verdieping en de 
achtergronden van het pelgrimeren.

Daarnaast zijn we op zoek naar een technisch 
webbeheerder die Titia kan ondersteunen en 
adviseren bij technische problemen rondom de 
website, en die als achterwacht in noodgevallen 
de webmaster kan vervangen. 
Ben je geïnteresseerd of wil je er meer over 
weten? 

Neem contact op met Titia of Luc via redactie@
pelgrimswegen.nl

OPROEP
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Laot mij maar lopen

Regen of met zunne, ik blief onderweg
Regen of met zunne, ik blief onderweg

Niks in dizze wereld wat mij an t stoppen kreg
Ik gao verder he k ja altied zegd

Laot mij maar lopen, laot mij mar gaon
Want zo a k nou doe, zo heb ik altied daon

Laot mij mar lopen, laot mij mar gaon
Niks is slimmer as stille blieben staon

De iene löp nar Rome, de aander met de hond
De iene löp nar Rome, en de aander löp met de hond

Je hebben ok lui die lopen de hiele wereld rond
Het mooie van lopen

Je hebben de voeten an de grond

Laot mij maar lopen, laot mij mar gaon
Want zo a k nou doe, zo heb ik altied daon

Laot mij mar lopen, laot mij mar gaon
Niks is slimmer as stille blieben staon

Soms moe j eben umkieken
Hiel eben blieben staon

Want a j niet weten waor je weg kommen
Wee j ook niet waor a j hen gaon

Laot mij maar lopen, laot mij mar gaon
Want zo a k nou doe, zo he k het altied daon

Laot mij mar lopen, laot mij mar gaon
Niks is slimmer as stille blieben staon

Daniel Lohues


