
Risico’s nemen. De stoute schoenen aantrekken. Nee heb je; ja kun je krijgen. 
Wie niet waagt die niet wint. Dat zijn termen die horen bij een pelgrimstocht. 
Pelgrimeren is omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Dat was in de 
duistere middeleeuwen al helemaal het geval, wanneer je als pelgrim de kans 
liep door struikrovers van je hebben en houwen - inclusief je leven -  beroofd te 
worden. De moderne fiets- en wandelpelgrim gaat vaak in zijn of haar eentje op 
stap. De risico’s staan immers in geen verhouding tot die uit vroeger tijden. Toch 
kent iedere pelgrim de reactie van toehoorders die je in het ergste geval voor gek 
verklaren wanneer je zo’n tocht onderneemt en in het mooiste geval bewondering 
hebben voor je moed en doorzettingsvermogen. Juist nu vormt die onzekerheid 
en onvoorspelbaarheid van zo’n tocht de grote charme ervan. Temidden van de 
grillige elementen van moedertje natuur je kilometers maken, je laten verrassen 
door wat de dag brengt, niet wetend wat en wie je tegenkomt, waar je vanavond 
eet en slaapt. 

Maar als pelgrim op stap gaan in de zomer direct na de grootste pandemiegolf 
sinds de Spaanse griep vereist toch wel iets meer durf. Vandaar dat velen van ons 
inderdaad besloten hun plannen met minimaal een jaar uit te stellen. 
Toch was er een handjevol stoere diehards dat in de afgelopen maanden alsnog 
de stoute schoenen aantrok en de onzekerheid en spanning opzocht. Een van 
hen is Theo Coolen. Hij trok erop uit, gewapend met een minitentje. Desondanks 
kostte – vooral in Italië - zijn zoektocht naar overnachtingsmogelijkheden hem een 
flinke hap uit zijn beltegoed. Maar die keren dat het wel lukte leverde hem grote 
dankbaarheid op voor én vertrouwen in de goedheid van de mens.

En de thuisblijvers gingen vindingrijk en creatief op zoek naar alternatieven. 
Want er moest natuurlijk wel gewandeld en gefietst worden. Langs de grenzen 
van ons vaderland, bijvoorbeeld, inclusief die met de Noordzee en de grens 
tussen Nederland boven en onder NAP. Daarom ook treft u twee afleveringen van 
de serie Pelgrimeren in eigen land: langs de sporen van de oude Friese heilige 
Odulphus en langs het Pelgrimspad met nu eens de blik op het Noorden gericht. 
Omdat “NB 49” deze zomer niet kon verschijnen, treft u in dit najaarsnummer ook 
een aantal korte berichten.

Namens de hele redactie wens ik u veel leesplezier en vooral een coronavrije 
herfst en winter!

INHOUD &
Voorwoord van de hoofdredacteur

Arnoud Boerwinkel 
Hoofdredacteur OMNES
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Het lichaam 
als natuurgebied

Tekst Titia Meuwese Foto’s teja van hoften

Voor de Decamerone-verhalenserie op onze website in de 
Coronatijd stuurde teja van hoften een mooie bijdrage. 
Daarbij voegde zij een foto van een kunstwerk geïnspireerd 
door haar wandeltochten. Dat maakte me nieuwsgierig naar 
haar kunst en de verbinding met wandelen. In deze Corona-
tussen-tijd reisde ik naar Zeeland voor een interview in haar 
huis en atelier in Burgh-Haamstede.
 
Wandelen heeft voor teja een echte stimulans gekregen door 
een verblijf van drie maanden in Bedigliora (Zwitserland), 
waar ze met een kunstbeurs drie maanden alleen doorbracht 
in een atelier onder eenvoudige omstandigheden. Alleen en 
aangewezen op haar benen als enig vervoermiddel en omdat 

het een klein dorpje was zonder winkels, liep ze elke dag 
en hield een dagboek bij, dat ze later verwerkte in het boek 
Alle tijd, waarin die wandelingen grafisch verwerkt zijn. Daar 
in de Alpen werkte ze met textiel, omdat haar gebruikelijke 
materialen, keramiek en brons, niet bruikbaar waren en ze 
materiaal nodig had dat licht was en goed te vervoeren, voor 
én na het verblijf. Oude dekens had ze vervilt tot dikke draden 
als een soort ruimtelijke aders. Op grote transparante zijden 
doeken liet ze foto’s van haar schaduw op het strand printen 
op mensgrootte. En daarop borduurde ze de verschillende 
lichaamstelsels zoals het zenuwenstelsel, ademhaling, 
bloedvaten, lymfe-, hormoon- en spijsverteringstelsel, spieren 
en botten.

teja van hoften zet haar wandel-
ervaringen om in ruimtelijke kunst

INTERVIEW

Pelgrimage
teja wil haar eigen naam bij voorkeur zonder 
hoofdletters geschreven hebben. ‘Dat is’, zegt 
ze, ‘omdat planten en dieren ook niet met 
hoofdletter geschreven worden en daarnaast 
vind ik mijn voornaam zelf zo grafisch mooier.
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Geen hoofdletters
teja werd na een brede opleiding tot docent 
handenarbeid (Tilburg en Amsterdam) een veelzijdige 
kunstenaar. Zij is geboren in 1951 in Amsterdam in 
een groot gezin, waar het niet gebruikelijk was dat de 
dochters een opleiding volgden. Het duurde een aantal 
jaren voor ze via verschillende omwegen uiteindelijk 
op deze opleiding terecht kwam. Daarna heeft ze nooit 
iets anders gedaan dan inspiratie uit de natuur om haar 
heen en van de binnenkant van haar lichaam om te 
zetten in ruimtelijke kunst. Eerst tot hyperrealistische 
beelden, maar steeds meer abstract, al verkocht dat 
slechter. Het werk krijgt de vorm die voor haar logisch 
ontstaat uit haar waarneming en haar associaties. 
‘Ik zie meer en meer verbindingen’m zegt ze, ‘tussen 
het binnen en buiten en tussen alle natuurvormen 
onderling. Het lichaam is immers ook een natuurgebied 
op zich, dat functioneert volgens dezelfde wetten en 
regels’.

Mensfiguurtjes
Als voorbeelden van haar werken hangt er in 
haar atelier nu een serie door de lucht vallende 
witte mensfiguurtjes, van voet tot kruin ongeveer 
twintig centimeter groot. Deze keramiek maakt ze 
van ongeglazuurd porselein, een technisch lastig 
materiaal, vaak te slap om mee te bouwen en dan 
opeens weer te stug. Andere werken, worden van 
planten of ander verbrandbaar materiaal gemaakt en 
vervolgens in brons omgezet. Daarvoor gaat ze naar 
een kunstenaarswerkplaats in Eindhoven waar je per 
dagdeel kunt werken. Het fysiek zware gieten doet ze 
samen met anderen.

Twee thema’s
Haar werk omvat twee thema’s: de natuur die ze 
waarneemt en de structuren die in ons lichaam 
voorkomen. Als ze buiten is, wordt ze geïnspireerd 
door de vormen in de natuur. Dat kan gemakkelijk bij 
haar eigen huis; vanuit Haamstede zijn zee, polder, 
strand en duinen binnen handbereik. Zij is in 1980 vanuit 
Amsterdam naar Zeeland verhuisd, waar ze haar man 
ontmoette, ook kunstenaar. Spijt heeft ze daarvan nooit 
gehad; ze hebben de ruimte, de rust en elk een groot 
atelier. Een catalogus bij een tentoonstelling geeft haar 
de gelegenheid teksten te schrijven en nieuw en oud 
werk met elkaar in verbinding te brengen. 
Het boek Inzichten, gemaakt ter gelegenheid van een 
tentoonstelling in Het Depot in Wageningen is meer 
dan een catalogus; het is een beeldend overzicht van 
tien jaar werken. 

Lopen is uitrusten
Het lopen in Zwitserland heeft ze nu omgezet in lopen 
naar Zwitserland: vanuit haar huis in Zeeland via 
pelgrimsroutes en eigen verbindingen naar Bedigliora 
op de grens met Italië. ‘Van lopen rust ik uit’, zegt 
teja, ‘mijn hoofd wordt leeg. Het is figuurlijk leeglopen 



2020 | OMNES 21 3

zonder alsmaar te worden lastiggevallen 
door mijn onrustige hoofd.’ Samen lopen, 
zoals ze in 2012 met een vriendin op de 
Portugese pelgrimsroute naar Santiago 
heeft gedaan, is ook fijn, maar geeft niet 
dat effect. Het idee was eerst om in één 
keer van huis naar Bedigliora te lopen, maar 
dat is haar lichamelijk te zwaar gevallen. 
Ze had veel darmproblemen als gevolg 
van de behandeling tegen kanker van lang 
geleden. Daarnaast merkt ze dat haar ouder 
wordende lichaam minder goed herstelt 
van zware inspanning. Dus ze moet leven 
en lopen met wat beperkingen: dan maar 
soms een lift, of de tocht onderbreken en 
sommige stukken later alsnog lopen. Tot nu 
toe heeft ze twee etappes gelopen, in 2017 
van Haamstede naar Les Autels (even boven 
Reims) en in 2019 van daar tot Serqieux (ten 
Noordoosten van Langres). Dit jaar lukte het 
vanwege de Corona-uitbraak niet. Ze had de 
Flixbus naar Langres al gereserveerd, maar 
de onderkomens gaven geen antwoord op 
haar vraag of ze nog open waren. ‘In plaats 
daarvan’, vertelt ze ‘heb ik met mijn dochter 
in Nederland gewandeld van Haamstede naar 
Apeldoorn, waar mijn zoon woont. Dat was 
verrassend afwisselend. Interessanter eigenlijk 

dan het laatste stuk dat ik liep van de Weg 
van de Franken door een vrij saai stuk Frans 
platteland langs eindeloze rechte kanalen. 
Dus als volgend jaar het voortzetten van de 
tocht naar Zwitserland weer niet mogelijk 
is, ga ik verder op ontdekkingsreis door 
Nederland.’

Het geluk achterna
De voettocht naar Zwitserland is de 
aanleiding voor een boek. Welke kant 
het opgaat, dagboek, fotoboek of 
kunstenaarsboek, is nog niet duidelijk. Wel 
zijn ook de ontmoetingen met mensen 
onderweg een belangrijk onderdeel. Daar is 
haar gespreksingang de vraag wat mensen 
gelukkig maakt, wat hun weg is in hun leven. 
Onmiddellijk kom je dan heel dichtbij en 
zijn mensen vaak heel open. Toen ze naar 
Zwitserland begon te lopen, sliep ze de 
eerste nachten bij bekenden. Haar tweede 
gastheer vroeg haar waarom ze zichzelf 
zoiets aandeed, dat geloop en gesjouw. ‘Toen 
realiseerde ik me’, herinnert ze zich, ‘dat dat 
het is wat mij nu eenmaal gelukkig maakt 
en daarmee was het geluk achterna thema 
geworden van de reis.’
Haar kunst over pelgrim zijn, heeft de voet 

Overgave

De rivier doorwaden
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als kernelement: lopen doe je met je 
voeten, het is wonderlijk dat die het na 
bijna zeventig jaar nog zo goed doen. 
Ze bewegen, in bergschoenen bergop 
en bergaf, gaan soms in het rond zonder 
vooruit te komen, doorwaden beekjes, 
soms loopt het op rolletjes. Dit alles is 
verwerkt in speelse beelden, luchtiger 
dan haar werk over het innerlijk van 
lichamen en over de natuur.

Zolang het kan
Niet dat lopen voor teja geheel 
zorgeloos is. Net voor vertrek heeft 
ze niet alleen voorpret, maar ook vaak 
voorpijn en maakt ze zich zorgen: of 
haar lichaam het wel aankan, of het wel 
gaat lukken om onderdak te krijgen, 
of er geen kwaadaardige honden zijn. 
Maar gaandeweg wordt het langzaam 
duidelijk dat er vaak vanzelf oplossingen 
komen en mensen je helpen. Je krijgt 
steeds meer vertrouwen in de mensheid, 
jezelf en je lichaam, ook al beginnen 
de jaren te tellen. Haar voorlopige doel 
is Bedigliora, maar wie weet loopt ze 
uiteindelijk door tot Rome en verder. 
‘Ik blijf lopen zolang het kan.’

Open ateliers Hogezoom 11 in Burgh-Haamstede        
Nog t/m 8 november 2020
Het laatste weekend geopend van 13.00 – 17.00 uur.
Verder op afspraak 0111 651 733 of 06 1966 2411 
Website www.tejavanhoften.nl

Oproep: oude bergschoenen gevraagd
teja wil een beeld maken van pude bergschoenen. Heeft u nog een 
paar staan (hoe versletener hoe beter)? Zou u die dan willen meene-
men bij een eventueel atelierbezoek? Of mail haar uw adres, dan komt 
zij ze een keer ophalen: tejavanhoften@zeelandnet.nl

Pelgrimage IX
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COLUMN

Als een dolle
Rinse van Gans

Wij lopen allemaal. In meer of mindere mate. Over straten, langs 
paden en lanen, door wilde weides. We letten op het kleine en 
bezoeken het grote. We willen ons leven resetten of juist nog meer 
ervaringen opdoen. We dromen. We denken. We plannen. We 
wandelen. Als een dolle. 
En als we hebben gelopen? Dan willen we daarna direct weer. 
Hoeveel mensen die dit lezen hebben het gelaten bij één 
pelgrimsweg? Het wandelen van dit soort wegen is blijkbaar 
verslavend. Als een junk met een shot-hunkering worden boeken 
gelezen, video’s bekeken, wordt er met elkaar gesproken en 
gemaild. En een nieuwe droom is geboren. 
Hoe kan dat? Waarom willen we dit? Of als ik het wat persoonlijker 

maak: waarom wil ik dit? Is het de reis zelf of juist het 
terugkomen in het leven van alledag? Mis ik thuis de 
fysieke uitdaging of is het iets mentaals? Het gevoel van 
vrijheid? Of is er nog niet voldoende boete gedaan? 

Waarom is mijn reis naar Rome niet genoeg? Mijn 
wandeldroom is immers uitgekomen. Ook al was die 
af en toe nat door de vele regen. Ik kreeg opeens 
de gelegenheid om los te komen van de dagelijkse 
beslommeringen. Een paar maanden de boel de boel 
laten. Niet dat ik een zwaar leven heb. Integendeel. 
Alles zit me in meer of mindere mate behoorlijk mee. 
Maar blijkbaar kom je niet thuis als je altijd de wind 
in zeilen hebt. Dit gezegde heb ik altijd al een willen 
gebruiken, maar dat terzijde. Ben ik een masochist 
die op zoek gaat naar tegenslag? Na een rondgang 
bij vrienden die een graad hebben in psychologie van 
de koude grond ben ik voor mezelf tot de volgende 
conclusie gekomen. Ik heb zo erg genoten van alle 
ervaringen dat ik dit nog eens wil meemaken. 

De vraag is echter of de tweede, derde of vierde 
wandeling net zo’n impact op mijn leven zal hebben 
als de eerste. De vraag stellen is hem, denk ik, 
beantwoorden. De kans is zeer zeker aanwezig dat 
ik wanhopig op zoek ga naar dezelfde of nieuwe 
ervaringen die net zo veel voldoening geven als die 
eerste keer. Om daarachter te komen, om het echt zeker 
te weten, moet ik het dus maar weer eens proberen. 
Als een berserker met nieuwe uitdagingen en schier 
onmogelijk te bedwingen obstakels. Of juist als een 
denker die in een zen-achtige flow de kilometers 
wegtrapt om tot zichzelf te komen. De eerste poging 
was afgelopen zomer. De Hermannsweg leek me wel 
wat. Een achttal dagen met de tent op de rug door 
het Teutoburgerwoud. Maar wat bleek: twee dagen en 
negentig kilometer verder bleek dat het gevoel totaal 
ontbrak. 

De nadruk lag die twee volle dagen meer op wat 
niet leuk was dan op wat goed ging. Was het niet de 
temperatuur die me tegenstond dan was het wel de 
mondkapjesplicht. De lol was weg. Helemaal. Ik wilde 
een echt lange tocht lopen in plaats van dit gekrabbel 
in de marge. Genoeg stof dus weer om na te denken, te 
dromen en te plannen. Als een dolle.
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Italië zou het worden dit jaar; een rondje te voet door Toscane van 650 km, met het 
eindpunt op Elba. We verheugden ons erop, maar dan komt corona. En opeens wordt 
onze wereld heel klein. Reizen kan niet meer en zéker niet naar Italië, het epicentrum van 
de corona-epidemie. Daarom besluiten we tot een pelgrimswandeling binnen Nederland, 
Hét Pelgrimspad, LAW 7, deel 2.

