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Zonnelied 

Allerhoogste, Almachtige, Algoede Heer 

U zij alle lof, glorie en eer en alle zegeningen. 

Geprezen zijt Gij,  Heer, met al uw schepselen 

en heel bijzonder onze broeder zon, 

die ons de dag geeft waarmee Gij ons verlicht 

en die schoon is en stralend en met volle pracht  

een afbeelding is van  U, Allerhoogste. 

Geprezen zijt Gij, Heer, om zusters maan en sterren. 

die Gij geschapen hebt helder, kostelijk en schoon. 

Geprezen zijt Gij, Heer, om onze broeder wind, 

om de lucht, de wolken en om goed en slecht weer, 

waardoor Gij uw schepselen bijstaat. 

Geprezen zijt Gij, Heer, om zuster water, 

die zeer nuttig is en ootmoedig, kostelijk en zuiver. 

Geprezen zijt Gij, Heer, om broeder vuur, 

door wie Gij de nacht verlicht. 

en die schoon is en vrolijk, krachtig en sterk. 

Geprezen zijt Gij, Heer, om zuster aarde, 

die ons onderhoudt, draagt en voedt 

en die verschillende vruchten voortbrengt, 

kleurige, fonkelende bloemen en bomen, 

alle soorten weelderige planten en gras. 

Looft en prijst de Heer en dankt Hem 

en dient Hem in grote nederigheid. 

   Franciscus 

 



Voorwoord:  
 

Het lijkt zo eenvoudig: Stap voor stap in de voetsporen  van Franciscus, maar het slechte 

weer met de daarbij behorende spekgladde paden maakten het fysiek soms behoorlijk 

zwaar. Omdat wij eigenlijk alleen de naam “Franciscus van Assisi” kenden, leek het ons 

nuttig om vóór vertrek het boekje van Pieter Freeman omtrent deze heilige te lezen. 

Echter, je weet hoe het gaat. De weken vliegen voorbij en voor wij twee hoofdstukken 

hieruit hadden bestudeerd, zaten wij al in het vliegtuig naar Italië. Wel met het boekje 

van Freeman  èn de routebeschrijving van Kees Roodenburg in de handbagage. Deze 

boekjes vormden samen een goed koppel en heeft ons onschatbare diensten bewezen 

tijdens onze 500 km lange voettocht van Florence naar Rome. Ook dank aan onze oud-

plaatsgenoot Jaap Steenvoorden die ons, uit eigen ervaring, een aantal goede tips en 

aanwijzingen kon meegeven. 

 

De tocht begint in de Franciscaanse kerk Santa Croce in Florence om daar het eerste 

stempel in ons pelgrimspaspoort te halen. Dan lopen we naar La Verna en Assisi in de 

Apennijnen. Vervolgens bezoeken we de bekende kluizenarijen in het Rietidal en eindigt 

de voetreis bij de Sint Jan van Lateranen in Rome. 

 

Tijdens deze reis is Franciscus voor ons gaan leven als een persoon die respect afdwong 

door zijn levensstijl. Een man die stond voor zijn keuze en zijn leven hiernaar inrichtte.  

Zijn werk en zijn charisma heeft ons aan het denken gezet. Soms wel met vraagtekens 

omdat hij in onze ogen wel eens extreem te werk ging, maar soms ook zo menselijk en 

soepel dat het een schrille tegenstelling vormt met de huidige strakke leer van Rome.  

Omdat onze tocht kriskras door het leven van Franciscus loopt, staat ter informatie  

achter in het verslag een resumé van zijn leven. De cursief geschreven delen in het 

verhaal zijn overgenomen teksten  van Pieter Freeman om het verhaal meer achtergrond 

te geven. 

 

Tijdens onze voettocht vanuit Rome in 2007 hadden we ervaren dat er in Italië voldoende 

overnachtingmogelijkheden zijn  en voor het eerst in onze trektochtgeschiedenis hebben 

we geen tent in de rugzak. Zekerheden loslaten: één van de sleutels van de pelgrim. 

Maar tussen zeggen en doen zit wel een verschil!  

Het is weer een reis geweest met veel ontmoetingen en deze keer vooral met Franciscus! 
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Donderdag, 16 april 2009 Hillegom - Pontassieve 

Heeft Ton z‟n goede schoenen aan? (Santiago de Compostela 2003!) Dan kunnen we 

vertrekken! Deze keer vanaf Schiphol en bijna traditiegetrouw brengen Jan en Willy  

Clemens ons weg naar de trein in 

Nieuw Vennep. In de vertrekhal van 

Schiphol zoeken we de balie om onze 

rugzakken in te sealen. Echter, voor 

een paar euro‟s méér kopen we een 

hoes met slot. Meerdere keren te 

gebruiken. Wie weet gaan onze 

kleinkinderen er ooit nog eens mee 

op pad? 

De vlucht naar Pisa verloopt rustig. 

Het wolkendek is prachtig om te 

zien, maar het zou aardig zijn geweest om de aarde eens van een ander kant te bekijken. 

Nu zijn alleen de toppen van de Alpen zichtbaar. In het vliegtuig is genoeg afleiding. Een 

groep scholieren gaat op reis en bij iedere, overigens lichte, turbulentie roepen ze 

klassikaal een soort yell. In Pisa nemen we de trein naar Pontassieve, een klein plaatsje 

onder Florence.                          

‟s Avonds eten we de eerste pizza. Hoeveel zullen er deze reis nog volgen?  