Alleen het woord al geeft een goed gevoel: lekker weer pelgrimeren. Ook de cultuur van 
het christelijke zuiden trekt ons. Immers net als in Italië zullen we ook hier open kerken, 
wegkruisen en kapelletjes tegenkomen. Toch een beetje Italië. We bedenken dat we 
wel eens van zuid naar noord willen lopen, met de zon in de rug en vanuit de verte naar 
ons eigen huis. Zo lopen we van Maastricht tot ’s-Hertogenbosch door de Nederlandse 
wereldlijke en kerkelijke geschiedenis heen. Van de ene heilige stad naar de andere.
Een paar dagen later bevinden we ons (mét mondkapjes) in de trein die ons van 
’s-Hertogenbosch naar Maastricht voert. Pffff… raar gevoel hoor, die lappen voor je 
gezicht.
In Maastricht gaan we eerst naar de Lieve Vrouwe Basiliek Sterre der Zee. Daar steken we, 
zoals vaker als we in de buurt aan het pelgrimeren zijn, even een kaarsje op; als groet en 
voor de zegen voor weer een ongewis wandelavontuur.

Miezerregentje
De volgende ochtend staan we vroeg op in ons hotelletje aan de Maas, om fris en fruitig 
een begin te maken met de tocht van 250 kilometer door Limburg en Brabant. Het regent, 
vervelender nog: het miezert. De kleffe natte druppels van de Lage Landen. Geen frisse 
stortbui die in een half uurtje de natuur weer even afstoft en dan door de zon opzij wordt 
geschoven, nee, het zal de hele dag miezeren. Gelukkig hebben we plu’s bij ons; van die 
doorzichtige, waarmee je toch nog je pad kunt volgen.
We komen in Heer bij een oud klooster met een prachtige pieta in de tuin en even 
verderop zien we in een woonwijk een wegkruisje met de aandoenlijke tekst: “Heer 
bescherm onze buurt”. 

Tekst en foto’s Guus Wesselink en Riet van Laake

AFLEVERING 5

HET PELGRIMSPAD VAN MAASTRICHT 

NAAR ’S-HERTOGENBOSCH Dit is de vijfde aflevering van de 
serie Pelgrimeren in eigen land. 
Het onverstoorbare en immer 
goedgehumeurde koppel Guus en 
Riet lopen in omgekeerde richting 
over het Pelgrimspad. Dat loopt 
van Hoek van Holland tot Nice, 
maar zij liepen van Maastricht naar 
’s Hertogenbosch.

Pelgrimeren in eigen land

‘S-Hertogenbosch

Maastricht
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We lopen door de velden en over de heuvels naar Schin op 
Geul en nemen onze intrek in een leuk Limburgs hotelleke. 
Dachten we. Door coronaregels en de toch wel wat oudere 
gasten, lijkt het meer op een bejaardenhuis met strenge 
regels. Voor het avondeten moeten we bij het ontbijt een 
keuzebriefje invullen… 
De volgende ochtend miezert het nog steeds, maar we 
trekken ons er niets van aan. De pluutjes doen hun werk 
goed. We genieten van de Limburgse zandpaden en mooie 
vergezichten bij Gulpen, waar de zon plotseling doorbreekt. 
Het terrasje van Herberg de Zwarte Ruiter is gauw gevonden. 
De naam van de herberg voert terug naar de smokkeltijden 
in Limburg. Zo zullen we onderweg nog veel historische 
verhalen en sagen tegenkomen, zoals uit de tijd van de 
Bokkenrijders (18e eeuw), die met hun strooptochten en 
afpersingen boerderijen en pastorieën op het platteland 
terroriseerden. 

Wenstegeltjes
Dan gaat het in een paar dagen noordwaarts langs 
Ubachsberg, Voerendaal, Nuth, naar het vrome Sittard met 
zijn vele kerken. In de kathedraal zijn veel wenstegeltjes aan 
de muur gemetseld, waarvan één tekst ons bijzonder treft: 
“Lieve Heer, verander het karakter van ons kind”. Wat zal het 
daar in huis vaak gespannen hebben…
Schuilen doen we in de talloze wegkappeltjes en in menige 
kerk steken we een kaarsje op om vrienden die het moeilijk 
hebben een steuntje in de rug te geven; en om stil te staan 
bij het feit dat er wel corona kan zijn met veel beperkingen, 
maar dat wij hier toch maar gezond en wel vrij rondlopen.
Na Born, Maaseik en het mooie witte stadje Thorn, vol met 
de vroegere statige huizen van de stiftsdames, gaan we in 
het dorpje Hunsel even naar de fraaie St. Jacobuskerk met 
prachtige heiligenbeelden en interessante documentatie. Ook 
ligt er een ‘zelfstempel’ voor de vele pelgrims die er jaarlijks 
langs komen op hun weg naar Santiago de Compostela of 
Rome. We treffen een prachtig tafereeltje aan: twee druk 
bezige mannen metselen een enorme Jacobsschelp in de 

tuin van de kerk. We hebben een gezellig praatje met de 
aanvoerder van het project, Leo Stratermans. Op 25 juli jl. 
is de schelp ingewijd. Een plek die het bezoeken meer dan 
waard is.

Ons eigen Brabant
Boven Weert verlaten we Limburg en betreden we ons eigen 
Noord-Brabant. Op de grens treffen we een ‘grenskerkje’ aan, 
daar gebouwd na de Vrede van Münster in 1648, toen het 
katholieke geloof min of meer in de ban werd gedaan door 
de “Staatsen”. De katholieke Brabanders weken toen voor 
erediensten uit naar het grenskerkje, dat  de Minnebroeders 
van Weert inderhaast middenin de moerassige heidegronden 
aan Limburgse kant van de grens hadden gebouwd. Het is 
een nu een open plaats in het bos, met bankjes en een kruis. 
Een bijzondere historische plek!

Na een overnachting in Sterksel bij “verstokte medepelgrims” 
Jan en Marian van Mierlo, vervolgen we onze paden door 
de prachtige bossen naar de grote Strabrechtse heide bij 
Heeze. We lopen over brede, rechte zandpaden, ooit oude 
handelswegen vanuit Duitsland naar de handelssteden in 
de Nederlanden. Onderweg werd streng gecontroleerd op 
accijnsgoederen en werd belasting geheven. Middenin het 
bos staat daarover nog een gedenksteen. 
Het eindpunt bereiken we via de woeste gronden van de 
Kampina bij Boxtel en de historische belegeringsgronden 
rondom ’s-Hertogenbosch, dat door Frederik-Hendrik 
vanuit Vught in 1629 op de Spanjaarden herover werd. 
Ook van die gebeurtenis is nog veel terug te vinden in het 
landschap, zoals de doortocht door Fort Isabella, één van de 
kampementen van het leger van de Prins.
Bij aankomst op onze thuishaven ‘melden we ons af’ bij de 
Lieve Vrouwe in de Sint-Jan, pelgrimsbestemming sinds de 
bouw in 1380. 
Het Pelgrimspad nodigt uit tot reflectie en bezinning en is 
wat ons betreft met recht een route voor pelgrims.
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een seculiere 

cultuur-pelgrimage
Tekst Leo Baeten Illustraties Laura van Roemburg

In de achttiende eeuw trokken niet alleen arme pelgrims 
massaal door Europa naar Rome; ook voor een kleine elite 
van schatrijke jonge aristocraten uit Engeland stond een 
reis naar Italië op de bucket list. Om heel andere redenen. 
Deze Grand Tour (Grote Rondreis) was een leerschool in 
de Romeinse geschiedenis én de renaissancekunst van 
meesters als Leonardo da Vinci, Michelangelo en Bernini. 
Na de educatieve reis werd de grand tourist geacht kennis 
te hebben van politiek, filosofie en kunst.

Het doel van zo’n Grand Tour  -  de term werd voor het 
eerst gebruikt in 1670  -  was het opdoen van kennis op 
het gebied van kunst en literatuur én inzicht te verkrijgen 
in de politieke verhoudingen. Door de hoge kosten was 
de reis uitsluitend weggelegd voor de kapitaalkrachtige 
aristocratie.
De grand tourists waren aanvankelijk aristocratische 
jongemannen. Zij werden vergezeld door een leraar die 
zijn pupil op het rechte pad van kunst, wetenschap en 
cultuur moest houden. De tutor werd spottend bear 
leader genoemd omdat de puberende jongens zich als 
ongelikte beren gedroegen. Na thuiskomst werden de 
jongemannen geacht een grote kennis van kunst en cultuur 
te hebben. De werkelijkheid was evenwel dat zij zich vooral 
hadden beziggehouden met drinken, biljarten en het 
veroveren van gewillige dames! In kranten en tijdschriften 
werd het gedrag van de bloem van de Britse natie scherp 

De Grand 
Tour:

afgekeurd of was op zijn minst onderwerp van spot. 
De kritiek nam in de tweede helft van de achttiende 
eeuw af toen ook gedistingeerde oudere heren en 
vrouwen op reis gingen.   

Moeilijkheden en genoegens
De grand tourists werden op hun reis vergezeld door 
meereizend personeel. De reizigers wisten dat zij 
buiten de grote steden niet op het comfort konden 
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rekenen waaraan zij thuis gewend waren. Daarom 
hadden zij eigen bedlinnen, tafellakens en bestek bij 
zich. Last but not least moesten medicijnen voor alle 
mogelijke ziektes meegenomen worden aangezien 
de buitenlandse artsen niet te vertrouwen zouden 
zijn.
De Grand Tour was voor de verwende aristocraten 
niet altijd luxueus. Ze werden dagenlang door elkaar 
geschud op hobbelige wegen, kregen slecht eten, 
overnachtten in vuile herbergen en werden afgeperst 
door herbergiers en tolgaarders. In de grote steden 
daarentegen konden de grand tourists leven zoals ze 
dat thuis gewend waren. 

In het mondaine Parijs, de eerste stad die 
op de Grand Tour werd aangedaan, werd 

een nieuwe garderobe aangeschaft. 

Ze huurden een appartement en namen kleedsters, 
kappers en lakeien in dienst. In het mondaine 
Parijs, de eerste stad die op de Grand Tour werd 
aangedaan, werd een nieuwe garderobe aangeschaft. 
Gekleed, bepruikt, bepoederd en geparfumeerd 
konden de milords anglais daarna à la mode in het 
openbaar verschijnen. 
In de grote steden stonden uiteraard voor de Grand 
Tourists bezoeken aan de bezienswaardigheden 
op het programma. Tevens moest kennis gemaakt 
worden met de lokale beau monde. Hiervoor was een 
aanbevelingsbrief noodzakelijk zodat de gastheren 
er verzekerd van waren gasten van standing te 
ontvangen. Dat gold vooral voor een bezoek aan 
de salons of conversazioni waar in een select 
gezelschap over cultuur, literatuur en politiek werd 
gediscussieerd. Voor vermaak bezochten de grand 
tourists de opera. De muziek was overigens bijzaak: 
in de loges converseerde de fine fleur, speelde kaart 
en gebruikte het souper. Veel zangers behoorden tot 
de castrati, een stemtype dat in de achttiende eeuw 
geliefd was. De rooms-katholieke kerk verbood de 
ingreep die nodig was om dit stemtype te verkrijgen 
ten strengste, maar er werd de draai aan gegeven 
dat de castratie nodig was vanwege een of andere 
onbestemde ziekte. 

I milordi Inglesi
De eerste stop in Italië was Venetië, dat via Turijn en 
Milaan bereikt werd. Onderweg deden de Engelsen 
natuurlijk ook Verona aan want dat was de plaats van 
handeling van Shakespeare’s Romeo en Julia. Venetië 
was vanwege de unieke ligging, de bezienswaardige 
gebouwen en schilderijen een must see. De milordi 
Inglese bewonderden vooral de gebouwen rond het 
San Marcoplein, maar stoorden zich aan de stank die 
er heerste omdat de burgers er hun behoeften deden. 
Zelfs in de San Marco kon de wierook de stank niet 
verbloemen. Venetië werd bij voorkeur bezocht in de 

Vormgeefster en beeldonderzoeker Laura van 

Roemburg liet zich door het thema Italiaanse 

cultuur en natuur inspireren tot een serie 

handgemaakte collages. Kijk voor meer info 

op haar website: www.lauravanroemburg.nl
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carnavalsperiode. Onherkenbaar 
verkleed konden de milords zich 
anoniem overgeven aan de geneugten 
die Venetië te bieden had: gokken in 
de ridotti (speellokalen), bezoeken 
van obscene theaterstukken én het 
bezoeken van de casini (“huisjes”) om 
zich over te geven aan de geneugten 
des vlezes. Discretie verzekerd. 
Venetië was mooi, maar de bezoeken 
aan Florence, Rome en Napels golden 
toch als de hoogtepunten op de reis. 
Vooral in Florence voelden de Engelsen 
zich thuis omdat daar een kolonie 
was ontstaan van landgenoten die 
zich er vanwege het gezonde klimaat 
hadden gevestigd. Bovendien was de 
kunstcollectie van de Groothertog van 
Toscane in de Tribuna van de Galleria 
degli Uffizi niet te versmaden. 

Hitte en stank ontvluchten
Rome had de grand tourist veel te 
bieden: de kunstschatten van het 
Vaticaan, overblijfselen van het vroege 
christendom, kunst en architectuur 

van de renaissance  en plekken die 
associaties hadden met het klassieke 
Rome. De grand tourists werden 
veelal begeleid door een antiquarian: 
een expert op het gebied van kunst 
en archeologie. Een serieus programma 
besloeg zeker elke dag drie uur, en dat 
gedurende een periode van minimaal 
zes weken. 

De gotische bouwwerken 
werden als ouderwets 
beschouwd en de in 

symmetrische stijl aangelegde 
tuinen konden hen niet 

bekoren. 

De die-hards koppelden aan hun 
verblijf nog een bezoek aan buiten 
Rome gelegen plaatsen waar de elite 
al eeuwen lang in de zomermaanden 
verbleef om de hitte en stank van de 
stad te ontvluchtten. In die plaatsen 
waren zoveel overblijfselen uit de 
klassieke oudheid te zien dat een tripje 
ondernomen kon worden zonder voor 

frivool versleten te worden. 
Vanwege het aangename klimaat en 
de weelderige natuur werd Napels als 
de aangenaamste stad beschouwd. 
Interessant was vooral de Vesuvius die 
na eeuwenlange rust tegen het einde 
van de achttiende eeuw weer actief 
was geworden. Desondanks stond de 
niet van gevaar ontblootte beklimming 
van de vulkaan op het programma. 

Na 1750 werden de opgravingen bij 
Pompeï en Herculaneum een must 
see. Ook in Napels werden de grand 
tourists ontvangen door de plaatselijke 
adel voor gedistingeerd vermaak. 
De gastvrijheid van de vorsten van 
het koninkrijk Napels gold overigens 
uitsluitend Engelsen uit de allerhoogste 
kringen. 
Soms reisden de grand tourists via 
Zwitserland en Duitsland terug naar 
huis. Daarbij werden ook de Lage 
Landen bezocht. De algemene indruk 
was goed, met veel lof voor de 
schone kamers, de snelle en efficiënte 
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“trechschuyt” (trekschuit) en het geordende leven. In 
Amsterdam was veel aandacht voor de kunstschatten. 
Alleen het Nederlandse eten (“hutsepot”) werd vaak 
met afschuw beschreven. 

De herinneringen vasthouden
De grand tourists gingen niet met lege handen naar 
huis: krattenvol met souvenirs werden naar England 
verscheept. Vooral werken van vermaarde schilders uit 
de renaissance én bij opgravingen gevonden Romeinse, 
Etruskische en Egyptische objecten werden gekocht. 
Als het niet lukte om een origineel van schilderijen 
uit de renaissance te bemachtigen dan werd aan 
kunstenaars de opdracht gegeven om een kopie te 
maken. De grand tourists waren voor de uit heel Europa 
afkomstige schilders ook een profijtelijke markt voor 
portretten met op de achtergrond een herkenbaar 
gebouw uit de oudheid of een klassiek beeldhouwwerk. 
Eenmaal thuis konden geportretteerden hiermee 
pronken: zij beschikten over de middelen om naar Italië 
te reizen en zich daar bezig te houden met  kunst en 
cultuur. 
Niet alles wat de grand tourists zagen en meemaakten 
kon de toets van de Engelse kritiek doorstaan. 
De gotische bouwwerken werden als ouderwets 
beschouwd en de in symmetrische stijl aangelegde 
tuinen konden hen niet bekoren. Het was voor de 
preutse Engelsen een cultuurschok als ze zagen hoe 
vrijelijk mannen en vrouwen met elkaar omgingen. 
Helemaal schandalig was het fenomeen cecisbeo: 
de minnaar die vrouwen er openlijk op na hielden. 
Jonge vrouwen die met oudere mannen moesten 
trouwen lieten haar recht op een cecisbeo zelfs in het 
huwelijkscontract opnemen. Last but not least stoorden 
de protestantse Engelsen zich aan de “paapse” 
gewoonten. Op kerkelijke feestdagen woonden zij 
wel als verplicht nummer de mis bij, maar fervente 
antikatholieken gingen demonstratief met hun rug naar 
het altaar staan. 