 

 

Vrijdag 17 april 2009                  Florence 

Vandaag nog geen lange dagafstand lopen maar 

naar Florence om de Franciscaner kerk, Santa 

Croce, te bezoeken. De stad is een museum op 

zich. Het is nog vroeg, maar de toeristen zijn al 

in grote getale aanwezig. Twintig jaar geleden 

hebben we Florence ook bezocht tijdens een 

georganiseerde fietsvakantie.  

 

Vandaag dus geen toerist, maar pelgrim op zoek 

naar het startpunt van onze voettocht.  

 

Santa Croce 
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Anno 1217 bouwden Franciscus met enkele minderbroeders een paar hutjes en een kapel 

in een buitenwijk van Florence. Ongeveer op dezelfde plek is later de Santa Croce 

gebouwd. Om de kerk te bezoeken 

moet entreegeld worden betaald. 

Echter, als wij ons pelgrimspaspoort 

tonen krijgen we naast het stempel 

ook gratis toegang tot de kerk.  

 

Deze wordt gekenmerkt door de 

eenvoudige Franciscaanse stijl en  is 

beroemd geworden om de fresco‟s van 

Giotto, voorstellende de scènes uit 

het leven van Franciscus. Maar ook 

om de mooie graftomben van een aantal Italiaanse beroemheden zoals Michelangelo en 

Galileo Galilei. Wat ons het meeste aansprak was toch een 800 jaar oude pij van 

Franciscus. Het tastbare bewijs dat de heilige ook hier zijn voetstappen heeft liggen. 

 

In de kerk veel kunst en weinig devotie, behalve in het 

stiltecentrum. Eén van de rituelen op onze 

pelgrimstocht is het dagelijks branden van een kaars. 

Deze keer met de afbeelding erop van de St. Jozef-

Martinuskerk, onze parochie. En hier in het 

stiltecentrum wordt deze voor de eerste keer 

ontstoken.  

Voor we de kerk verlaten kopen we elk het Tau-

hangertje  zoals afgebeeld onderaan op de pagina. 

Franciscus gebruikte dit om zijn  brieven te signeren. 

Het is nu het symbool van onze pelgrimstocht, zoals de schelp het is van Santiago de  

Compostela. 

 

Zaterdag 18 april 2009 Pontassieve - Passo della Consuma 

Rondom grote steden zijn vaak drukke verkeerswegen en grote fabrieksterreinen. Dat is 

de reden waarom Kees Roodenburg zijn voettocht ten zuiden van Florence laat starten. 

Vier minuten met de trein, één halte, is voldoende om in het dorpje San Ellero te komen. 

Hier gaan de rugzakken om en worden de Nordic-stokken op goede lengte gezet.  
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Het weer valt niet tegen. Wel fris, 

maar de zon laat zich, ondanks de 

slechte voorspellingen, toch af en toe 

even zien. 

Plotseling staan we voor een klein 

kerkje. Aan de afbeelding boven de 

kerkdeur leiden we de naam ervan af: 

Martinuskerk. Zijn we nog zó dicht 

bij huis? Het praatje met de  pastoor 

is een  leuke onderbreking.   

                                           

Alle begin is moeilijk. De wegen en paden zijn vrij stijl, wel iets 

anders dan de duinen bij Panneland. Na het dorpje Consuma  

klimmen we naar de Passo della Consuma  op 1050 meter 

hoogte. Hier staat Albergo Miramonti, aanbevolen in de 

routebeschrijving. Een eenvoudig onderkomen, een beetje 

ouderwets misschien. Luciano Landini, de eigenaar, kent Kees 

Roodenburg en spreekt zeer lovend over hem. Op dat moment wisten we nog niet dat de 

hele streek Kees kent. Zodra men de routebeschrijving zag was er direct de herkenning. 

De leuke bijkomstigheid was wel dat wij op vertoon van het routeboekje van Kees extra 

korting kregen op de overnachtingprijs. 

                                                              

Zondag 19 april 2009 Passo della Consuma - Stia 

Regen en mist als we opstaan, maar bij 

vertrek is het gelukkig droog. Boven 

verwachting  kunnen de poncho‟s in de 

rugzak blijven. De camachen (regenpijpen)  

daarentegen zijn erg praktisch met dat 

natte hoge gras. Luciano raadt ons aan om 

het eerste stuk langs de weg te lopen en 

verderop de route op te pakken.  

Het is wel uitkijken geblazen. Er is 

weinig rood-witte markering, maar met de 

beschrijving van Kees, de tips van Jaap en 

niet te vergeten de Tau-tekens hier en daar op de bomen is het  wel te vinden.  
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In vergelijking met de Via Francigena lopen we nu echt over 

geitenpaadjes en rotsachtig terrein. 

 

Stia is een aardig stadje, maar op zondagmiddag valt er 

weinig te beleven. In Albergo la Foresta vinden we 

onderdak. Ton vertelt over onze voettocht en over zijn 

werk in de  Hollandse vereniging van Pelgrimswegen naar 

Rome.  

 

Daar heeft signora wel oren naar en geeft 

een pelgrimskorting op de overnachting-

kosten. De kamer is weliswaar eenvoudig en 

de badkamer bevindt zich op de gang, maar 

voor ons is dat geen probleem. Als blijkt dat 

de bedden nog niet zijn opgemaakt krijgen 

we toch de duurdere kamer en conform de 

afspraak wel voor de pelgrimsprijs.   

 

Later in de middag lopen we een rondje door het stadje en belanden in de parochiekerk. 

Het is een drukte van jewelste. Een aantal kinderen moet worden voorbereid op de        

1e H.Communie die over 

enkele weken zal plaats-

vinden. Er zijn veel mensen in 

de kerk. Iedereen praat door 

elkaar en bij het altaar 

probeert de pastoor iets aan 

de kinderen uit te leggen. Hoe 

maak je van zo‟n chaos een 

mooie viering?   

 

Ik denk terug aan mijn eigen 

communiefeest, 61 jaar geleden. Dat werd  met de nodige discipline georganiseerd door 

de schooljuffrouw en de ouders waren er helemaal niet bij betrokken.  Dan is  er toch wel 

veel veranderd. 

 

Lunchpauze 
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De kerk van Sacre Eremo  

Maandag 20 april 2009 Stia - Camàldoli 

Vandaag is Pieter jarig! De beloofde regen is vannacht al gevallen en nu staat de zon 

stralend aan de hemel. De streek hier is erg mooi en de hoogteverschillen soms erg groot. 

In Lonnano is er wat 

onduidelijkheid in de beweg-

wijzering en dan raadt een 

gemeentewerker ons aan de 

“bovenweg” te nemen. Geen 

slechte keus, zij het wel met 

veel klimwerk. De uitzichten 

zijn prachtig.  De temperatuur 

is laag en langs de kant van de 

weg vertellen sneeuwresten dat 

de winter hier nog nauwelijks 

voorbij is. Door een schitterend 

beukenbos bereiken we de asfaltweg die ons naar de kluizenarij Sacre Eremo van 

Camàldoli leidt.   

In deze kluizenarij heeft Franciscus een maand uitgerust toen hij, na zijn grote 

reis door het Midden-Oosten (1220), terugliep  van Venetië via Florence (Santa 

Croce) naar 

Assisi 

Ons nachtver-

blijf is een-

voudig. Slapen op 

stapelbedden en 

geen dekens te 

bekennen:  eigen 

slaapzakken ge-

bruiken dus.  

Om zeven uur is 

de vesperdienst 

en daarna eten met een groepje mensen die hier enkele dagen verblijven in het  

spiritueel centrum. We zijn weer pelgrim! 
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Dinsdag 21 april 2009 Camàldoli - Badia Prataglia 

Om de kloostersfeer te proeven willen we de regel van het klooster meevieren en zo 

zitten we om zes uur al in de kapel voor de prime, het ochtendgebed. De lauden worden 

om half acht gebeden. Daarna, in sneltreinvaart, ontbijten met de andere gasten. Joost 

mag weten waarom zo vlug?   

 

De kluis waar 

Franciscus verbleef is 

afgesloten met een 

hek en helaas niet 

toegankelijk. Beetje 

bij beetje gaat het 

verhaal voor ons 

leven.  

 

 

 

 

Om half twaalf vieren we de eucharistie en gebruiken aansluitend de maaltijd. Dan is 

het alweer tijd om te vertrekken. De gastenpater, don Carlo, tekent en stempelt het 

pelgrimspaspoort. We brengen hem de groeten over van Jaap Steenvoorden, maar aan 

zijn gezicht zien we dat hij moeite heeft Jaap voor de geest te halen. Jammer dat we 

geen foto van hem hebben meegenomen.   

 

Buiten is het koud en mistig. Een vrijwilliger 

van het klooster brengt ons door het bos naar 

de asfaltweg en vertelt ondertussen over zijn 

betrokkenheid bij het klooster. Het is erg 

aardig dat hij dit wil doen. We hebben  niet 

meer dan veertig meter zicht en dan zie je 

letterlijk door de bomen het bos niet meer!  

 

De asfaltweg loopt naar beneden en 

plotseling zijn we “onder” de wolken en is het weer helder. Het bos is prachtig. Jammer 

dat de zon niet schijnt.  

 De kluis 
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Het laatste stuk loopt zwaar. Regelmatig staan er borden langs de kant 

van de weg die grote afdalingspercentages aangeven. Daar hebben wíj  

geen borden voor nodig, dat voelen we zo ook wel. 

De regen geeft Badia Prataglia een sombere indruk, maar Albergo 

Giardino, ziet er goed uit. Eenmaal op de kamer blijkt de verwarming niet 

te branden en dat is met een buitentemperatuur van 10º geen pretje. Men 

doet verwoede pogingen de kachel aan de praat te krijgen, maar dat lukt 

niet. Vroeg naar bed is de beste optie! 

 

Woensdag 22 april 2009 Badia Prataglia - La Verna 

De regen is opgehouden en af en toe schijnt de zon. De temperatuur is aan de lage kant,  

maar om te lopen is het prima. De paden zijn door de vele regen spekglad en samen met 

de steile hellingen is het zeker niet ongevaarlijk. Als dan een kei, waarvan ik meende 

dat hij vast ligt wegrolt, rol ik mee. Een flinke schaafwond over mijn scheenbeen met al 

snel een blauwe achtergrond. Hebben we de pleisters toch niet voor niets meegenomen. 

Zonder onze Nordic-stokken zou dit vast en zeker veel vaker zijn gebeurd.  

De uitzichten zijn 

weer schitterend en 

een bankje in de zon 

haalt ons over even 

te rusten. Vandaag 

geen lange dag-      

afstand, maar door 

de soms bijna 

onbegaanbare paden 

schieten we niet op. 

Zelfs als we niet 

hoeven te klimmen of 

te dalen is de mos-

achtige grond zo 

spekglad, dat we alle zeilen bij moet zetten om niet uit te glijden. Het bos rondom La 

Verna is eeuwenoud en heel mooi om te zien. Voor Franciscus was dit een bijzondere 

plek.  

Het was nog in de tijd dat Franciscus met zijn medebroeders door de omgeving 

van Assisi trok.  Aangekomen in Montefeltro  hoorden zij dat er feest zou zijn ter 
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ere van een nieuw ridderschap. Daar kwamen vele edelen uit verschillende streken bijeen. 