Het einde van de Grand Tour
In de negentiende eeuw werd reizen met “moderne” 
transportmiddelen als de stoomtrein en -boot 
goedkoper en sneller. Hierdoor kwam reizen binnen 
handbereik van de hoge burgerij die dan wel niet 
schatrijk maar toch ook niet onbemiddeld was. Reizen 
was niet langer het exclusieve voorrecht van de Engelse 
aristocratie en ook werden alle Europese landen en 
zelfs het Ottomaanse Rijk het reisdoel. In het begin 
van de negentiende eeuw verscheen voor het eerst 
het woord “toerist” in de woordenboeken. Reizen werd 
gedemocratiseerd; de elitaire Grand Tour was voltooid 
verleden tijd.

Geraadpleegde bronnen
Janneke Budding, De Grand Tour in de 18e eeuw. Op reis 
door Frankrijk en Italië, Brave New Books, 2018
Crawford Alexander Mann, Pilgrims of Beauty. Art and 
Inspiration in 19th Century Italy, 2012 (www.academia.edu)
Evert Verreth, Baedeker achterna. De reiscultuur van 
hoogburgerlijke families aan het einde van de negentiende 
eeuw, 2015 (www.academia.edu)
Jan Hein Furnée en Leonieke Vermeer, Op reis in de 
negentiende eeuw, Uitg. Verloren, 2014
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‘
Tekst en foto’s Koert Koerts

Limburger Koert Koerts verkocht 
zijn huis en gaf zijn baan op voor zijn 
grote droom: een wandeltocht naar 
Rome, met Israël als eindbestemming 
achter de horizon. Op 15 maart dit jaar 
vertrok hij. Maar in Noord-Duisland 
overviel de coronacrisis hem en 
dwong hem om in Andernach, even 
voor Koblenz halt te houden. Daar 
vond hij een slaapplek, maar dat bleek 
veel meer dan dat. Een warm nest, 
waar hij zich een week kon laven aan 
de hartelijke gastvrijheid van Marion 
met haar hond Aimy en haar buren. 
“Allemaal mooie mensen”. Op internet 
hield hij de achterblijvers op de 
hoogte.

21 maart 2020 – 9°
Na een tijdje lopen kwam ik aan bij de 
kerk. Ik liep wat rond, trok eens aan 
de deur en duwde op de bel. Niemand 
daar. Ik vroeg een voorbijganger en die 
vertelde me dat aan de overkant enkele 
mensen van de gemeente wonen. Ik 
zag een vrouw voor ‘t raam maar ze 
knikte nee. Ik maakte een snaveltje van 
mijn hand om aan te tonen dat ik alleen 
wat wou vragen maar ze bleef nee 
knikken. Begrijpelijk en niet nieuw meer 
voor me. Toen ik weer op het plein 
kwam, kwam er een mevrouw aanlopen 
met haar hond. Ze heette Marion en 
ik vroeg: mag ik u wat vragen? Ze zei: 
natuurlijk mag je dat. Ik vertelde dat 

dat niet meer zo natuurlijk is op dit 
moment en we kwamen in gesprek. Na 
mijn verhaal verteld te hebben en ook 
aangegeven te hebben dat het aardig 
lastig is om slaapplek te vinden, bood 
ze aan dat ik bij hun in een schuurtje 
kon slapen. Dat leek me geweldig en ik 
zei volmondig ja. We moesten wel weer 
even drie kilometer teruglopen maar 
dat was het meer dan waard. 

Hier aangekomen viel mijn mond 
open. Een huisje om te slapen, één 
om te koken en één voor de kippen. 
Wat een gezelligheid! Het is een soort 
straatje in het buitengebied waar zich 
alleen stukjes grond bevinden. Ik ben 

De film is op 
pauze gezet
terwijl hij toch 
doorspeelt
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gelukkig! Dit is precies waar ik de hele 
week al over fantaseer en eigenlijk 
zelfs al jaren. Een plekje waar ik mezelf 
eenvoudig kan redden. De gasfles 
was op, dus ik heb even mijn eigen 
brandertje gebruikt. Achter ‘t huisje 
staat een ton die regenwater opvangt. 
Daar heb ik mijzelf gewassen. Lekker 
fris en verkwikkend. Verderop is een 
afgeschermd toilet waar ik een plasje 
kan plegen en als ik meer moet dan 
dat, ga ik verderop in het veld. Ik mag 
zoveel mogelijk eieren eten als ik wil 
en ook zolang blijven als ik wil! Wat 
een barmhartigheid is mij ten deel 
gevallen! Ik ben ontzettend dankbaar 
en voel het zonnetje ook weer van 
binnen branden. Wat is toeval..? Ik 
geloof er allang niet meer in. Ik heb 
de ene engel nog niet uitgezwaaid of 
de volgende staat alweer op de stoep 
om mij te helpen. Morgen blijf ik hier, ik 
verwacht morgen ook nieuws over de 

omstandigheden hier in Duitsland en 
een eventueel uitgaansverbod zonder 
goede reden. Wie weet strand ik hier 
wel een tijdje... Ik laat het los en ga 
lekker slapen. 

22 maart - 9°
Heerlijk gewandeld zonder rugzak, 
samen met nog wat extra familie; 
eten gekregen en veel gesproken en 
gezelligheid ervaren. Allemaal mooie 
mensen. Op de zevende dag zullen we 
rusten, maar een klein beetje wandelen 
mag wel. Ik wilde nog wat schrijven, 
maar ik was er toch te moe voor 
gisterenavond. Ik presteer beter onder 
druk, geloof ik. Gisterenavond samen 
even naar Angela Merkel gekeken en 
de regels even in ons opgenomen. 
Het wordt er niet makkelijker op om 
te gaan lopen en onderdak te zoeken, 
want het beleid is natuurlijk weer 
aangescherpt. Ik voelde dat ik beter 

vandaag kon blijven en heb dat ook 
gedaan. Het zonnetje scheen heerlijk. 
En de lucht is blauwer dan we gewend 
zijn. Tevreden!

23 maart - 9°
Gisteren was het weer een zonnige 
Eifelse dag. Ondanks dat ik niet aan 
het pelgrimeren ben op dit moment, 
wil ik toch wel even een verhaaltje 
typen elke dag. Dit doe ik niet alleen 
voor iedereen die het leest maar ook 
om het zelf fijn bij te houden. 

Ik heb de ene engel nog niet 
uitgezwaaid of de volgende 
staat alweer op de stoep om 

mij te helpen. 

Het wekkertje gaat vroeg elke morgen, 
ik wil de dag graag volledig plukken 
en het ritme vasthouden. Ik zie het 
ook niet als een vakantiereis maar 
als een missie. Als ik besluit om naar 
huis te komen, ga ik er mee door 
zodra het kan. Ik heb immers een 
fijn huis opgegeven, baan opgezegd, 
dagenlang voorbereid etc. om mijn 
missie en droom waar te maken. Een 
niet geleefde droom blijft ook maar 
een droom . Al is de vraag natuurlijk  
of het niet sowieso allemaal een droom 
is van waaruit we ooit wakker worden. 
Dan zou mijn droom een droom ín een 
droom zijn, haha. 
Het is allemaal lekker back to basics 
hier op kamp Pellegrino, afdeling 
Duitsland.   
Wanneer ik ‘s morgens wakker word, 
kan ik wolkjes blazen, maar ik krijg nog 
geen vormpjes geblazen. Had ik toch 
maar gerookt vroeger. De wc is buiten, 
dus wanneer ik eenmaal door het 
bevroren gras de wc bereik, moet ik 
afstand houden om niet van mijn eigen 
stoom te bezwijken. Gistermorgen 
heb ik samen met Marion het hele 
kippenhok schoongemaakt. Dat is 
een werkje waarbij een Corona-outfit 
wel gewenst is. Nadat het werkje 
klaar was, hebben we onszelf beloond 
met een paar verse eitjes. We gingen 
samen met Aimy de hond een lekker 
stukje wandelen. De stilte is een waar 
genoegen. 
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Een buizerd vloog een paar meter 
boven ons hoofd met ons mee, 
vergezeld door een valk. Natuur heelt 
diepe wonden. We hebben goede 
gesprekken gehad en mooie plekken 
gezien. Ook nu denk ik dat geen dag 
verloren gaat wanneer je tracht een 
luisterend oor te zijn en goedheid te 
tonen. Heb je naaste lief. Mij wordt in 
ieder geval veel goedheid getoond: 
ik mocht weer mee-eten gisteravond 
en heb zelfs even mogen douchen. Nu 
ben ik de best ruikende Nederlander 
in Duitsland! Voor het eten hebben we 
nog even samen wat eten gekocht, 
honderd kilo wc-papier ingeslagen 
(grapje) en een gasfles gehaald. Al 
zet ik de kachel ‘s nachts niet aan, 
voor het slapen en na het slapen is het 
zeer welkom. Ik heb geen reden om te 
klagen. Eigenlijk leef ik een stuk van 
mijn droom. Al jaren roep ik dat ik liever 
in een hutje of een stacaravan woon 
en ineens zit ik heerlijk in het zonnetje 
voor de hut een verhaaltje te schrijven. 
Ik bid dat de corona-angst snel uit de 
harten van de mensen verdwenen is en 

daarmee ook de ziekte zelf natuurlijk. 
Grüssen aus Andernach. 

24 Maart, 9°
En zo vliegen de dagen voorbij. 
Vandaag heb ik wat klusjes rondom 
de “pelgrimshut” gedaan. Toen ik de 
grasmaaier probeerde te starten trok 
ik al bij de eerste keer het koord kapot. 
Oepsie. Het was binnen tien minuten 
weer gerepareerd. In de verte hoor ik 
de kerkklokken. Vreemd, de laatste 
dagen liet ik mij erdoor leiden en 
wist ik, dat ik daar misschien nog een 
slaapplek kon vinden. Nu heb ik een fijn 
plekje en voel me meer thuis dan ik zou 
denken, maar de weg trekt ook nog zo 
aan me. De kilometers mooi uitzicht, 
pijnlijke voeten, mooie ontmoetingen, 
lokale producten om te eten en drinken. 
De film is op pauze gezet terwijl hij 
toch doorspeelt. 
Gisteren liep ik ergens waar ik de 
bordjes van de langeafstandsroute E8 
zag. Ik zoek ze al zolang ik onderweg 
ben en steeds waren ze er niet. Ik 
wandel een rondje in de omgeving 

en hatseflats, daar zijn ze. Enerzijds 
grappig, anderzijds vreemd. 
Vanmiddag hebben we samen een 
BBQ gehouden. Voor ieder was er wat 
lekkers en het was heel gezellig. We 
maken grapjes over dat ik hier met 
Pasen nog zit en dat we dan, samen 
een bier kunnen drinken. Ik doe alsof 
het mijn huis is en dat zij bij mij op 
bezoek komen. Zelfs de BBQ gaat 
heerlijk ouderwets. Allereerst hebben 
we hout gehakt, daarna een aardig 
vuurtje gemaakt en gewacht tot er 
genoeg kolen waren. Toen kwam er 
een rooster boven de kolen te hangen 
en kon het smikkelen beginnen. Toen 
het eten op was zijn we gezellig om 
het vuur gaan zitten en hebben we 
het laatste zonnetje van vandaag 
uitgezwaaid. Daarna heb ik mijn gasten 
uitgezwaaid en nu zit ik nog lekker 
bij het vuur één of ander verhaaltje te 
typen. Gute nacht Freunde!

28 March - 14°
Ik ben weer thuis. Na veel wikken en 
wegen heb ik toch gekozen om het 
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’
veilig te houden voor mij en andere mensen. Zodra het kan, ga 
ik weer verder. Zo’n reis mag best wel een beetje fijn zijn. Marion 
en haar dochter Gianina hebben mij vanmorgen met de auto 
helemaal naar Vaalserkwartier gebracht. Dat was ontzettend lief 
van ze. Ik ben heel dankbaar voor alle mogelijkheden die ik heb 
gekregen op reis. Liefdevolle mensen, die veel over hebben voor 
een onbekende pelgrim, zelfs een week lang mij de kans geven 
om te kijken wat goed is om te doen. Zo slecht is de wereld nog 
niet! Wanneer de after-coronaparty voorbij is, zullen de stok en 
pelgrimsschoenen uit de kast gepakt worden en hopelijk niet 
terug komen voor ze totaal versleten zijn.

Israël I see you later!

Deze zomer heeft Koert de draad weer opgepakt en 
eind september is hij in Rome aangekomen. Vandaar 
vervolgt hij inmiddels zijn weg door Zuid-Italië in de 
richting van Jerusalem.

FIETS-MEE.NL is een nieuwe bedrijf, opgezet door Jan Wagtendonk, 
die vindt dat fietsvakanties nu voor de leek niet te boeken zijn. Hij kan 
met zijn bedrijf reserveren voor fiets en trein en geeft tips hoe op pad 
te gaan samen met je fiets in de trein.
Voor de consument is het heel uitdagend of bijna niet te doen om zelf 
een internationaal fietskaartje te kopen, stelt Wagtendonk. ‘Binnen 
Duitsland bijvoorbeeld kun je alles van A tot Z met fietskaartjes 
regelen, maar zodra je de grens overgaat, kan dat niet. Je kunt wel 
internationale fietskaartjes kopen maar daarvoor heb je toegang nodig 
tot het boekingssysteem van de NS.’
Dat boekingssysteem is niet bedoeld voor consumenten, maar alleen 
voor reisagenten. Wagtendonk heeft na lang onderhandelen aan 
het eind van de zomer officieel toegang gekregen van NS. Zo kon 
Wagtendonk op 15 september daadwerkelijk met de kaartverkoop 
beginnen. Voor 25 euro per persoon stippelt hij het beste traject voor je 
uit en regelt hij het internationale treinkaartje en het fietskaartje en de 
benodigde reserveringen. Voor twee personen rekent hij 35 euro. 
Op dit moment staat Italië nog niet in de lijst, maar dat kunnen wij 
als Romegangers natuurlijk altijd vragen. De Vereniging ziet jullie 
ervaringen graag tegemoet.

Uit: Fietsflits, nieuwsbrief van de Fietsersbond

Fiets mee in 
de trein

Camino NL
pelgrimsverhalen

In samenwerking met 
het Jacobsgenootschap 

is Johanna Kroon een 
podcastserie begonnen met 
pelgrimsverhalen, Camino 

NL genaamd. De eerste 
aflevering gaat over een 

pelgrim die in haar eentje van 
Leidschendam naar Santiago 

is gelopen, met tent en 
kampeerspullen op de rug.

Camino NL vind je via 
iTunes, Spotify en andere 
podcastkanalen. Als je je 
abonneert, komen nieuwe 

afleveringen vanzelf in je app 
terecht.

Luister je liever via een 
website, ga dan naar 

camino.buzzsprout.com.

Direct luisteren? Open de 
Spotify-app op je telefoon of 
iPad en klik op ‘zoeken’. Tik 
op het camera-icoon rechts 

naast de zoekbalk en scan de 
Spotify-code!
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Tekst en foto’s Theo Coolen

Als een van de weinigen 
waagde hij deze zomer 
de sprong. Te midden van 
alle onzekerheid rondom 
overnachtingsmogelijkheden 
vertrok Theo Coolen begin mei 
te voet naar Assisi en Rome. 
Het vinden van een plekje voor 
de nacht viel vaak niet mee. Zo 
had hij een keer bijna zijn hele 
beltegoed gespendeerd voordat 
hij na twaalf keer nee, een B&B 
vond waar hij terecht kon. Maar 
die paar keer dat het lot aan zijn 
zijde stond, leverde dat prachtige 
verhalen op. Lees hier zijn 
bijzondere ervaringen.

De etappe eindigt vandaag in een 
grote stad: Offenburg. Een drukte van 
belang, herrie, stank. Na al die rustige 
natuur onderweg wil dit maar niet 
wennen. Ik wandel richting de hoogste 
kerktoren in het centrum van de stad, 
in de veronderstelling dat daar wel iets 
van een abdij of klooster in de buurt 
zal zijn, met wel een slaapplek voor een 
vermoeide pelgrim. En inderdaad: er 
zijn er wel drie. Ik bel aan bij de een na 
de ander. Geen deur gaat open. Net als 
ik besluit de grote kerk zelf binnen te 

gaan om daar iemand te zoeken, gaat 
nummer drie open: een vriendelijke 
dame ‘Ja bitte?’
Ik stel mijn dagelijkse vraag: ‘heeft u 
een plek voor de nacht?’. Ze antwoordt 
veel en omslachtig, maar het komt erop 
neer dat ze dat even moet navragen. Ik 
wacht buiten, terwijl zij binnen iemand 
belt: de vicaris komt er zo aan. De 
vicaris blijkt een priester die duidelijk 
een beetje in verlegenheid is gebracht 
door mijn vraag: degene die de sleutel 
van de gastenkamer heeft is er niet, 
is onvindbaar of onbereikbaar. ‘Dus’, 
zegt de vicaris, ‘ik ben bang dat u in 
een hotel zult moeten overnachten’. 

Ik denk, ja hallo, wat gaat dat kosten? 
‘Auf unsere Kosten selbstverständlich’, 
voegt hij er bijna verontschuldigend 
aan toe. Ik kan mijn oren niet geloven. 
Kennelijk wordt de kerkelijke plicht om 
pelgrims op te vangen hier zeer nauw 
genomen. Hij neemt me mee naar een 
ontvangstkamer en is wel een kwartier 
bezig met bellen. Hij vraagt of ik een 
bewijs heb dat ik een echte pelgrim ben 
(‘een opdrachtbrief van een bisschop 
of zo?’) en is gelukkig tevreden met 
mijn pelgrimspaspoort met de stempels 
van onderweg. Even later levert hij me 
persoonlijk af bij een keurig hotel, wenst 
me goede reis en spreekt vervolgens 

‘Heb je geld voor 
de trein terug 
naar huis…?’

Theo Coolen 
ontmoette 
deze zomer 
hindernissen, 
maar 
vooral veel 
zorgzaamheid 
en gastvrijheid
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als vicaris (in het Latijn) middels 
handoplegging en een kruisje op mijn 
voorhoofd een zegen uit. ‘En om half 
zeven bent u welkom in de heilige mis’, 
voegt hij nog toe als hij de deur achter 
zich sluit.
(Vicaris.... wat bén je dan eigenlijk? Op 
mijn hotelkamer heb ik dat die avond 
gegoogled: plaatsvervanger van de 
bisschop.)

De loco van Cavaglià
In het stadje Cavaglià op de Via 
Francigena is een pelgrimsherberg. 
Onderweg krijg ik van iemand 
aanwijzingen waar ik die kan vinden, 
maar ik vind ze wat onduidelijk. Vlak 
voordat ik het stadje inwandel zie ik 
een meneer zijn tuin sproeien. Even 
aan hem wat preciezere aanwijzingen 
vragen, denk ik. Die meneer blijkt 
ook Frans te spreken, dus dat helpt 
ontzettend. 
Hup, hij doet zijn tuinsproeier uit en 
geeft aanwijzingen: ‘Rechtdoor, dan 
links, rechtdoor, bocht; ach weet je 
wat, stap maar in mijn auto. Ik breng je 

er wel naartoe’. 
‘Heel vriendelijk van u’, zeg ik, ‘maar ik 
heb mezelf gezworen, iedere kilometer 
te voet te doen’. Verbazing lees ik op 
zijn gezicht en na een momentje zegt-
ie: ‘Okee, begin dan maar vast met het 
rechte stuk. Ik haal je in met de auto 
en wijs je dan verder’.
Zo komen we samen (hij stelt zich 
voor: Valter) uiteindelijk aan bij het 
ostello. 
Een briefje op de deur: Gesloten! De 
sleutel kun je halen bij de bibliotheek 
(maar die blijkt ook dicht). Of het 
gemeentehuis (ook dicht). Óf het 
bejaardenhuis. Wij dus samen daar 
naartoe. Onderweg nodigt hij me uit 
voor een glaasje wijn op een terras.
‘Ik heb mezelf ook beloofd’, vertel ik 
hem ‘dat ik geen alcohol drink tijdens 
mijn voettocht’. Dat moet hij echt even 
verwerken. 
Hij voert onderweg naar het 
bejaardenhuis lange gesprekken 
met iedereen die hij tegenkomt. 
Want hij kent iedereen. Maar als we 
uiteindelijk bij de bejaarden zijn weet 

niemand iets van een sleutel. Wel 
toont hij mij als een soort trofee in 
de recreatiezaal aan tientallen daar 
verpozende bejaarden en hij legt hen 
uit wie ik ben. Bewondering alom. Ik 
weet geen raad met het spontaan 
applaus. Ik laat het maar allemaal 
gebeuren. Ondertussen begrijp ik dat 
hij de locoburgemeester is. Maar de 
zoektocht naar een slaapplek schiet zo 
niet echt op. Dan vertel ik hem dat ik 
een tentje heb en dat twee vierkante 
meter vlakke grond ook goed is. Dat 
brengt hem op een idee! Hij neemt 
me mee naar de binnenplaats van het 
oude gemeentehuis. Daar is een tuin. 
Daar kan ik kamperen! 
‘Maar nu rijden we weer eerst samen 
naar mijn huis. Daar kun je je verfrissen 
in mijn zwembad en dan eten we met 
een glaasje wijn erbij’. Ik begin weer 
over mijn beloften, maar ik begrijp 
dat ik nu wat “water bij de wijn” moet 
doen.
‘Okee’, zeg ik, ‘ik stap in je auto, maar 
breng je me dan weer hier op dezelfde 
plek terug?’
Afgesproken. (Wat gaat dat hard zeg, 
een auto. Na al die maanden te voet!!). 
Het wordt een aangename avond: 
Zwemmen, eten, praten, lachen, drie 
keer wijn afgeslagen, want hij blijft het 
proberen. (Valter: ‘en als ik er nu water 
bij doe??...’)
‘Nee, je hebt me met je auto al verleid’, 
antwoord ik. Tenslotte brengt hij me 
weer naar het oude gemeentehuis, 
naar mijn tentje. (‘Maar eerst laat ik je 
nog onze prachtige kerk 
zien.’)

Giebelende meiden, type Sophia 
Loren in de dop
Het dorpje heet Cavanella Vara. Ik 
heb de dag tevoren voortdurend 
geprobeerd een bed & breakfast-
adres daar te bellen om te reserveren, 
maar tevergeefs: ze nemen niet op. Ik 
besluit de gok te wagen en er gewoon 
naar toe te wandelen en dan maar 
zien of ze plek voor me hebben. Als 
ik het dorpje nader, zie ik al meteen 
dat mijn tentje geen alternatief is 
vandaag: overal hekken, honden en 
camera’s (althans de aanduiding dat 
die er overal hangen). Dan zie ik aan 
de rand van het dorpsplein een kleine 
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speelweide: glijbaantje, zandbak en 
mooi kort gras. En een fontana, zo’n 
stenen zuil waar bronwater uitstroomt. 
Ik besluit, dat als de B&B niet lukt, 
ik gewoon hier ga kamperen: het is 
openbaar terrein dus dat moet mogen; 
én fris water bij de hand. Dan zie ik 
in een beschaduwde hoek van het 
terreintje, gezellig op een paar bankjes 
in de schaduw van de olijfbomen een 
vijftal meiden. Ik schat ze een jaar 
of zestien. Prachtig mooie Italiaanse 
meiden, type Sophia Loren in de dop.
Ik loop naar ze toe om te vragen waar 
de B&B is. Hun gebabbel stopt als ik 
nader. Zo ontspannen mogelijk vraag ik 
of ze Engels spreken. Ze giebelen wat 
schutterig en wijzen dan naar één meid. 

Ze kennen elkaar natuurlijk van haver 
tot gort en zíj is de beste uit hun klas, 
dat zie je zo. Ik richt me tot dat meisje 
en vraag naar het B&B-adres. Dat weet 
ze wel te vinden en aanvankelijk wat 
hakkelend maar allengs beter zegt ze in 
het Engels dat ze me wel zal brengen. 
De overige vier lopen natuurlijk mee. 
Hun school is al vanaf februari dicht en 
gaat pas in september weer open. Vijf  
klasgenoten, veroordeeld tot eenzame 
opsluiting met elkaar op het platteland, 
zeven maanden lang. In het begin is het 
wat stil in ons gemengde wandelclubje, 
maar als ik wat dingetjes vraag dan 
ontspant de sfeer en begint mijn tolk 
uit zichzelf te vertellen. Dat gaat in heel 
grappig Engels. En steeds als ze een 

woord niet kan vinden wendt ze zich 
tot haar vriendinnen, die dan op hun 
mobieltjes met razendsnelle vingers het 
woord opzoeken in Google translate. 

Twee vierkante meter is genoeg
Uiteindelijk komen we bij het B&B-adres, 
waar de eigenares mij allervriendelijkst 
verwelkomt. Maar dan blijkt dat ik niet 
de gast ben die ze verwacht. Kortom: 
haar B&B is vol. Ik wend me nu tot 
mijn vijf assistentes en leg uit dat ik 
een tentje heb en dat ik dat ergens 
zou willen opzetten. Of ze een plekje 
weten (en zo, niet dan weet ik er zelf 
wel een...). Mijn tolk zegt dat ze wel 
eens gezien heeft dat iemand een tentje 
opzette in de droge rivierbedding, om 
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schaduw te hebben bij de picknick. Dus 
dat zou ik dan ook kunnen doen. Maar 
dan wél wat verder van het dorp. Dat 
niemand het ziet, want zomaar ergens 
een tentje opzetten? Dat kán toch niet? 
owee owee... !
Hup, de hele wandelclub naar de 
rivierbedding. Maar daar aangekomen 
zie ik meteen: dáár mijn tent opzetten, 
daar heb ik dus echt geen zin. Allemaal 
van die grote hobbelkeien. Vanuit 
mijn ooghoeken heb ik dan echter op 
weg daar naar toe allang een kleine 
boomgaard gezien waar een man 
houtjes aan het hakken is. Dus ik bedank 
de club allervriendelijkst en als ze uit 
het zicht zijn loop ik op die man toe. Hij 
spreekt alleen Italiaans, maar hij begrijpt 
wat ik vraag én.... Hij vindt het geen 
probleem dat ik mijn tent hier opzet!!
Opgelucht ga ik aan de slag met mijn 
tentje. Vraag of hij stroom heeft in dat 
schuurtje daar, om mijn mobieltje op te 
laden. Maar helaas, daar is geen stroom. 
En water ook niet. Hij geeft me nog 
een groot stuk plastic voor onder mijn 
tent en dan gaat hij weg. Buona notte, 
goedenacht.

Alessandra
Voor het opladen van mijn mobieltje en 
water ga ik naar de buren naast mijn 
kampeerplek. Drie  grote, blaffende 
honden springen tegen de poort op als 
ik daar aanbel. Boven in het huis gaat 
een raam open. Ik leg uit aan de vrouw 
die me begroet wat ik kom doen. Ze 
komt naar de poort, nadat ze eerst de 
honden tot zwijgen heeft gemaand. Ze 
spreekt uitstekend Engels, nodigt me 
naar binnen en ze vraagt honderduit 
over mijn voettocht. Onderwijl schenkt 
ze me thee, sap (twee smaken), ijsthee 
en gewoon water in. Want ik heb veel 
dorst. Cake komt erbij, cornetti’s (een 
soort zoete croissantjes), perziken en 
druiven. Ze blijft maar in de weer. Ze 
heet Alessandra. ‘Dat is van oorsprong 
een Griekse naam’, vertelt ze, en het 
betekent “de verzorgende”. Ondertussen 
is mijn mobieltje wel vol. Als ik mijn 
waterzak (tevens buiten-douche) wil 
vullen , geeft ze me twee handdoeken 
en mag ik van haar douche gebruik 
maken. Als ik opgefrist uit de badkamer 

kom, blijkt de houthakker van de 
plek waar mijn tent staat langs te 
zijn geweest en een hele zak met 
tomaten te hebben afgeleverd. En 
twee blikjes bier. De tomaten neem ik 
graag aan maar ik vraag Alessandra 
om die man uit te leggen dat ik 
geen alcohol drink op mijn tocht. 
Als ik me eindelijk los kan maken 
van al haar toewijding en buiten 
kom, staat daar mijn wandelclubje 
van vijf meiden weer. Zéér bezorgd. 

Want weet ik wel dat ik mijn tent 
heb opgezet op iemands eigendom?!  
Alessandra komt tussenbeide en 
legt in rap Italiaans uit dat alles met 
toestemming is. Opgelucht draaien 
ze om. Ik bedank ze nogmaals voor 
hun hulp. Alessandra zegt: die ene 
heet Clivia, ‘a very, very clever girl!’ 
Ik wil nu echt gaan slapen, maar ik 
moet beloven dat ik morgenvroeg 
nog even gedag kom zeggen. Maakt 
niet uit dat ik dan om zes uur voor 



20 OMNES 21 | 2020

haar poort sta. ‘En hier heb je nog wat 
anti-muggen spul’. Dus sta ik de volgende 
ochtend voor haar deur. Ze heeft al van alles 
voor me klaar staan: koffie, cake, gewoon 
ontbijt, twee noodrantsoenen, sinaasappels, 
drie pakjes papieren zakdoekjes en een groot 
pak ijsthee. Gelukkig snapt ze dat die er echt 
niet meer bij past in mijn rugzak. 
‘En als je in Rome bent, hoe ga je dan naar 
huis?’ vraagt ze.
‘Met de trein’, antwoord ik.
‘Heb je geld voor de trein?’
 ..(!)...
 ‘Ja’. (Later vroeg ik me af: stel dat ik voor de 
grap even ‘nee’ had gezegd).
Ik moet beloven dat ik af en toe laat weten 
hoe het met me gaat. En ze wil graag dat ik 
nog eens langskom, logeren met mijn familie.

18 augustus is Theo in Rome aangekomen

Algemene 
Ledenvergadering 
per ZOOM 
Een nieuwe ervaring

Het was even wennen, de eerste ALV van onze Vereniging per 
ZOOM, zaterdag 19 september jl. Hij had eigenlijk afgelopen 
voorjaar moeten plaatsvinden, maar daar kwam mevrouw 
Corona tussen. En ook de jaarlijkse ontmoetingsdag van 
november moest om dezelfde reden van de agenda worden 
afgevoerd. Dus dit hele jaar geen informele uitwisseling van 
ervaringen, ideeën en gedachtes over gelopen, gefietste of 
geplande tochten. Geen boeiende sprekers voor een gehoor 
van geïnteresseerde pelgrims. Geen kraampjes waar gedreven 
wandel- en fietsfanaten hun uiteenlopende waar aan de man 
brengen.
Wel, dan is zo’n zoomvergadering wel even wennen. Vanachter 
de keukentafel of vanuit je werkkamer naar vierentwintig 
gezichten staren en af en toe een duit in het digitale zakje 
mogen doen. Begrijpelijk dat de digitale opkomst in geen 
verhouding stond tot de volle zalen waaraan we inmiddels 
gewend zijn geraakt.
Natuurlijk moesten het jaarverslag en het financiële verslag 
vastgesteld worden. Boeiend, zult u zeggen. Maar toch leverde 
dit ZOOM-gebeuren een paar dingen op van belang voor hen 

die er niet bij waren.
Allereerst, dat het bestuur (nog steeds) op zoek is naar 
-        Een nieuwe penningmeester
-        Een nieuw bestuurslid met communicatie affiniteit
-        Nieuwe redactieleden en input (altijd)
-        Technische ondersteuning voor de website

Voorts werd duidelijk dat het bestuur ondanks de corona-
stilte niet stil zit. Men streeft ernaar om dit jaar het aantal 
vertrekkende leden (vooral de fietsers) te doen dalen, het 
aantal vrouwelijke en fietsende bestuursleden te doen stijgen, 
alsmede meer leden aan te trekken in de leeftijdscategorie 
onder de vijftig. Zo zijn er hoopgevende initiatieven om met 
leerlingen uit de hoogste klassen van het VWO de laatst 
honderd kilometers van de Via Francigena te lopen. 
Ook wordt momenteel hard gewerkt aan het actualiseren 
van de ledenadministratie en automatisering. En tot slot zal 
er in de loop van volgend jaar een nieuw logo aan de leden 
voorgelegd worden. We wachten met spanning af wat er uit 
de hoge hoed wordt getoverd…
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In OMNES nr. 16 verscheen een interview met Paul 
Benjaminse, maker van de populaire fietsgids Onbegrensd 
fietsen naar Rome. Een jaar later boden we een podium aan 
Hans Reitsma, de maker van die andere bekende: Reitsma’s 
Route naar Rome. In dit nummer richten we de schijnwerper 
op Peter Molog, als gepassioneerd fietser niet alleen maker 
van de fietsroute langs de voetsporen van abt Emo (zie 
OMNES 11, oktober 2015), maar ook verantwoordelijk voor 
een deel van de fietsroute langs de Via Francigena (VF).

‘Deze route heb ik een jaar of twee geleden gemaakt’, 
vertelt Peter, gezeten in de tuin van zijn voormalige 
boswachterswoning in Nunspeet. ‘Ik heb me daarbij 
gebaseerd op de tocht die Sigeric in het jaar 990 maakte 
vanuit Canterbury om in Rome als aartsbisschop te worden 
bevestigd.  Ik heb zo nauwkeurig mogelijk de etappeplaatsen 
gevolgd die Sigeric heeft beschreven. Dat betekent dat mijn 
route vaak door het historisch centrum gaat van die plaatsen.’ 
Deze VF-fietsroute loopt tot aan Besançon grotendeels gelijk 
op met de wandelroute van Ben Teunissen, die relatief vaak 

over asfalt loopt. Vanaf daar tot aan de Sint Bernardpas 
wijkt hij wel af van de wandelroute; daarna is er een goed 
gemarkeerde fietsroute tot aan Rome, gemaakt door Alberto 
Conte, dé man verantwoordelijk voor het Italiaanse traject van 
de VF. 