Ook Orlandus, een heer uit Toscane.  

Franciscus en zijn medebroeder Leo besloten daar te gaan preken en eenmaal binnen de 

burcht hield hij een gloedvolle preek met als motto:  

“Zo veel goeds ligt mij in ‟t verschiet ( de hemel), dat ik van elke last geniet” 

Orlandus was getroffen door zijn woorden en vroeg Franciscus met hem te praten over 

zijn zielenheil. Franciscus antwoordde: “Kom dan vanmiddag hierheen. Stel vanmorgen 

uw vrienden die u op dit feest hebben uitgenodigd niet teleur. Na de maaltijd kunnen we 

praten zolang u maar wilt”. Toen het banket was afgelopen kwam Orlandus en stelde met 

Franciscus orde op zaken. Toen het gesprek ten einde liep zei hij:”Broeder Franciscus, in 

Toscane bezit ik een eenzame berg, La Verna 

genaamd, die zich goed leent voor gebed en 

meditatie. Als die berg u en uw gezellen 

bevalt, schenk ik hem graag aan u voor het 

heil van mijn ziel”.  

Blij bedankte Franciscus Orlandus en 

vervolgde: ”Heer, wanneer u weer thuis bent 

zal ik twee van mijn broeders sturen. Laat u 

hen de berg zien. Wanneer ze hem geschikt 

vinden, neem ik uw aanbod heel graag aan”. 

Toen Orlandus thuis was kwamen twee 

broeders de berg bekijken. De broeders 

vonden een kleine vlakte die geschikt leek  en 

van  takken en bladeren bouwden ze er een 

kleine hut. Aan Franciscus vertelden ze bij 

terugkeer dat de plaats uitermate geschikt was.  

 

Nu ging ook Franciscus met de andere medebroeders naar La Verna. Aan de voet van de 

berg rustte het gezelschap nog even uit onder een eik die langs het pad stond. Plotseling 

streek een grote vlucht vogels fluitend en kwetterend rondom Franciscus neer. Sommige 

zetten zich neer op zijn hoofd, anderen op zijn schouders en knieën en handen.  

Toen hij dit wonderlijke gebeuren zag , zei hij: “Ik denk dat het bij onze Heer Jezus 

Christus in de smaak valt dat wij ons hier huisvesten waar de vogeltjes zo blij zijn over 

onze komst”.  

 



 15 

Daarna stonden zij op en haastten zich naar de plaats waar het hutje stond om daar met 

elkaar te kunnen verblijven. Voor zichzelf zocht hij op de flank van de berg een eenzame 

plek en bouwde er een eenvoudige cel ( de 1e cel) om daar te bidden  en jaren later, in 

1224, een plaats (de 2e cel) om zijn veertig daagse  vasten ter ere van de aartsengel 

Michaël  te kunnen houden. 

 

En zo klimmen wij, ruim 800 jaar later, ook de berg op naar La Verna. Hier staat 

inmiddels een groot kloostercomplex waar we gastvrij worden ontvangen. Ook hier 

willen we de kloosterregel meevieren en besluiten morgen hier te blijven. Na de 

vesperviering ontmoeten 

we in de refter meerdere 

groepjes mensen, maar 

we zijn te moe om daar 

nu een gesprek mee aan 

te gaan. De pelgrims-

verhalen komen morgen 

wel. Half negen gaan we 

onder de wol (3 dekens!) 

want ook hier laat de 

verwarming het afweten.  

 

 

Donderdag 23 april 2009 La Verna 

De wekker kent geen rustdag en roept ons voor de Lauden van half zeven. Het is even 

zoeken, want in de grote kloosters lijken alle gangen en deuren op elkaar. Maar opeens 

staan we toch op het plein voor de basiliek. Binnen tellen we twaalf broeders. Op onze 

Romereis kwamen we meest niet verder dan twee of drie. De gezangen zijn zonder 

kerkboekje moeilijk te volgen, maar in de geest van Franciscus bidden we het Zonnelied 

en enkele gebeden uit het pelgrimsboekje, die we vóór ons vertrek van Joke hebben 

gekregen. Onze kaars staat op het altaar naast de paaskaars te branden.  

 

Op de aankondiging zien we dat de Eucharistieviering om elf uur en de noon, het 

middaggebed met aansluitend de processie naar de kapel van de Stigmatisatie, om drie 

gehouden zal worden. De vesperdienst is om zeven uur.  

 

De kapel van La Verna 
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Al deze vieringen willen we beslist meemaken. Tussendoor is er voldoende tijd om  

rondom het klooster La Verna de beschreven  bijzondere plaatsen te bekijken.  

 

In 1213 heeft Franciscus deze 

berg gekregen van graaf 

Orlandus. We zien de “1e cel van 

Franciscus” en de Sasso Spicco, een 

indrukwekkende overhangende rots 

waaronder Francisus graag ging bidden. 

Vanuit de basiliek loopt een galerij naar 

de “2e cel van Franciscus”, de kapel van 

de Stigmatisatie. Hierin staat een 

schitterende serie fresco‟s afgebeeld 

waarop het leven van Franciscus wordt 

uitbeeld. De Stigmatisatiekapel (1224) 

herinnert ons eraan dat Franciscus hier 

een visioen kreeg van een op het kruis 

geplaatste engel met zes vleugels boven hem uitgestrekt en met de handen en voeten aan 

het kruis gehecht. Verward overwoog hij wat de betekenis van dit visioen kon zijn, tot hij 

de stigmatisatie, de vijf littekens van de gekruisigde Christus op zijn eigen handen, voeten 

en aan zijn rechterzijde ontwaarde.  