De kortste weg tussen twee punten
‘Op basis van de etappeplaatsen van Sigeric ben ik steeds op 
zoek gegaan naar de kortste weg tussen twee punten, maar 
mijn uitgangspunt is dat die weg wel veilig moet zijn voor 
fietsers. Zo zijn er bijvoorbeeld veel wegen met twee stroken 
asfalt met daaraan vastgeplakt een fietsstrook. Dat vind ik niet 
veilig en dan zoek ik een alternatief zo dicht mogelijk erbij. 
Maar als er op de rechte lijn tussen twee etappeplaatsen een 
drukke provinciale weg is met een los fietspad ernaast, is dat 
weliswaar niet ideaal, maar wel veilig fietsen; en dan geef ik 
daaraan de voorkeur. Ook als er een alternatieve rustige route 
een kilometer verderop ligt is dat ondergeschikt aan mijn doel: 
het volgen van de oorspronkelijke route, of die nu van Sigeric 
is of van Emo. 

INTERVIEW

De oorspronkelijke 
route, dicht bij de 

bron en veilig

Peter Molog, purist onder de fietsroutemakers
Tekst Arnoud Boerwinkel Foto’s Peter Molog

Een weg tussen twee grenspalen
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Van Peters VF-route bestaat geen gedrukte routebeschrijving. 
‘Als ik dat zou willen’, vertelt hij. ‘zou ik die regelmatig moeten 
inspecteren en dat kost al gauw vier maanden per jaar en dat 
kan ik me niet permitteren. Los daarvan vind je geen uitgever 
die daarin wil investeren, want er zijn al twee fietsroutes 
naar Rome en de oplage is te klein.’ Wel heeft Peter zelf een 
boekje op A4-formaat gemaakt met hoogteprofielen, die je 
als pdf kunt downloaden van zijn site. ‘Ik heb daar ook de 
hoogteprofielen aan toegevoegd van het Italiaanse traject, 
want die informatie ontbreekt – tot mijn verbazing – op de 
Italiaanse site’.

De grensroute
Als je Peter Molog heet en elk jaar een flinke fietstocht wilt 
maken ergens in Europa, dan waren de vooruitzichten dit 
voorjaar vrij somber. ‘Ik was al in de winter aan het denken 
waar ik deze zomer wilde gaan fietsen en had twee opties: 
ofwel Noord-Zweden of Ierland. Maar beide opties waren erg 
kostbaar. En toen kwam Corona, waardoor ik sowieso het 
land niet uit kon én wilde. Als ik dan toch een aantal weken 
wil fietsen, moet ik iets in Nederland zoeken, want stel dat ik 
ergens in Midden-Duitsland of Frankrijk ben en het gebied 
gaat opeens op slot, dan zit je daar twee of drie weken in je 
tentje; dat zag ik niet zitten. Opeens bedacht ik dat ik een 
keer in de winter een plan gemaakt had om langs de grens te 
fietsen en ik bleek nog een bestand te hebben met een hoop 
bruikbare informatie.’ 

Zo ontwikkelde Peter een fietstocht langs de Nederlands-
Duitse en Nederlands-Belgische grens; en langs de grens 
tussen het land en de Noordzee en Waddenzee. Zoals hij zijn 
VF-route en Emo-route ontwikkelde vanuit het principe “zo 
dicht mogelijk langs de originele etappeplaatsen”, zo hanteert 
hij ook bij de grensroute het principe: “zo dicht mogelijk 
langs de grens, zonder die te passeren”. Daarmee wijkt hij af 
van enkele bestaande routes, zoals het “Noaberpad” (voor 
wandelaars en fietsers) langs de Duits-Nederlandse grens 
en de “Doodendraad-route” langs de Belgisch-Nederlandse 
grens. Die beide routes passeren regelmatig de grens. ‘Ook 
op de LF-10, het Kustpad’, zo verklaart hij, ‘heb ik op sommige 
plekken verlegd om zo dicht mogelijk langs de kust te rijden, 
waar mogelijk over dijken, duinen of sluizen.’ 

Een avontuurlijke zoektocht
Dat betekent dat deze grensroute meestal niet langs 
pittoreske dorpjes en stadjes loopt en dus de bewoonde 
wereld grotendeels links laat liggen. ‘Het is echt een 
zoektocht geworden: op sommige dagen had ik negen uur 
gefietst en maar tachtig kilometer afgelegd. Regelmatig 
moest ik stoppen om te zoeken hoe de grens nu precies 
loopt, dus dat kostte veel tijd. Ik wilde de grens gewoon 
niet over. Als ik per ongeluk soms wel in Duitsland of België 
terecht kwam, ging ik terug om de grenslijn zo exact mogelijk 
te volgen. Als ik bijvoorbeeld over een weg fietste waar aan 
beide kanten auto’s met Duits kenteken stonden, dan wist 

In Dinxperloo hebben ze De Grens op de weg geschilderd
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ik dat ik fout zat en ging ik terug. Soms 
moest ik wel concessies doen aan mijn 
principe: dan was er zes kilometer lang een 
rul zandpad vlak langs de grens; dat is met 
een fiets niet te doen, dus dan koos ik voor 
een pad dat iets verder verwijderd van de 
grens liep’.

De NAP-lijn
Maar er bleek nog een derde grenslijn 
waarlangs je kunt fietsen: de lijn op de 
grens tussen Nederland boven NAP en 
Nederland onder NAP, oftewel de kustlijn 
die ontstaat als alle dijken en duinen 
wegvallen. ‘Als ik vanuit Nunspeet naar 
mijn startpunt in Noord-Oost-Groningen 
wil fietsen kan ik de LF 9 volgen, de “NAP-
route” die langs die grens loopt. Daar 
hoefde ik dus niet veel aan toe te voegen. 
En zo ontstond het derde deel van mijn 
grensroute. Maar ik heb de route wel op 
één plek verlegd: van de Flevopolder naar 
de Zuiderzeekust. Dat vind ik logischer 
wanneer je langs de NAP-lijn rijdt. 
Ik was alvast wat campings aan het 
uitzoeken toen ik door een gesprek met 
een stel mensen van onze vereniging op 
het idee kwam om er een project voor 
de vereniging van te maken. Het begon 
met een half A4’tje en dat ben ik toen in 

anderhalve week gaan uitwerken tot een 
min of meer “fietsbare” route’. 
Begin mei zette Peter de route op 
onze site, compleet met GPS-tracks 
en een hoop aanvullende informatie 
over onder meer veerponten en 
overnachtingsmogelijkheden. Maar er komt 
een hoop avontuur en onzekerheid aan te 
pas. ‘Er zijn veel plekken waarvan ik niet 
kan garanderen dat het “fietsbaar” is. Een 
zandpad bijvoorbeeld, of een half verharde 
weg kan – afhankelijk van het seizoen en 
de locatie – niet of moeilijk te befietsen 
zijn. Het volgen van de route vereist een 
avontuurlijke en onderzoekende instelling’.
Helaas heeft Peter zelf zijn grensroute 
niet helemaal zelf kunnen afronden. ‘Dat 
is in die vier weken die ik had niet gelukt. 
Na aankomst aan de Zeeuws-Vlaamse 
kust ben ik via Walcheren en Breda 
teruggekeerd naar huis. Allereerst wilde 
ik de toeristendrukte in het hoogseizoen 
langs de Zeeuwse en Hollandse kust 
ontwijken. Maar ik heb hier thuis ook 
nog een hond en een grote lap grond 
die vooral in de zomer veel onderhoud 
vragen.’ 
Hij wijst om zich heen: ‘dat kan ik toch 
niet al die tijd allemaal aan mijn vrouw 
overlaten…?’

Veel meer info over de VF-fietsroute: 
www.frankenfiets.nl of www.viefrancigene.org

Ook deel 3 van Benjaminses Onbegrensd fietsen volgt tussen San 
Gimignano en Siena de Via Francigena. 
Zie www.cyclingeurope.nl
Op www.voorheen-de-boswachter.nl staat een fotoverslag van Peters 
tocht langs de grensroute.

De windmolen als moderne grenspaal. Links, met rode strepen, Duits. Rechts, zonder rode strepen, Nederland
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Johan van den Berg (73 jaar) fietste de Grensroute van Peter Molog en 
was razend enthousiast. Dit is zijn impressie.

Binnenlands 
pelgrimeren 
langs Zurich, 
Schotland, 
Finisterre 
en Polen…

Tekst en foto’s Johan van den Berg

Toen ik een bericht las over de 
Grensroute heb ik direct de GPS-
data gedownload en deze tocht op 
mijn “to-do-lijst” gezet. En toen - 
door corona - een klimvakantie in 
Schotland niet door kon gaan en ik 
twee weken “vrij” had, heb ik de fiets 
genomen. Ik heb de tocht gemaakt 
vanaf Beverwijk via het Noorden en 
vervolgens afdalend langs de 
volledige Duits-Nederlandse grens, 
van Nieuwe Statenzijl tot en met 
het Drielandenpunt in Vaals. Een 
kampeertrektocht van 1070 km.

Ik vertrok op woensdag 26 augustus 
2020, de dag van de zomerstorm 
en kwam weer aan op 8 september 
2020. Ik heb van iedere minuut van 
deze route op de fiets genoten. Nooit 
geweten dat er zo’n historie achter al 
die grensstenen zat, dat alleen al is 
een mooi winstpunt. 
Rond Winterswijk kwamen de eerste 
verrassingen. Een zandweg met 
lekker mul zand. Kom daar maar eens 
doorheen met een trekkingfiets met 
zeventien kilo bagage, vooral op 
die ene regendag van 3 september. 

Op die dag had ik ook een leuke 
verrassing bij de Borkense Baan. Een 
wandelpad, met een hek waar geen 
fiets door kan.  Uiteindelijk trok ik 
mijn fiets, liggend over de grond, 
onder het prikkeldraad door. Gelukkig 
kon ik mijn fiets die avond met water 
schoonspuiten!
Iets soortgelijks deed zich voor bij de 
Meinweg. Hierover had ik iets gelezen 
en ik was dus voorbereid. Dus eerst 
naar minicamping ‘t Haldert in 
Herkenbosch om mijn tent op te 
zetten en de bagage achter te laten. 

‘
Denekamp, Vanekerstenen
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Licht fietsend ging ik de Meinweg 
op naar grenspaal 395, de verst 
afgelegen grenspaal. Overigens was 
het weekend, dus waren niet al de 
wandelaars blij dat ik daar met een 
fiets reed. Veel mul zand.....

“Tekentafel-GPS”
Ergens had Peter al geschreven dat dit 
een soort “tekentafel-GPS” was en dat 
hij ook niet wist hoe al die wegen er in 
werkelijkheid uit zouden zien. Ik was 
dus gewaarschuwd .
Na met de fietsbus over de Afsluitdijk 
in Kornwerderzand te zijn gekomen, 
fietste ik onder meer langs Zurich, 
een pand Schotland (in Harlingen), 
passeerde ik “Finisterre aan het Wad” 
(St-Jacobiparochie / Sint-Jabik) en 
reed ik door Polen (een weggetje 
onder Eemshaven). Dat alleen al is 
pelgrimeren. En anders kwam ik wel 
tot rust op die lange Zeedijk langs 
Friesland en Groningen.
In Delfzijl fietste ik langs de Hogere 

Zeevaartschool Abel Tasman, waar 
mijn oudere broer Cees zijn studie 
begon in 1956. Ik herinner mij dat wij 
hem daarheen hebben gebracht. Mijn 
broer overleed op 31 augustus 2010 
en het was die fietsdag 30 augustus 
2020.
Een wegomlegging na Delfzijl brengt 
mij door het gehucht Borgsweer. 
Ik hoor kerkklokken en zonder die 
klokken had ik een bijzonder kerkje en 
een echt prachtig kerkhof niet ontdekt. 
Een gedenksteen herinnert aan de 
dood van vier inwoners op 30 april 
1945. En op het kerkhof staan vier 
stenen van overleden kinderen van 
de familie Jans Jager, stenen uit de 
periode rond 1860. Het zijn dingen die 
mij raken. Dat is pelgrimeren op de 
fiets. Langs de grens van Nederland.

Roofvogels in overvloed
Bij Netterden was er een muizenplaag. 
Dat was goed te zien aan het slechte 
gras (nu vind ik ongeveer al het gras 

slecht, omdat agrarisch Nederland de 
afgelopen tien jaar al het weidegras 
heeft vervangen door het dodelijk 
saaie Engelse raaigras). Deze 
muizenplaag leverde een overvloed 
op aan roofvogels: buizerd, slechtvalk, 
torenvalk, sperwer, kiekendief, 
witte reiger. Prachtig! Op bijna elke 
paal van de afrastering zat wel een 
roofvogel. En op de laatste dag, 
terwijl ik zocht naar grenspaal 224 
(die ik overigens niet kon vinden), zie 
ik boven de Crombacherbeek, op de 
grens bij Heerlen een ijsvogel vliegen. 
Later die dag, wanneer ik via Aken 
terugfiets naar station Heerlen om 
naar huis terug te keren, zie ik ook nog 
een wielewaal vliegen… Mijn dag kan 
dan niet meer kapot.
Volgend jaar wil ik de Nederlands-
Belgische grensroute volgen.
Nogmaals, mijn hartelijke dank, het 
was een geweldige fietstocht.’Denekamp, grenspaal 29
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Tekst en foto’s Hans Overgoor

‘Er is een familiefoto waar ik als 
vierjarig jongetje aandachtig 
turend op een krukje zit met 

een Bos-Atlas op schoot’. Aan 
het woord is Leon Receveur, 
een bijzonder vriendelijke en 

inspirerende man die gedurende 
meer dan dertig jaar een ruime 
ervaring heeft opgebouwd als 

reisboekhandelaar. We zitten op 
een stralende zaterdagmorgen 

in september aan een ruime 
leestafel achter in zijn 

boekhandel De Noorderzon 
in het hartje van Arnhem. De 
aanleiding voor het bezoek is 
dat wij van een oude rot in de 
wereld van reisboeken, gidsen 

en kaarten wel eens willen horen 
hoe hij tegen de toekomst van 

de reisboekhandelbranche 
aankijkt in de steeds jachtiger 

en veeleisender digitale wereld 
waarin we leven. Én of de 

coronapandemie misschien ook 
tot enige herbezinning geleid 

heeft op onze manier van reizen.

Reisboekwinkels in 
Nederland en Vlaanderen

Met De 
Noorderzon 

vertrekken én 
thuiskomen

Hoe het begon
Van jongs af aan had Leon al een natuurlijke fascinatie voor 
natuur, landkaarten en reizen. Zo’n goede zestig jaar geleden 
geboren en opgegroeid in Venlo stapte hij als middelbare 
scholier met twee vrienden op de fiets om naar het Centraal 
Massief en Auvergne te fietsen. ‘De eerste keer dat ik de zee 
en bergen zag was voor mij een overweldigende ervaring’ 
zegt Leon, die ondertussen een oogje op de deur houdt 
voor het geval er klanten binnen komen. Toen al wist hij dat 
hij “iets” met reizen en natuur wilde gaan doen zonder nog 
precies te weten wat, en hoe hij dit zou gaan aanpakken. 
Hij voltooide de opleiding voor leraar aardrijkskunde en 
geschiedenis maar door de natuurlijke speling van het 
lot kwam hij in contact met een paar mensen die een 
reisboekhandeltje gingen starten in de kelder van “De Oude 
Mol” in Nijmegen, een pand waarin tegenwoordig Roelants 
boekwinkel gevestigd is. Onder de naam “Stap voor Stap” 

was het voor het groepje toch wel moeilijk om een bestaan 
op te bouwen, vooral toen besloten werd een tweede winkel 
te openen. Na deze eerste stappen op het ondernemerspad 
besloot Leon van lieverlee alleen door te gaan. In het najaar 
van 1988 waagde hij de sprong naar Arnhem toen daar een 
geschikt pandje beschikbaar kwam. De Noorderzon was 
geboren en in 2011 verhuisde hij naar het huidige charmante 
en uitnodigende pand in de Nieuwstad. 
Leon is nog altijd woonachtig in Nijmegen en fietst nog iedere 
dag op en neer naar Arnhem, zij het tegenwoordig met wat 
elektrische hulp voor als het echt nodig is. Heel rustig maar 
met volle overtuiging zegt hij dat het voelt alsof zijn leven een 
heel natuurlijk verloop heeft gehad in harmonie met wat diep 
in hem verscholen zat; én nog steeds zit want hij is zeker niet 
van plan om met zijn levenswerk te stoppen. De motivatie 
en prikkel die hij al als kleine jongen had om de wereld te 
verkennen - liefst te voet of per fiets - en daar anderen in mee 
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In een nieuwe serie vestigt 
OMNES de aandacht op de 
snel slinkende branche van de 
reisboekhandels en hun vaak 
gepassioneerde ondernemers. De 
eerste is Leon Receveur van De 
Noorderzon in Arnhem.

te nemen én daar ook nog een boterham mee te verdienen 
is nog onverminderd. Dat zie en hoor je als je een paar uur 
met hem praat en hem bezig ziet.