 

Elke dag na het 

koorgebed van drie 

uur gaan de 

broeders en gelo-

vigen in processie 

naar de kapel van 

de Stigmatie om dit 

feit te herdenken. 

Dit is toch wel een 

bijzondere plaats.  

 

Franciscus is hier,  800 jaar na zijn  overlijden, nog springlevend! 

Kapel van de Stigmatisatie 

Fresco:  Franciscus dicteert de regel! 
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Op verzoek van Franciscus werd tussen 1216 en 1218  een kerkje gebouwd dat is 

toegewijd aan Maria der Engelen. Hierin treffen we, evenals in de kapel van de 

stigmatisatie, schitterende terra-cottawerken aan, omdat de muren daar te vochtig 

waren voor fresco‟s. De basiliek is gebouwd in de 14e eeuw.  

 

Tijdens het middaggebed betrekt de lucht en komt de regen met bakken naar beneden. 

Gelukkig is de galerij naar de kapel overdekt, zodat de processie gewoon door kan gaan. 

Tot onze spijt valt door die gietregen de voorgenomen wandeling naar de kapel van de 

vogels in het bos in het water en  na de vespers is het al donker. Een goede reden om 

hier eens terug te komen.  

   

Vrijdag 24 april 2009 La Verna - Pieve San Stefano 

Karlijn is jarig. Jammer dat we geen verbinding krijgen om haar te feliciteren. In de 

ontbijtzaal is niemand te bekennen en dan ben je snel klaar. Even zwaaien naar de 

Deense dames en de serveerster die ons zien vertrekken. Buiten schijnt de zon, maar 

voor de tijd van het jaar is het nog steeds te koud.  

Vandaag nemen we de kaart én route die Jaap ons heeft aanbevolen. Hij heeft deze tocht 

twee jaar geleden gelopen. Aan de nieuwe 

borden kunnen we zien dat er hard gewerkt 

wordt aan de nieuwe bewegwijzering.  Het 

drogere weer van de laatste twee dagen heeft 

tot gevolg dat de paden redelijk tot goed zijn 

te belopen.  

Vlak vóór Pieve San Stefano ontmoeten we 

een Duitse pelgrim, een jonge vrouw alleen 

op weg naar Rome. Chapeau! In 

tegenstelling tot de Camino in Spanje, zou ik 

hier niet graag alleen op pad gaan. Het 

slechte weer van de afgelopen weken is daar 

zeker debet aan. We hebben soms uren 

gelopen zonder een mens te zien. Daarbij zijn de steile en door de regen gladde paden 

beslist niet ongevaarlijk. Wie vindt je als je een blessure krijgt? 

 

Ons slaapadres, een hotel aan een drukke weg naast een tankstation, ligt minstens 1 km 

buiten het dorp. Voor de bijbehorende winkel met restaurant is juist een bus met 
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toeristen gestopt. We vragen ons af wat iemand hier te zoeken heeft, maar misschien is 

het een gewone koffiestop. Gezien de lange rijen voor de kassa wordt er toch veel 

gekocht. Op een achteraf-stoeltje bekijken we onder genot van een kopje koffie de 

menigte die massaal de prullaria inkoopt. Wíj denken: wat moet je ermee? Als de 

toeristen vanuit de bus ons zien lopen denken zij wellicht: die zijn gek! 

 

Zaterdag 25 april 2009 Pieve San Stefano - Sansepolcro 

Ton is ziek. Dat hebben we nog niet meegemaakt. Waarschijnlijk iets verkeerds gegeten. 

Zo kunnen we niet vertrekken en hier blijven is ook geen optie. Dan maar met de taxi 

naar Sansepolcro, 15 km verderop. Na een paar telefoontjes is alles geregeld en rond het 

middaguur zijn we al bij hotel Fiorentino. De mensen zijn hartelijk en natuurlijk mogen 

we naar de kamer. “Of we Kees Roodenburg kennen?”, vraagt Paola, onze gastvrouw. Ja, 

wie kent Kees niet! 

Ton kruipt in bed en ik ga op 

verkenning uit.  

 

Een  leuk plaatsje met de 

zaterdagse markt op het grote 

stadsplein. In de namiddag biedt 

het privéterras van het hotel een 

leuk uitzicht over het plaatsje. 

 

Voor de zaterdagavondviering ga ik naar de kathedraal, maar morgenochtend heeft  de 

Augustinuskerk de voorkeur.  

 

Zondag 26 april 2009 Sansepolcro 

Een sombere zondagmorgen. Je kunt de regen grijpen. Ton is aardig opgeknapt en 

samen gaan we naar de kerk, die wel naar Augustinus is vernoemd, maar geen 

kloosterkerk is. Een vrij jonge priester gaat vóór en een andere gaat biecht horen. Dit 

hebben we al vaker gezien in Italië dat de mensen tijdens een kerkdienst gaan biechten.  

 

 Montecasale, de kluizenarij nabij Sancepolcro, is bekend om het wonder van 

de relikwieën. In de katholieke kerk is het regel dat in een altaartafel 

relikwieën worden bewaard. Franciscus had een paar broeders de opdracht 

gegeven de relikwieën uit een nauwelijks gebruikte kerk te halen en over te brengen naar 
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 de altaartafel van de 

kapel van de broeders. 