Van je Voordeur tot Verweggistan
De Noorderzon is een boekwinkel boordevol landkaarten 
en wandkaarten, reisgidsen en reisverhalen, natuurgidsen, 
boeken over geografie en geschiedenis, fotoboeken 
en globes. Voor wandelaars, fietsers, wereldreizigers, 
stadsnomaden, zonaanbidders, buitensporters en 
boekenwurmen. ‘Eigenlijk zijn we een VVV voor alle 
reizigers’, zegt Leon. ‘Je kunt rondstruinen door ons 
assortiment en, als je dat wilt, helpen we je graag bij je 
zoektocht. Consumptie niet verplicht’. Met zijn geoefend 
oog ziet hij dat een echtpaar dat zojuist is binnengekomen 
iets wil vragen en kwiek springt hij op vanachter uit de 
winkel en vraagt met een vriendelijke lach of hij ze ergens 

mee kan helpen. ‘U heeft een gevaarlijke winkel’, hoor ik de vrouw 
met een lachje zeggen, ‘het is net alsof je in een snoepwinkel 
bent, zoveel lekkers is hier te koop’. Terwijl Leon met de klanten 
in gesprek is loop ik langs de wanden en tafels gevuld met de 
duizenden kaarten, boeken en gidsen, alles buitengewoon ordelijk 
en overzichtelijk gerangschikt naar continent, land, stad, regio en 
onderwerp. Het begint bij mij ook te kriebelen, want waar vind je 
tegenwoordig nog een winkel waar je je zo heerlijk kunt verliezen 
in je eigen zoete reisherinneringen en dromen over nieuwe 
tochten.

Lezingen
Terug aan de tafel komt het gesprek onwillekeurig op de digitale 
wereld en op de gebruiksvriendelijke interactieve site van de 
Noorderzon waar je een kijkje kunt nemen in de reikwijdte van de 
collectie. Alle titels vind je er duidelijk gerangschikt en je kunt er 
eenvoudig bestellen. Je kunt je ook aanmelden voor de digitale 
Nieuwsbrief waar inmiddels zo’n ruim vierduizend mensen gebruik 
van maken.  

Als ervaren wandelaar 
weet hij dat er nu eenmaal obstakels 
op je pad kunnen en zullen komen; 

maar hij weet ook dat er altijd wel weer een 
manier te vinden is om hindernissen 

te overwinnen.

Om de band met zijn klanten verder te versterken en andere 
geïnteresseerden kennis te laten maken met De Noorderzon 
organiseert Leon van tijd tot tijd lezingen in de winkel, verzorgd 
door interessante auteurs of (ervarings-)deskundigen. Door de 
beperkende coronamaatregelen is het daar de laatste tijd helaas 
niet meer van gekomen. (Een lezing van de ons welbekende Guus 
& Riet van de Vier Vrije Voeten was de laatste). Maar Leon is niet 
een man die bij de pakken neer gaat zitten. Als ervaren wandelaar 
weet hij dat er nu eenmaal obstakels op je pad kunnen en zullen 
komen; maar hij weet ook dat er altijd wel weer een manier te 
vinden is om hindernissen te overwinnen.

Trage Paden
Een goed bewijs van een “nieuw pad” dat hij in 2009 ingeslagen 
is (zonder het oude op te geven, wel te verstaan!) is de door 
hem ontwikkelde serie topografische wandelkaarten onder de 
titel Trage Paden. Nu zegt hij daarover: ‘Ik vond dat “wandelend 
Nederland” zeer gebaat zou zijn met gedetailleerde kaarten 
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van topografische kwaliteit, geschikt gemaakt voor 
wandelaars. Dat wil zeggen, met intekening van wandelroutes. 
Zoiets bestond al veel langer in praktisch alle omringende 
landen, dus waarom niet in Nederland? Toen mijn geduld 
op was, omdat geen enkele zich op dit terrein begevende 
uitgever daartoe het initiatief nam, heb ik het zelf gedaan.’ 
Het werd een groot succes en uiteindelijk zagen tien grote 
gedetailleerde topografische wandelkaarten het licht. In 
de ruime omtrek van Arnhem en Nijmegen, maar ook in 
de regio Amsterdam en omgeving. Alles is uitgegeven op 
een standaardschaal van 1:25.000, met grotendeels zelf 
ontworpen wandelroutes en gedrukt op stevige ondergrond. 
Haast liefkozend vouwt Leon zo’n prachtige, scheurvaste 
kaart uit. ‘De kaart over de “Midden-Veluwe”’, vertelt hij met 
ingehouden trots, ‘werd zelfs door de Vereniging Nederlandse 
Reisboekhandels gelauwerd met de prijs “Beste Kaart 2010”. 
Vanwege de verder voortschrijdende digitalisering, én 
vanwege de pittige investering die toch iedere keer moet 
worden gedaan voor het uitbrengen van weer een nieuwe 
kaart, ligt dit project momenteel stil. Mochten zich mede-
investeerders aanmelden, dan kan het wellicht nieuw leven 
worden ingeblazen’.

Trends en ontwikkelingen
In het begin waren het vooral de wandelaars die de weg 
naar zijn winkel wisten te vinden; gevolgd door fietsers, 
bergbeklimmers en de laatste decennia steeds meer reizigers 
naar verre of “spannende” bestemmingen. Digitalisering vindt 
hij enerzijds een aanwinst omdat het je snel zeer gedetailleerd 
informatie biedt die je nodig hebt als je op pad gaat of op 

pad bent, zeker in moeilijk omstandigheden. Anderzijds zijn 
kaarten en gidsen onontbeerlijk, want zij geven je een globaal 
overzicht alsook een gedetailleerd beeld van het grote geheel. 
‘Rustig een kaart bestuderen en je fantasie de vrije loop laten 
bij het uitstippelen of het vinden van je reis is op zich al deel 
van het plezier’, zegt Leon. ‘Je herkent vast wel de liefde 
waarmee je de kaarten en gidsen als een relikwie van je reizen 
bewaart, beduimeld en met aantekeningen erop.’ 

De motivatie en prikkel die hij al 
als kleine jongen had om de wereld te 

verkennen - liefst te voet of per fiets - en 
daar anderen in mee te nemen én daar ook nog 

een boterham mee te verdienen 
is nog onverminderd.

Het type klant verschilt ook al naar gelang hun bestemming. 
‘Globaal gesproken voor Scandinavië, USA en Groot Brittannië 
zijn het meestal klanten die de tijd nemen en zich serieus 
voorbereiden, terwijl voor Frankrijk en Spanje meestal last 
minute bezoekers binnen komen. Maar naar mijn website 
komen allerlei type klanten’.
Helaas laat de coronapandemie ook bij De Noorderzon 
sporen na omdat het reizen buiten Nederland drastisch is 
afgenomen. Globaal bestaat de helft van zijn omzet nu uit 
internetverkopen, waarbij wandelaars nog ongeveer de helft 
van zijn omzet uitmaken. 
Wandeluitrusting laat hij aan anderen over, terwijl de 
daarin gespecialiseerde zaken, maar ook boekwinkels in 
en rond Arnhem klanten regelmatig naar De Noorderzon 
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doorverwijzen. Zijn meerwaarde 
als reisboekwinkel zit naast het 
uitgebreide assortiment en het 
direct kunnen leveren vooral in 
het persoonlijke advies en de 
jarenlange ervaring, opgebouwd 
in de contacten met klanten van 
allerlei pluimage. En natuurlijk 
door zijn eigen ervaring als 
verwoed wandelaar en fietser in 
binnen- en buitenland, en liefst in 
berglandschappen. 
Wanneer hij zelf op pad is heeft hij 
gelukkig twee ervaren assistenten 
die ervoor zorgen dat de 
Noorderzon blijft schijnen.

Enthousiasme en liefde voor 
het vak
Dat het aantal gespecialiseerde 
reisboekhandels in Nederland sterk 
is uitgedund en nog maar net op 
de vingers van één hand te tellen, 
mag dan een teken des tijds zijn, 
Leons enthousiasme en liefde 
voor zijn reisboekhandel is er niet 
minder om. In tegendeel, door 
zich voortdurend aan te passen en 
goed aan te voelen wat zijn klanten 
willen, heeft hij alle vertrouwen in 
de toekomst. 
‘Door de coronaperikelen zie je 
dat nu een categorie mensen 
gaat wandelen en fietsen die daar 
voorheen nooit toe kwamen of tijd 
voor hadden! Nu zijn ze soms mijn 
winkel niet meer uit te slaan zijn!’ 
Leon glundert. 
Eigenlijk is hij altijd de jongen 
gebleven die met de Bos-Atlas 
op het krukje zat, nog steeds 
gefascineerd door kaarten en 
reizen naar bekende of onbekende 
horizonten. En nu, bijna zestig jaar 
later, neemt hij zijn klanten graag 
mee in zijn enthousiasme, ervaring 
en liefde voor dit mooie vak.

Voor informatie:
De Noorderzon, Nieuwstad 35 

6811 BJ Arnhem. Tel. 026-3510 334
www.denoorderzon.nl
info@denoorderzon.nl           
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Tekst Marijke van Ittersum Foto’s Geri van Ittersum

Het is heerlijk om te lopen. Het 
is nog veel beter als je loopt 
op een pelgrimspad. De extra 
dimensie die dat geeft, maakt 
dat we na Santiago, Rome en 
Crough Patrick (in Ierland) 
uitkeken naar een pelgrimspad 
in een andere kompasrichting. 
Het zou het noorden worden. 
De Ochsenweg (Duits), of 
Haervejen (Deens) gaat van 
Hamburg, via Flensburg naar 
Fredrikshavn (of je neemt 
de aftakking naar Hirtshals). 
In Frederikshavn kun je 
oversteken naar Zweden en 
naar het klooster van St. 
Birgitta in Vadstena lopen. En 
dat leek ons nou een goed 
plan.

We sluiten altijd aan bij een 
plaats waar we vanuit Gouda 
al eens eerder heengelopen 
zijn en zo liepen we in mei 
2018 en augustus 2019 van 
Nieuweschans naar Aalborg. 
Nu zijn wij geen “snelgrims”. 

We vinden het prettig om af en 
toe een rustdag te nemen. Er is 
altijd zoveel te zien in dorpjes 
en stadjes aan musea, kerken; 
overal kom je onverwachte 
bijzonderheden tegen. We 
lopen het liefst met een rugzak 
waar zo min mogelijk in zit (de 
mijne weegt nog geen acht 
kilo, inclusief water) en zonder 
vooropgezet plan; al is het wel 
erg prettig om ‘s morgens al 
te weten dat je ‘s avonds in 
ieder geval een bed hebt om te 
slapen. 

Onderdak vinden
Natuurlijk is dit allemaal uit 
het pre-corona-tijdperk. De 
pandemie heeft intussen alles 
veranderd. Daar kwamen we 
ook achter toen we dit jaar 
in drie weken van Halle naar 
de Duits-Poolse grens liepen. 
Maar dat is een ander verhaal. 
Terug  naar de Ochsenweg. 
Een slaapplaats vinden in het 
noorden van Duitsland ging in 

Vriendelijke, 
belangstellende 
Duitsers – 
zwijgzame, 
ernstige Denen
Wandelen over de 
Ochsenweg of Haervejen 
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2018 probleemloos. Er was een keur 
aan vrij goedkope onderdakadressen 
die je makkelijk digitaal (of telefonisch) 
kunt regelen. In Denemarken was een 
slaapplaats vinden wel problematisch. 
De herbergen gingen per 1 september 
dicht en ander onderdak langs de 
Haervejen bleek vrij dungezaaid. 
Zozeer zelfs dat we onze tocht in 
2019 van tevoren van dag tot dag 
moesten vastleggen, best vervelend. 
Maar er zijn veel meer verschillen 
tussen het noorden van Duitsland en 
Denemarken. 

Zo is het noorden van Duitsland 
kleinschaliger, het landschap dichter 
bewoond en vriendelijker. Het is 
natuurlijk ook een kuststreek, dat is 
anders dan dat je “middenin” een 
land loopt. Overal zie je bloemen: 
aan alle balkons, in elke tuin staan 
goed onderhouden bloembakken en 

vaak rhododendrons in ongelofelijke 
varianten. Langs alle wegen en 
paden staan wilde bloemen, de lucht 
geurt ernaar. En vlak de bakkertjes 
niet uit (Kaffee mit Kuchen!). Heel 
af en toe was het niet gemakkelijk 
om een supermarkt te vinden, maar 
meestal lukte dat wel. Omdat we het 
grootste deel niet over een erkend 
pad maar op gps liepen, kwamen we 
geen herbergen tegen. De mensen 
waren altijd vriendelijk en vaak 
belangstellend; jee, waar gaan jullie 
nou heen?

Keurig aangeharkte grassprietjes
En dan ga je de grens over. Ik vind 
het altijd weer wonderlijk dat binnen 
een kilometer (lopen) alles anders 
is. Denemarken is voornamelijk 
verlaten. Nergens zie je mensen, 
dorpen zijn plekken waar je alleen 
slaapt. Het is een keurig aangeharkt 

landschap waar overal de Deense 
vlag uitbundig wappert en geen 
grasspriet de verkeerde kant op wijst. 
De Haervejen is goed aangegeven en 
je loopt (meestal) over fraaie, vaak 
onverharde paden. Maar o wee, als 
je daarbuiten komt, dan heb je direct 
een probleem wat voorzieningen 
betreft. Denemarken is ingesteld 
op de autobezitter. En omdat de 
herbergen op 1 september dicht zijn, 
ben je daarna aangewezen op hotels of 
Airbnb (wat overigens een misleidende 
benaming is, want breakfast wordt 
nimmer verstrekt). Als je budget dat 
toelaat tenminste, want Denemarken is 
een duur land.
Waar je in Duitsland voor twee 
personen voor acht euro verrukkelijke 
koffie met een stuk taart krijgt (en 
er zijn alleen maar grote stukken 
taart), betaal je in Denemarken 
gemakkelijk het dubbele (en krijg je 
de helft van de taart). Dit is eigenlijk 
exemplarisch voor alles. Daarbij 
is Denemarken onpersoonlijker. 
Het lijkt de Denen eigenlijk niet te 
interesseren of je er nou bent of 
niet. Onderdak kom je binnen met 
een code op een sleutelboxje; als je 
strandt, is er niemand die spontaan 
hulp aanbiedt. Dat neemt niet weg, dat 
we ook ontzettend aardige mensen 
in Denemarken ontmoet hebben, die 
ons bijvoorbeeld naar een supermarkt 
brachten wat ons kilometers lopen 
scheelde. Maar over het algemeen is 
men gereserveerd, op een afstand.

Van spoorlijn tot fietspad
Ook in Denemarken kom je 
schattige kerkjes tegen, die er 
allemaal hetzelfde uit zien: een rood 
pannendak, wit gepleisterde muren 
en grijsblauw geverfde banken. En 
ook in Denemarken vind je grappige 
museumpjes. Het museum van Harold 
Blauwtand (de Willem van Oranje 
van Denemarken) in Jelling mag 
niet onvermeld blijven. Het was een 
tikje onverwacht om daar in woord 
en beeld te zien dat de Vikingen 
eigenlijk gewoon hardwerkende 
huisvaders waren met een goede 
inborst en een gedreven neiging tot 
handeldrijven en het vervaardigen 
van fraai houtsnijwerk. Geen woord 

Sleswig, Noord-Duitsland
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over de plunderende, moordende en 
brandschattende horde die in heel 
Europa kloosters en kerken plunderde. 
Wat een verfrissende kijk op de zaak.
Een ander pluspunt zijn beslist de 
voormalige spoorlijntjes, die zeker in het 
noorden van Jutland omgebouwd zijn 
tot fiets-voetpaden. Erg comfortabel 
lopen en je hebt er ook (picknick)
banken op prettige afstanden van 
elkaar. Maar ja, in Duitsland kom je weer 
overal hutten tegen, waar je droog 
zit. En er rijden bussen naar de meest 
onwaarschijnlijk kleine dorpjes, zodat 
er overal overdekte bushokjes te vinden 
zijn. Die bushokjes troffen we overigens 
ook dit jaar weer in het uiterste oosten 
van Duitsland aan. 

Lopen is een ernstige bezigheid
Omdat de Haervejen eigenlijk het 

Pieterpad van Denemarken bleek te zijn, 
kwamen we daar net zo weinig “echte” 
pelgrims tegen als in het noorden van 
Duitsland, namelijk nul. 

Het lijkt de Denen eigenlijk niet 
te interesseren of je er nou bent 

of niet. 

Niemand die zich voorgenomen had om 
ooit eens naar Santiago te lopen. Het is 
natuurlijk ook wel een heel eind vanuit 
het noorden van Jutland. Ook opvallend: 
in Denemarken lopen vrij veel jonge(re) 
mensen over de Haervejen; bijna altijd 
lopen ze van noord naar zuid. Ze zijn 
echter niet geneigd tot het maken van 
een praatje. Lopen is kennelijk een 
ernstige bezigheid. 