Echter, zij waren dit 

vergeten. Toen zij de 

Eucharistie gingen vieren 

in de broederkapel bleken 

de relikwieën van de 

andere kerk zich hier al 

te bevinden en bovendien 

„n zeer aangename geur te 

verspreiden. Franciscus 

hoorde van de mede-

broeders dat zij zijn opdracht niet hadden uitgevoerd en dat dit als  een wonder kon 

worden gezien.                                                                                   

 

Ook het verhaal van de bekering van drie rovers vindt hier zijn oorsprong. De omgeving 

van Montecasale werd geteisterd door drie rovers die veel onheil aanrichtten. Toen zij op 

een dag bij de kloosterpoort aanklopten en om brood vroegen, stuurde broeder Angelo, de 

dienstdoende gardiaan, ze weg met de woorden: ”Stelletje rovers en moordenaars, jullie 

stelen van hardwerkende mensen en jullie zijn zo brutaal hier om een aalmoes te komen 

vragen. Maak dat je wegkomt!”  

 

Toen Franciscus dit later van Angelo 

hoorde verweet hij hem liefdeloosheid 

en beval hem het juist verzamelde 

brood en wijn voor de broeders naar 

de rovers te gaan brengen en zijn 

verontschuldiging aan te bieden. Voor 

de rovers was dit wel heel bijzonder 

en het bracht hen tot nadenken. En 

tegen Franciscus zeiden ze: “Vanwege 

alle zonden mogen we niet meer op Gods barmhartigheid rekenen. Maar als jij nog een 

sprankje hoop hebt dat God zich over ons zal ontfermen, zullen we doen wat je zegt”.  Met 

deze woorden keerden de rovers zich af van de duivel en traden toe in de orde van 

Franciscus.  

 

Montecasale 
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Na dit gelezen te hebben willen we de kluizenarij graag bezoeken. We hebben de keus: 

morgen mét rugzakken via het klooster naar Lama óf vandaag zonder rugzak de 

kluizenarij bezoeken en  morgen een kortere weg nemen. We kiezen voor het laatste. Ton 

mag dan zijn opgeknapt, even  rustig aan  doen kan geen kwaad.   

 Als we na de middagmaaltijd 

vertrekken begint de lucht steeds meer 

te betrekken en al snel giet het van de 

regen. Het klooster ligt hoog tegen de 

berg en de paadjes zijn spekglad. Zelfs 

zonder rugzak is het al een hele toer om 

overeind te blijven. Als we na twee uur 

drijfnat en koud bovenkomen is er 

niemand te bekennen. Het kapelletje is 

open, maar ook erg koud.  

Plotseling komt er toch een broeder 

naar ons toe om een rondleiding te 

geven. Een Italiaans echtpaar sluit zich 

bij ons aan. De broeder vertelt iets over 

de kapel, we zien het stenen bed van 

Franciscus en de cellen van 

Bonaventura en Antonius van Padua, 

zijn medebroeders. Ik weet niet of het geringe aantal bezoekers of het slechte weer 

parten speelde, maar alles ging wel erg vlug en voor we het wisten stonden we, een 

beetje onvoldaan, weer buiten. 

Op de parkeerplaats staat  alleen de auto van het echtpaar. Omdat de klim naar boven 

door het slechte weer niet ongevaarlijk was en wij geen onnodige risico‟s willen nemen,  

vragen we een lift naar beneden. De mensen zijn zeer vriendelijk.  Ze geven niet alleen 

een lift, maar rijden nog wat rond om ook wat van de omgeving te laten zien zoals de 

riante villa van de familie Nestlé, de koffiemagnaat, maar ook de kerk van de  

kapucijnen. 

 

Maandag 27 april 2009 Salsepolcro - Lama 

Lekker zonnig weer! Ongelooflijk na zo‟n slechte weersvoorspelling. Voor het eerst 

kunnen we zonder jas vertrekken. We beloven Paola en haar broer de groeten aan Kees 

Roodenburg over te brengen. 

Cel van Franciscus 
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Bij de boekhandel ontmoeten we een 

paar doorgewinterde backpackers. Ze 

hebben heel Europa al gehad, maar 

vonden de Apennijnen bijzonder zwaar 

met dit slechte weer. We zijn heel blij 

met deze opmerking. Even hadden we 

gedacht dat onze conditie niet meer 

voldoende was, maar als deze kerels 

dat zeggen, mogen wij helemaal niet 

mopperen.   

 

Omdat we gistermiddag de Montecasale al hadden beklommen, kunnen we nu een 

kortere weg nemen  naar Lama. Goed voor Ton om er weer  een beetje in te komen. De 

lucht gaat wel betrekken, maar gelukkig houden we het droog tot Lama. Als we later 

boodschappen doen bij een grote Super komt het hemelwater weer met bakken naar 

beneden. Voor het dichtstbijzijnde restaurant moeten we ruim een kilometer lopen, maar 

dan hebben we ook een avondvullend programma. Aan de tafel naast ons nemen acht 

dames plaats die elkaar heel veel te vertellen hebben en de lachsalvo‟s zijn dan ook niet 

van de lucht.   

 

Dinsdag 28 april 2009 Lama - Bocca Seriola 

De eigenaar toont veel belangstelling voor onze tocht en Kees is ook voor hem geen 

onbekende. Klokslag half negen trekken we de deur achter ons dicht. Bij de apotheek 

zien we de thermometer op 12º staan.  

 

Vandaag lopen we zonder beweg-

wijzering, maar wel met een goede kaart 

en natuurlijk de beschrijving van Kees. 

Op een zeker moment gaat de weg 

linksaf naar een boerderij, maar volgens 

de beschrijving klopt dat niet. 