Samenvattend kunnen we echter 
iedereen aanraden om de Haervejen 
op te gaan. We hebben een prachtige 
route gelopen, zowel in het noorden 
van Duitsland als in Denemarken. Helaas 
ziet het ernaar uit dat we nog moeten 
wachten met de uitvoering van de rest 
van ons plan: verder naar Vadstena in 
Zweden. Het is niet te voorspellen hoe 
de pandemie zich gaat ontwikkelen 
en de voortekenen zijn alvast weinig 
geruststellend. 
Een laatste tip: zorg er altijd voor dat 
je een zak gifflar bij je hebt. Deze fijne, 
kleine kaneelbroodjes hebben ons door 
alle moeilijke tijden heen geholpen en je 
kunt ze echt bij elke winkel kopen. Als je 
tenminste een winkel kunt vinden...

Meer informatie over de Haervejen is te vinden 
op onze site: 
www.pelgrimswegen.nl/rome-voorbij
Meer foto’s van Geri van Ittersum vind je op: 
www.vanittersum.nl

Kerkje bij Kollemorten, Zuid-Jutland
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Op 25 juli werd in het museum van het 
bedevaartsoord Heilige Pater Karel 
in het Limburgse Munstergeleen een 
tentoonstelling over de “Pelgrimswegen” 
geopend. De expositie laat de bezoekers 
meebeleven wat het betekent om als 
wandelaar of fietser onderweg te zijn 
naar Jeruzalem, Rome of Santiago.

De tentoonstelling is ingericht door 
beeldend kunstenaar Vanessa Mezzolla 
en leden van de museumcommissie van 
het bedevaartsoord, allen oud-pelgrim. 
Zij laten aan de hand van objecten, 
attributen, foto’s, boeken en filmbeelden 
zien wat de pelgrim onderweg beleeft 
en welke sporen de pelgrimstocht 
achterlaat. Zo toont Vanessa relieken 
uit de drie klassieke pelgrimsplaatsen 
en (voor Limburgse begrippen) vlakbij 
gelegen bedevaartsoorden. Daarnaast 
maakte zij wegwijzers naar deze 
bedevaartsoorden. Uit de collectie van 
de pelgrims  komen o.a. stempelkaarten, 
getuigschriften, dagboeken; en een door 
de auteur gesigneerde eerste uitgave 
van “Voetreis naar Rome” van Bertus 
Aafjes. Tijdens de tentoonstelling worden 
doorlopend vlogs vertoond die Vanessa 
tijdens haar pelgrimstocht naar Santiago 
maakte. Deze vlogs geven een inkijk in 

het dagelijkse leven en de emotionele 
ervaringen tijdens haar lange voettocht.
De geëxposeerde attributen zijn vrijwel 
allemaal van een pelgrimstocht afkomstig 
en hebben voor de “eigenaar” een 
grote emotionele waarde. Zo zijn voor 
de pelgrim de stempelkaart en het 
getuigschrift een waardevol bezit. De 
afgesleten schoenzolen laten de last 
van de weg zien en de fiets bracht een 
pelgrim naar Santiago en Rome. 
De expositie is een pelgrimstocht “in het 
klein”. Bij de balie krijgt de bezoeker een 
steentje zoals de pelgrims naar Santiago 
dat van thuis meenemen. De bezoeker 
wordt in de flyer van de expositie 
gevraagd na te denken over wat de 
tentoongestelde pelgrimsattributen voor 
het gewone leven kunnen betekenen. Zo 
is op een tafel te zien wat de moderne 
pelgrim zoal meeneemt. Daartoe behoren 
pillen, zalfjes en pleisters omdat pijn niet 
weg te denken is. Zoals de pelgrim naar 
Santiago problemen symbolisch van zich 
afzet door het meegenomen steentje weg 
te gooien bij het Cruz de Ferro, zo kan 
de bezoeker zijn steentje leggen bij een 
nagemaakt IJzeren Kruis. Hopelijk is de 
symboliek dat het bezoek méér gebracht 
heeft dan een paar leuke uurtjes. 

Tekst Leo Baeten Foto Vanessa Mezzolla

Tentoonstelling “pelgrimswegen”

Pater Karel (Joannes Andreas 
(Karel) Houben, 1821 - 1893) 
was een Nederlandse pater van 
de congregatie der Passionis-
ten. Hij werd op 21 december 
1850 tot priester gewijd en werd 
vermaard door zijn genezings-
kracht. Velen bezochten 
hem om troost en genezing 
te vinden. Pater Karel kreeg 
de bijnaam ‘de man met de 
zegenende handen’ en werd 
in 2007 heilig verklaard. In het 
Limburgse Munstergeleen is een 
bescheiden bedevaartsoord aan 
hem gewijd. In Omnes 18 bes-
chrijft Leo Baeten een pelgrims-
route naar dit bedevaartsoord.

Speciaal voor deze expositie 
werd het boek “De drie klas-
sieke pelgrimstochten. Op 
weg naar Jeruzalem, Rome en 
Santiago” geschreven. Het boek 
is voor € 15,- in de winkel van 
het bedevaartsoord te koop of 
kan besteld worden bij pater 
Martin de Korte (06-53754554 
of patermartin@paterkarel.nl). 
De tentoonstelling is nog tot 29 
november 2020 geopend. Meer 
info op paterkarelkapel.nl
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Dit jaar volgde ik eens een jaar niet het spoor van bisschop 
Sigeric, maar genoodzaakt door de Covid-19-maatregelen zocht 
ik dichter bij huis een route. Ik vond hem en ging aan de wandel. 
Wie de route bewandelt, komt op plekken die niet altijd voor de 
hand liggen. Je komt wel langs veel kerken en andere plaatsen 
van bezinning of betekenis. Het St.Odulphuspad is daarom te 
beschouwen als een middel tot pelgrimeren, toch is het meer 
dan alleen een wandelroute.

Een nog onbekende route
Ieder jaar probeer ik als auteur van een bekende pelgrimsroute 
naar Rome een deel hiervan opnieuw (na) te lopen. Vaak om 
oude vriendschapsbanden opnieuw aan te halen, soms ook om de 
routebeschrijving ter plekke te kunnen verbeteren, maar vaker om 
weer te genieten van deze geweldige pelgrimsroute.
Dit voorjaar stonden in april vier weken gepland in het zuiden 
van Italië, maar dat kon door de vreselijke ramp die ook dit 
land trof niet doorgaan. Toen pas half juni de mogelijkheden 
weer iets ruimer werden, heb ik het plan opgevat een voor 
mij nog onbekende route te gaan verkennen. Het werd het 
St.Odulphuspad, dat is ontwikkeld door de stichting Lytse 
Marren in nauwe samenwerking met Vereniging Te Voet. Na 
de aanschaf van het gidsje, het downloaden van de GPS-track 
op mijn smartphone, heb ik wat adressen gebeld voor een 
overnachtingsplek langs de route. Maar goed dat ik niet kon 

Tekst en foto’s Ben Teunissen

Tekst en foto’s Ben Teunissen

AFLEVERING 6

IN DE VOETSPOREN VAN DE 

SINT ODULPHUS

Dit is de zesde aflevering van de 
serie Pelgrimeren in eigen land.
Ben Teunissen, schrijver van de 
Nederlandstalige gids “De weg van 
de Franken” beschrijft in dit artikel 
het St. Odulphuspad. Dat voert over 
260 kilometer door het uitgestrekte 
en waterrijke Friese landschap.

Pelgrimeren in eigen land

Bolsward

Mantgum

Sneek

Gaastmeer

Balk

Oudemirdum
Warns

Koudum

Hindeloopen

Oudega

Blauwhuis

Reahûs

Easterlittens

Wijckel
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bevroeden, dat ik deze tocht ging maken in de warmste 
periode van het jaar; het waren bijna Zuid-Europese 
weersomstandigheden.

Een bijzondere kloosterling
De route gaat - zoals op het kaartje te zien - niet van A naar 
B. Het is een spinnenweb van opeenvolgende routelijnen 
die elkaar soms ook letterlijk meerdere malen kruisen. Om 
praktische redenen startte ik niet in Bolsward (1.Novice), 
maar ben ik vanuit Leeuwarden bij Deinum ‘ingestapt’. Daar 
kwam ik al snel de sporen van Odulphus tegen. 
Bij de praktische informatie in het gidsje las ik de 
mogelijkheid om in een kerkje te slapen. Dat lukte bij het 
Mariakerkje in Blessum. Het was een bijzondere ervaring 
verwelkomd te worden door een vrijwilliger die zich inspant 
om zo’n verblijf mogelijk te maken. In het extra drukke 
vakantieseizoen leek het erg moeilijk om de suggesties voor 
slaapadressen uit het gidsje in te vullen; deze waren vaak 
ook te kostbaar voor een pelgrim. Toch vond ik (betaalbare) 
gastvrijheid bij adressen van Vrienden op de Fiets of een Bêd 
en Brochje, weliswaar niet altijd op de door de organisatoren 
bedachte halteplaatsen. 

De warme ontmoetingen
De stichting Lytse Marren wil met dit St.Odulphuspad 
het kleinschalig toerisme bevorderen en op die wijze de 
leefbaarheid van de inwoners - de Mienskip - bevorderen. 
Een zin die ook zo maar voor een pelgrimsroute in Puglia 
of Lombardije kan worden gebruikt. Ik was me dus terdege 
bewust dat ik als pelgrim ronddwalend over dit pad een 
sociale functie te vervullen had. Na een hartverwarmende 
overnachting bij Harmke in het dorp Rien trok ik al vroeg 
over mijn pelgrimspad. En vlak na Tirns zocht ik in de 
schaduw een koffieplek en daar trof ik de ‘meest Fryske Frys’ 
Hessel voor zijn huis. Prachtig gesprek gevoerd met hem, 
vooral over waar hij zijn leven voor gestreden heeft: een 
biologisch-dynamisch landbouwbedrijf runnen. Eén zin heb 

ik in ieder geval onthouden: ‘wat een loopgraaf is voor een 
soldaat, moet de sloot zijn voor de landbouwer’. Daarin zat al 
zijn levenswijsheid opgesloten. Hij wilde wel op de foto, maar 
ging dan eerst ‘zijn Famke’ halen, want die moest natuurlijk 
samen met hem worden vastgelegd. 

Op alle adressen waar ik voor een overnachting aanklopte, 
werd ik gastvrij ontvangen. Omdat er vaak naar je 
beweegredenen wordt gevraagd, levert dat veel moois op. In 
Dearsum bijvoorbeeld mocht ik samen met gastheer Piet het 
kerkje bezoeken. Een prachtige plek die hem zeer na aan het 
hart ligt, want hoe moet het verder in de toekomst wanneer 
ook hij hier niet meer ter kerke kan gaan?

De verdwenen cultuur
Het is een vondst om de vijftien trajecten speciale Latijnse 
titels mee te geven: van Novice (nieuweling) en Refter 
(eetzaal) tot Presbyter (priester). Daarmee wordt in ieder 
geval de figuur van Odulphus recht gedaan. Ook zijn er titels 
die volledig pasten bij het landschap waar je doorheen trekt, 
zoals Lux Aeterna (eeuwig licht), Inundatus (ondergelopen 
land) en natuurlijk een voor ons heel bekende: Via! 
Op mijn zoektocht naar Odulphus word ik toch lichtelijk 
teleurgesteld. Natuurlijk waren de bakens in het landschap, 

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.

Wie was Odulphus?
Geboren uit Frankische adel trok deze 
kloosterling in de negende eeuw vanuit 
Noord-Frankrijk naar Friesland om 
het heidense volk te bekeren tot het 
christendom. Volgens de overlevering bood 
Odulphus de bevolking hiermee houvast, 
troost en invulling van het leven. Hij liet 
daardoor een diepe indruk achter bij zijn 
volgelingen. In zijn naam werden kloosters 
en uithoven gesticht. En die hebben op hun 
beurt grote invloed gehad op het in cultuur 
brengen van het Friese land.

Hessel en ‘zijn Famke’
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de talloze kerktorens, een bewijs van zijn kerstening. Maar 
waar zijn al die kloosters gebleven? Het in 837 gestichte 
klooster in Stavoren verdween uiteindelijk in de zestiende 
eeuw. Het Sint-Nicolaasklooster van Hemelum werd na de 
reformatie afgebroken. En ook het Sint-Jansbergklooster 
of Hospitaalklooster, in de dertiende eeuw gebouwd in de 
buurt van Sneek overleefde de reformatie niet. In Bakhuizen 
is er toch nog een katholieke kerk gewijd aan St.Odulphus te 
vinden. In die omgeving vinden elk jaar rond zijn sterfdag op 
12 juni bedevaarten plaats. Gelukkig leidt de route je langs 
verschillende bijzondere plekken: in Workum vond ik voor de 
kerk een stijlvol beeld van een monnik en in Scharnegoutum trof 
ik zowaar zes bronzen nonnen biddend naast een brug, met in 
de RoutAbel-app een verwijzing naar het Nijeklooster dat daar 
tot 1572 te vinden was.
Wanneer je het begrip cultuur breed opvat, krijgen in het gidsje 
natuurlijk de stinsenplanten aandacht; maar bijvoorbeeld ook 
de strateeg Menno van Coehoorn, die in Friesland geboren is. 
Natuurlijk worden de plaatselijke musea genoemd, maar ook 
het Friese paard én de Friese taal. En ook de Beerenburgwinkel 
van Weduwe Joustra in Sneek behoort gelukkig nog niet tot de 
verdwenen cultuur.

Een heuse pelgrimservaring
Al snel zat het ritme er in: je gastvrouw vragen of je vroeg kunt 
ontbijten om op tijd te starten; vooraf in het fraai verzorgde 
gidsje - dat helaas niet in je wandelbroekzak past - de informatie 

van de dag doornemen. De smartphone goed opladen om zo 
nodig onderweg gebruik te maken van de extra mogelijkheden 
die de speciaal ontwikkelde app biedt. En dan genieten van de 
stilte, je bezinnen en verwonderen! Prachtige stukken trof ik 
tussen Hindeloopen en Stavoren: tussen de schapen op de dijk 
kilometers maken alsof je langs de rivier de Po wandelt. 

In elke halteplaats was er een 
mogelijkheid om een stempel 

te verzamelen. 

Of het Tsjerkepaed tussen Blauwhuis en Oosthem waar het 
pad door de velden naar de toren je de historie ervan bij iedere 
stap laat voelen. In elke halteplaats was er een mogelijkheid 
om een stempel te verzamelen. De organisatoren hebben 
goed gekeken naar de professionals in Santiago en Rome: met 
een volle stempelkaart was er iets te ‘verdienen’. Een wel heel 
origineel idee hebben zij daarvoor bedacht: bij archeologische 
opgravingen bij het St.Odulphusklooster in Hemelum zijn stijlen 
gevonden uit de twaalfde eeuw. Een stukje van die stijlen is 
verwerkt in een kunstzinnig sieraad. Een stoffelijke herinnering 
aan een tocht door Friesland, compleet met certificaat van 
echtheid; met plezier voeg ik het toe aan mijn verzameling 
Testimonia en Compostela’s!

Wandelgids St.Odulphuspad, 
Ingrid Middag en Carolien Schuttevaar,
derde druk, juni 2020,
€ 16,95, te bestellen via Wandelnet.nl, 
GPS-track via RoutAbel
Meer informatie op 
www.odulphuspad.nl
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Hoe kom je toch aan de wens om ver weg te gaan, in 
plaats van veilig thuis te blijven? Eigenlijk had ik in april de 
Eifelsteig zullen lopen en in de zomer de Westweg door het 
Zwarte Woud. Maar ja, daar kwam niets van. In juli was de 
coronapandemie minder ernstig en kon ik ook weer naar 
mijn oude oom op Goeree-Overflakkee. Hij was erg achteruit 
gegaan, ondanks de goede zorg en zonder corona te hebben 
opgelopen. 

Ik vertrok, eerst naar Nijmegen om wat vlakke etappes te lopen 
tot de Eifelsteig bij Aken begon. Na een ruime week via vooral 
de E8-route kwam ik in een B&B in Landgraaf aan. In de vroege 
morgen belde mijn zus dat oom Bernard rustig was ingeslapen. 
Als overtuigd humanist wilde hij in alle stilte gecremeerd 
worden. Ik ging verder naar Aken, om de dom te bezoeken. Het 
was er druk, in die kleine ruimte. Spontaan besloot ik voor mijn 
atheïstische oom toch een kaarsje op te steken. Op dezelfde 
plek waar zeker voor Karel de Grote kaarsen opgestoken waren 
na zijn overlijden. Ik vond dat zijn kaarsje wel in diezelfde 
ruimte kon branden, voor mijn avontuurlijke oom Bernard, die 

net na de oorlog als stuurman tweede klas in het Verre Oosten 
begonnen was en vervolgens als kapitein met een coaster in 
het Middellandse Zeegebied gevaren had. Ik was blij dat ik hem 
nog bij leven opgezocht had. 