Gewoonlijk zie je aan het pad wel dat 

het een oprit betreft en veelal hangt er dan een ketting met een bordje privato. We lopen 

Paola en haar                           

broer 
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het pad van circa 300 meter op naar de boerderij en zoeken een aanwijzing. Niets te 

vinden en dan belanden we op een akker 

waar de klei  aan de schoenen gaat 

klonteren, net als sneeuwbonken in de 

winter. Toch maar weer terug naar de 

boerderij waar inmiddels een grote 

herdershond zijn plaats heeft ingenomen 

midden op “ons” pad. Grommend ziet hij 

ons komen en ‟n ietsje nerveus passeren 

wij hem op onze terugweg. De Nordic-

stokken zijn onze redding: daar zijn 

honden als de dóód voor. Blaffend achtervolgt hij ons tot de openbare weg. Er zit niets 

anders op dan het karrenspoor door het weiland te volgen, wat achteraf de goede weg 

blijkt te zijn. Op de terugweg zien we ook een ketting naast de ingangspaal liggen, maar 

het bordje privato is nooit boven water gekomen 

 

Een uurtje later zoeken we tevergeefs naar een Tau-

teken die op de boom moet staan. Na wat heen en 

weer lopen nemen we gevoelsmatig maar een pad 

naar beneden en staan dan plotseling weer voor 

dingen die in het boekje genoemd worden. Helemaal 

goed dus. Het weer echter laat ‟t een beetje afweten. 

Poncho aan, poncho uit! We moeten veel klimmen 

en de geitenpaadjes zijn hier en daar spekglad door 

de regen. Al met al een vermoeiende dag.  

 

 

Maar dan staan we toch even na vier uur voor de refugeo van 

Leonardo. Het doet ons denken aan de Camino in Spanje. Het grote 

verschil is dat we hier de enige gasten zijn en dat zul je in Spanje 

nooit meemaken. Leonardo kookt een heerlijke Italiaanse 

maaltijd.  Hij is een gezellige prater en met een glas wijn erbij is 

het hier goed toeven! 
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Woensdag 29 april 2009 Bocca Seriola - Pietralunga 

Als we de gordijnen opentrekken zien we een hert lopen. Die hebben we hier nog niet 

gezien.  Leonardo heeft het ontbijt al klaar en de zon schijnt. 

 

Evenals gisteren 

moeten we, ondanks 

de vele nieuwe 

wegwijzers, of mis-

schien dank zij de 

nieuwe wegwijzers 

meer zoeken dan 

anders. We vermoe-

den dat het nieuwe 

Franciscusroute niet 

geheel parallel loopt 

met de beschrijving 

van Kees.  

Rond het middaguur schijnt de zon en kunnen we een goede pauze nemen. Later betrekt  

de lucht en gaat het toch weer  regenen. En vanuit Holland krijgen we steeds berichten 

dat het zulk mooi weer is! 

 

Als we Pietralunga 

binnenkomen is het 10º.  

De warmte die we nu 

krijgen komt van onze 

gastheer die ons van harte 

welkom heet.  ‟s Avonds 

brengt hij ons persoonlijk 

naar een pizzeria om te 

gaan eten. Hier ontmoeten 

we eindelijk weer eens een 

pelgrim, Judith uit 

Zwitserland, alleen op stap richting Assisi. Bij thuiskomst zien we dat de temperatuur  

is gezakt naar 6º.   Gelukkig hebben we nu wel een warme kamer.   

 

Afscheidsgroet van Leonardo 
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Donderdag 30 april 2009 Pietralunga - Casamorcia 

Koninginnedag! Hoe vaak heb ik dit al in een reisverslag geschreven? Het voorjaar is 

natuurlijk bij uitstek de tijd om trektochten te maken. Meestentijds is de temperatuur 

aangenaam en zijn de dagen lang. Dat het weer dit jaar van slag is kunnen wij ook niet 

helpen. Vandaag  weer regen bij het opstaan, maar we zien de blauwe lucht al aan-

komen, dus zal het wel goed komen. 

Aan de ontbijttafel maken we even 

een praatje met Judith uit 

Oostenrijk. Zo gaat dat met pelgrims: 

je ontmoet elkaar voor de eerste keer 

bij het avondeten en ‟s morgens lijkt 

het een weerzien van oude vrienden.  

De bediening is in handen van een 

jonge en vooral spontane vrouw, 

geboren in Marokko en nu moeder 

van zeven kinderen. Het is haar niet aan te zien. Maar wat wil je als je daar op veertien 

jarige leeftijd al mee begint.  

De hoteleigenaar lijkt zo weggelopen te zijn uit een filmset van Don Camillo. Evenals 

gisteravond gaat de zorg voor zijn gasten erg ver. Nu  brengt hij ons naar de Via Roma, 

het punt waar we de route weer oppakken.  

 

Bij het verlaten van  Pietralunga  zien we nieuwe borden langs de kant van de weg: Via 

Francigena di San Francesco. Een 

broertje dus van onze Via Francigena 

die we vanuit Rome naar Holland 

hebben gevolgd. De indicatie Francesco 

geeft aan dat deze route via Assisi 

loopt.  

 

Uit nieuwsgierigheid volgen we een dag 

deze bewegwijzering, maar jammer 

genoeg is onze kaart niet gedetailleerd 

genoeg om exact de verschillen met de route van Kees aan te geven. Wel komen we van 

tijd tot tijd dezelfde aanknopingspunten tegen.  

Hoteleigenaar en Marokkaanse dame 
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Tijdens de koffiepauze zien we op de tv in een bar een auto die op een monument inrijdt. 

Pas als we van Froukje een sms-je krijgen herkennen we de  gedenknaald in Apeldoorn. 

Wat een tragedie op onze oer-

Hollandse Koninginnedag!   

 

Vandaag niet veel bospaden, 

maar vooral asfaltweggetjes. 