Lopend over de Eifelsteig kwam ik in het afgelegen klooster 
Steinfeld, waar ik al lang een rustdag had ingepland. Op 
zondagavond ging ik naar de dienst, een druk bezochte 
katholieke mis. Het is een klooster dat zich niet neergelegd 
heeft bij het afnemende aantal kloosterlingen, maar allerlei 
cursussen aanbiedt en er is ook een gymnasium aan 
verbonden. Het was er dus best druk met gasten, ondanks 
corona. Op maandag was de crematie, om kwart voor twaalf. 
Eerst wilde ik in de kerk gaan zitten, maar die was toch heel erg 
barok en katholiek. Buiten was een stiltetuin met uitzicht op 
de omgeving. Om kwart voor twaalf begonnen vijftien minuten 
de klokken van de basiliek te luiden. Ik zat daar en dacht aan 
mijn oom, aan al zijn verhalen, die mij inspireerden om ook ver 
van huis te gaan, per vliegtuig naar Hong Kong en te voet naar 
Genua.

Een kaarsje voor een zeeman 
aan de Eifelsteig
Tekst en foto Titia Meuwese

Het Klooster van Steinfeld in de Eifel
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Tekst en foto’s Arnoud Boerwinkel

Haastig loop ik ’s ochtends vroeg 
een bomvol Centraal Station van 
Amsterdam binnen. Ik ben weer eens 
te laat vertrokken van huis en moet 
snel mijn weg vinden naar de trein. 
Massa’s mensen verdringen zich in de 
winkeltjes en rond informatiepanelen. 
Ik heb nog een paar minuten, maar 
nergens zie ik waar mijn trein vertrekt. 
De toegangen tot de perrons zijn 
onvindbaar. Ik raak in paniek. Waar 
vind ik mijn trein? Ik heb nog een 
halve minuut. Eindelijk vind ik ergens 
een klein trappetje dat leidt naar een 
perron, waar een kort treintje klaar 
staat voor vertrek. Ik stap haastig in, 
waarna de deuren zich sluiten en de 
trein in beweging komt. Dan ontdek ik 
dat ik mijn rugzak heb thuisgelaten. Ik 
ga op zoek naar de conducteur, maar 
merk dat de trein helemaal leeg is. Ik 
loop naar voren om de machinist te 
zeggen dat ik zo snel mogelijk weer wil 
uitstappen om mijn bagage thuis op te 
halen. “De trein stopt niet eerder dan 
in Arnhem”, zegt hij. Wanhopig zoek ik 
een plek in de angstig lege treincoupé.

Klam van het zweet word ik wakker 
uit weer zo’n nare reisdroom. Te laat 
aankomen op het station en dan 

ontdekken dat ik mijn bagage heb 
thuisgelaten; het is een terugkerend 
thema van mijn dromen. 
Gewaarschuwd door deze 
onheilsvoorspelling wandel ik op de 
ochtend van 1 juli keurig op tijd met 
mijn rugzak veilig over mijn schouders 
het station binnen. Daar kun je de 
spreekwoordelijke kanon afschieten, 
want zo kort na de lockdown durven 
nog maar weinig mensen een stap in 
de trein te zetten. Zo vind ik makkelijk 
mijn weg naar de ICE die speciaal 
voor mij lijkt te rijden en me aan het 
eind van de middag keurig afzet 
in Zürich. Daarna glijd ik door een 
prachtig Alpenlandschap op weg naar 
het startpunt van mijn wandeltocht 
langs de Via Claudia Augusta. Als ik in 
Landeck uitstap, zie ik dat niet alleen 
mijn coupé, maar de hele - honderden 
meters lange - trein bijna helemaal 
leeg is. Weliswaar zijn de grenzen in 
grote delen van Europa weer geopend 
voor toeristenverkeer, maar het 
lijkt of ik de enige ben die zijn kans 
grijpt. Ben ik een onverantwoorde, 
overmoedige waaghals die als enige 
veel te snel weer op reis gaat? 
Had ik voorzichtigheidshalve thuis 
moeten blijven en een binnenlandse 

wandelbestemming moeten kiezen?

Een meerjarenproject
Al gauw verdwijnen die gedachten uit 
mijn hoofd als ik de volgende dag de 
eerste stappen zet van mijn wandeling 
langs het dal van de Adige (Etsch) 
door Zuid-Tirol. Deze tocht had ik al in 
mei dit jaar willen maken als onderdeel 
van mijn tweede Romewandeling, 
waarvan ik – verspreid over meerdere 
jaren - grote delen in etappes loop 
langs de “Oostelijke route”. Zo liep ik 
achtereenvolgens onder meer door 
de Eifel, langs het Rijndal, over de 
Romantische Strasse door Beieren, en 
aan het eind van deze week hoop ik 
aan te komen in Trento. Ooit nam ik mij 
voor tien jaar na mijn eerste aankomst 
in Rome in 2022 opnieuw de Heilige 
Stad binnen te wandelen, maar dat gaat 
waarschijnlijk niet lukken.
Een uur nadat ik met koppijn en 
kotsmisselijk van wagenziekte in 
Nauders de bus ben uitgestrompeld, 
passeer ik onbezorgd wandelend 
over de Reschen-pas de Italiaanse 
grens. Zoals altijd, wanneer ik de 
Italiaanse bodem betreed maakt mijn 
hart een vreugdesprongetje. Maar 
dat is in dit geval te vroeg gejuicht, 

Reisdroom of 
droomreis?
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want deze streek behoort weliswaar tot Italië, maar is nog 
geheel Duitstalig. De bewoners voelen zich noch Italiaan, noch 
Oostenrijker, maar Tiroler. Hun streektaal begrijpen kost me veel 
moeite.

Waalwegen
Terwijl in Nederland de regen op de daken klettert, loop ik 
zingend onder een schaduwrijk bladerdek dat mij beschermt 
tegen de warmte van de zon. Al snel bereik ik de eerste van 
de beroemde Waalwegen die hier in de streek Vinschgau (Val 
Venosta) het wandelen tot een buitengewoon aangenaam 
genoegen maken. Het zijn smalle paden langs even smalle 
kanaaltjes die horizontaal langs de berghelling lopen om 
het smeltwater van de bergen op te vangen en te verdelen 
over de wijn- en appelboomgaarden in het dal. Inmiddels 
vervullen ze vooral nog een toeristische rol, want onder mij 
zijn het vooral grootschalige irrigatiesystemen met krachtige 
waterkanonnen die de functie van dit eeuwenoude systeem 
hebben overgenomen. Steeds heb ik rechts van mij het strakke, 
geometrische lijnenspel van de boomgaarden in diverse 
groentinten dat mij gedurende deze achtdaagse tocht constant 
begeleidt. Dat maakt in zekere zin deze tocht enigszins 
voorspelbaar. Behalve dat het uitzicht over de eindeloze vlakte 
onder mij nauwelijks verandert, bestaat bijna elke dag uit een 
flinke klim ‘s ochtends om vanuit de overnachtingsplek in het 
dorp op de hoger gelegen Waalweg te komen. Daarna volgt een 
makkelijke wandeling over dat aangenaam beschaduwde pad 
en aan het eind van de middag kom ik dan weer via een pittige 
afdaling in een van die mooie stadjes in het dal. 

“La mascherina”
Toeristen kom ik op deze wandelroute nauwelijks tegen, behalve 
in de omgeving van hotels. Af en toe maak ik een praatje met 
enkele medewandelaars (vaak Duitsers) of bewoners van de 
streek. Zodra ik in de bewoonde wereld kom, word ik eraan 
herinnerd dat we nog midden in de pandemie zitten. Dat Italië 
daaronder ernstig te lijden heeft gehad is te merken aan de 
alom aanwezigheid van het mondkapje, la mascherina: in de 
supermarkt word ik boos aangekeken als ik zonder dat ding 
binnenloop, en in sommige restaurants word ik gevraagd hem 
voor te doen zodra ik opsta van tafel. Op straat hebben mensen 
hem ofwel voor hun mond, of hij hangt aan een oor of aan hun 
pols. Ik voel me met zo’n lapje voor m’n gezicht buitengesloten: 
de verstaanbaarheid en daarmee de communicatie wordt 
erdoor bemoeilijkt.  
In m’n eentje wandelend door de vrije natuur heb ik daar 
allemaal geen last van. En zo zet ik met de zon op m’n kruin 
en een fris windje rond mijn hoofd op het ritme van mijn 
hartslag de ene voet voor de ander, genietend van de meest 
existentiële vorm van voortbewegen. Wat heeft een mens meer 
te dromen…?

Volle trein – lege trein
Als ik na tien wandeldagen weer met lichte tegenzin in de 
trein naar huis tuf, is het verschil met de heenreis opmerkelijk: 
de treinen in Oostenrijk en Duitsland zitten alweer bomvol 
gemaskerde reizigers. Zodra ik in Venlo overstap op het 
vertrouwde geel-blauwe NS-materieel lijk ik weer teruggekeerd 
in de lege trein van mijn naargeestige droom….

Meer informatie over de Via 
Claudia Augusta is te vinden op 
pelgrimswegen.nl 
Zoek op “oostelijke route”.
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Lyanne wordt als militair chauffeur in 1992 
tijdens de oorlog in de Balkan uitgezonden naar 
Sarajevo. Daar bevindt zij zich in het Rainbow 
Hotel op het moment dat dit door Servische 
milities zwaar onder vuur wordt genomen. 
Na terugkeer in Nederland is de opvang 
zwaar onvoldoende om haar te helpen deze 
traumatische ervaring te verwerken.
Pas jaren later ontwikkelen zich bij haar ernstige 
klachten en wordt bij haar PTSS (posttraumatisch 
stresssyndroom) gediagnosticeerd. Ook de rest 
van het gezin, (man en drie dochters) ondervindt 
de gevolgen van deze onverwerkte schade aan 
Lyannes ziel en zo worden niet alleen moeder, 
maar ook een van de dochters langdurig cliënt 
van de geestelijke gezondheidszorg.

Zo’n twintig jaar na haar Bosnische ervaring 
besluit Lyanne zich te wagen aan een 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, 
later gevolgd door een wandeltocht naar 
Rome. Naast een beschrijving van haar verblijf 
in Bosnië en van de problemen binnen haar 
gezin, vormt het verslag van haar wandelingen 
door Spanje en Italië een belangrijk onderdeel 

van het bijna driehonderd pagina’s dikke 
boek. Behalve een aanklacht tegen de 
gebrekkige zorg aan oorlogsveteranen werpt 
het boek een openhartige blik in de gevoels- 
en gedachtenwereld van de ik-figuur. Die 
binnenwereld wordt – ook gedurende beide 
pelgrimstochten – volledig beheerst door 
vragen, twijfels, woede, angsten en frustraties. 
Haar steeds aanwezige, deels onbewuste 
controlebehoefte roept de vraag op of deze 
wandelervaringen vat hebben op Lyanne onrust 
en leiden tot verwerking en acceptatie.
De boodschap van dit boek is duidelijk: wie als 
militair naar een vredesmissie wordt gezonden 
loopt grote risico’s daarvan blijvende lichamelijke 
en/of geestelijke schade te ondervinden. En dat 
vereist intensieve en langdurige begeleiding.
Graag had ik Lyanne ook enige literaire 
begeleiding gegund om wat meer structuur in 
haar verhaal te brengen en af en toe coupures 
aan te brengen in de soms te lange lappen tekst. 
Dat zou de zeggingskracht van haar belangrijke 
boodschap ten goede zijn gekomen. Opmerkelijk 
detail: De prijs van het boek verwijst naar het jaar 
van haar traumatische ervaring. A.B.

Lezing door Henriët Griffioen over de betekenis van een pelgrimstocht

Nieuwe boeken

Op donderdag 28 januari 2021 vanaf 19:30 houdt ons 
bestuurslid, musicologe Henriët Griffioen een lezing over haar 
pelgrimservaringen. Dit gebeurt op de locatie Eemnes van de 
Volksuniversiteit Het Gooi, Noordersingel 4 3755 EZ Eemnes.
Na het lopen van ruim 5000 km over diverse pelgrimswegen 

in Frankrijk, Spanje en Italië vertelt Henriët over wat een 
pelgrimstocht met je kan doen. Wat gebeurt er met je als je 
in eenzaamheid loopt? Welke verhalen kom je tegen? Hoe 
beïnvloedt zo’n ervaring je dagelijks leven ná de tocht?
Info en reserveren bij volksuniversiteithetgooi.nl/cultuur/

“Ze hoorden mijn schreeuwen niet”
door Lyanne Paskamp 

Terloops is de titel van een serie van vier mooi 
verzorgde boekjes die deze zomer door uitgeverij 
Van Oorschot op de markt werd gebracht. 
Elk van de vier boekjes gaat op een of andere 
manier over wandelen en zal onze wandelende 
lezers aanspreken. Schrijver Gerbrand Bakker 
woont in de Eifel en zijn boekje is een hilarische 
beschrijving van zijn pogingen de markeringen 
van “wandelroute nummer 1” door zijn streek op 
orde te brengen. Gewapend met een lijmpistool 
en tientallen markeringsschildjes probeert hij 
het spoor van de wandeling te volgen en daarbij 
ondervindt hij aangename, maar ook minder 

aangename afleidingen en obstakels. 
Ook de andere boekjes uit de serie zijn de 
moeite waard: In De Grote Ronde beschrijft 
Thomas Rosenboom ontmoetingen en 
overwegingen tijdens zijn dagelijkse wandeling 
door de binnenstad van Amsterdam. Bregje 
Hofstede beklimt in Bergje de Sas Songher in de 
Dolomieten, de streek waar ze als kind met haar 
ouders regelmatig vakanties doorbracht. In Je 
keek te ver, tot slot loop je mee met Marjoleine 
de Vos vanuit haar woning in het Noord-
Groningse Zeerijp. A.B.

“De 3 bestaat niet” 
door Gerbrand Bakker

Uitgeverij Quo Vadis
ISBN 9789492435149

Prijs € 19,92

Uitgeverij G.A. van 
Oorschot B.V.

ISBN 9789028220058
Prijs € 12,50
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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), Dick van Maanen (vice-voorzitter), Femke 

Heemskerk (secretaris), Bart van den Dolder (penningmeester), Henriët 

Griffioen, Robert Jansen en Guus Wesselink (leden).

Redactie Omnes, Nieuwsbrief en Website                                                                                                                                         

Leo Baeten, Arnoud Boerwinkel (hoofdredacteur Omnes, A.B.), Rinse 

van Gans, Everdiene Geerling (Facebook en Twitter), Luc Gregoir, Titia 

Meuwese (Nieuwsbrief en Website), Hans Overgoor, 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

Oplage: 1.100 exemplaren

Fotoverantwoording

De foto op de omslag is gemaakt door Peter Molog. De foto Zonnemist op 

de achterkant is gemaakt door Titia Meuwese.

Colofon

Guus Timmermans en zijn vrouw Kitty Frijter 
doorkruisen al jarenlang op de fiets het 
Europese continent. Maar ze trokken met 
het stalen ros ook al door Afrika (Gambia, 
Senegal) en India. In 2017 richtten zij hun stuur 
naar Santiago en een jaar later naar Rome. 
Tijdens zo’n reis schrijft Kitty een blog voor 
de achterblijvers en maakt Guus elke dag een 
tekening van een bijzondere plaats waarop hij 
zijn oog laat vallen.

Hij vertelt:
Wanneer ik met de eerste tekening begin, moet 
ik er ook echt wel even inkomen. Ik kijk naar iets 
specifieks. Iets dat me opvalt. Ik zoek een plek 
en begin te tekenen. Ik heb een klein doosje met 
potloden en wat aquarel. Die aquarelverf gebruik 
ik af en toe om er een kleurtje in te doen. 
Sommige accentjes moeten wat kleur hebben, 
vind ik.
Als ik thuis ben, maak ik van mijn tekeningen en 
teksten boeken op m’n eigen printertje.
De boeken deel ik uit aan familie en vrienden. 
Het is een fotografisch beeldverslag met 
tekeningen en verklarende tekst.

Elke dag een schets



Wees een reiziger
sla nieuwe wegen in

kies straten uit die je nog niet
eerder liep

open onbekende deuren
praat met vreemden

sleep geen onnodige dingen met
je mee

maak je handen leeg
om te klimmen op muren, bergen

en in bomen
kijk verder dan je neus lang is

spring in het diepe
of hoger dan je de lat legt

maar spring

Wees een reiziger
zeg ‘nee’ als je de afloop kent

zeg ‘ja’ als je nieuwsgierig wordt
stop ze in je broekzak

als proviand voor onderweg
kies met je hoofd

of met je hart
kies zonder aarzelen

blindelings
rücksichtslos

maar kies

Wees een reiziger
waai met alle winden mee

loop in zeven sloten tegelijk
raak steeds verder van huis

laat jezelf verdwalen
let niet op de tijd

let nooit op de tijd
blijf langer dan gepland

en vertrek voordat iets onwrikbaar
vast ligt

fluit dans lach
en eindig altijd met een vraag

Zullen we?

Anouk Saleming
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