Als we een dorpje passeren 

spreekt een groepje vrouwen 

ons aan. Ze willen weten waar 

de reis naar toe gaat en  

vinden het een hele uitdaging 

om naar Rome te lopen. Maar 

als ze horen dat we ook van Rome naar Nederland zijn gewandeld, vallen ze bijna om 

van verbazing. Dat je zoiets kan!   

In hotel Emma vinden we onderdak. De kamer is ongezellig en buiten is het koud! We 

gaan er toch nog maar even op uit om de weg te zoeken voor morgen. Tenslotte kun je  

ook niet om zeven uur naar bed!  

 

Vrijdag 1 mei 2009 Casamorcia  -  Gubbio 

Nationale feestdag in Italië. De mensen hebben een vrije dag en dat vertaalt zich in de 

groepjes wandelaars die we onderweg tegenkomen. In Gubbio is het een drukte van 

Gubbio 
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belang. Veel mensen vieren deze dag met een bezoek aan dit historische stadje. Ook de 

zon draagt z‟n steentje bij om het geheel een feestelijk aanzien te geven. 

We zijn rond elf uur al bij de stadsmuur.  Op zoek naar het VVV-kantoor passeren we 

het vrijheidsmonument waar een dame een toespraak houdt. Als we later teruglopen en  

het plein nogmaals oversteken, is ze nog steeds aan het woord. Wat zal ze allemaal te 

vertellen hebben?  

In Albergo Grotta dell‟Angelo kunnen we overnachten. Een goed onderkomen in het 

centrum van de stad  en veel handdoeken om kleren te wassen.   

 

Gubbio  staat bekend om het verhaal van de wolf.  

In de tijd dat Franciscus daar verbleef, dook er in de omgeving een bloeddorstige 

wolf op. De inwoners van Gubbio waren doodsbang omdat de wolf ook mensen 

aanviel en verslond. Franciscus zag dit aan en 

stelde voor de wolf eens op te zoeken. En hoewel 

het hem sterk werd afgeraden ging hij toch op 

pad.  

Toen de wolf Franciscus aan zag komen, liep 

hij met opengesperde muil op hem af. 

Franciscus echter maakte een kruis over de wolf 

en riep het dier bij zich. “Kom hier, broeder 

wolf, ik verbied je, namens Christus, mij of 

anderen kwaad te doen”.  

Het wonder geschiedde. Zijn bek ging dicht en 

als een lammetje liep de wolf naar Franciscus 

toe en ging aan zijn voeten liggen. Deze 

vervolgde: ”Broeder wolf, jij veroorzaakt veel 

ellende. Je hebt je afschuwelijk gedragen door 

mensen en dieren, schepselen van God, te 

verslinden. Hiervoor verdien je als gemene 

moordenaar de galg. Maar broeder wolf, ik wil 

je vrede laten sluiten met de mensen uit de stad. Als jij hun geen kwaad meer doet, zullen 

zij jou al het kwaad vergeven en je niet meer opjagen”. De wolf  antwoordde middels de 

bewegingen van zijn staart, zijn oren en het knikken van zijn kop, dat hij wilde 

gehoorzamen. Toen zei Franciscus : ”Broeder wolf, als je bereid bent vrede te sluiten, 

beloof ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang eten zult krijgen van de mensen uit de stad 

Muurschildering in kerk 
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en dat je nooit meer honger hoeft te lijden. Beloof je me dan geen mens en dier meer te 

schaden?” Daarop legde de wolf zijn poot in de hand van Franciscus, zijn manier om z‟n 

erewoord te geven. Vervolgens gingen ze samen naar de stad om de vrede te bekrachtigen. 

Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de stad en iedereen, groot en klein, trok naar 

het marktplein. Daar hield Franciscus eerst een vermanende preek. “Vanwege de zonden 

laat God deze beproeving toe, maar het vuur van de hel is vele malen erger dan een 

vraatzuchtige wolf. Beste mensen, toon berouw over uw zonden. Dan zal God u heden 

bevrijden van de wolf en in de toekomst van het hellevuur”. Na afloop van de preek zei 

Franciscus: “Mensen, luister! Broeder wolf heeft me beloofd vrede met u te willen sluiten  

en u nooit meer kwaad te zullen doen als ú beloofd hem zijn dagelijks voedsel te 

verschaffen. Ik sta er voor in dat hij zich aan dit vredesverbond zal houden”. De inwoners 

beloofden eenstemmig dat zij hiertoe bereid waren en als antwoord legde de wolf wederom 

zijn poot in de hand van Franciscus. De mensen zagen dit alles met bewondering en 

blijdschap aan. De wolf leefde nog twee jaar.  In Gubbio ging hij als een tam dier langs de 

 huizen om zijn voedsel te vergaren. Toen stierf hij van ouderdom. De mensen treurden om 

zijn dood, omdat ze door de wolf steeds herinnerd werden aan de deugd en de heiligheid 

van Franciscus.  

In de middag bezoeken we de San 

Francesco, een sober ingerichte 

hallenkerk. Op het plein staat het 

beeld van Franciscus met de wolf, 

vandaag vooral een toeristische 

trekpleister. Iedereen wil ermee op 

de foto.  

Na een wandeling door vooral om- 

hooglopende straatjes komen we bij 

de Dom. Gubbio is tegen een 

bergwand  gebouwd en van hieruit 

hebben we een prachtig uitzicht  

over de stad en het dal. Terug in het centrum zijn we juist op tijd om een stukje 

straattheater te zien. In de bar maken we een praatje met een inwoner die alle registers 

opentrekt om ons over te halen vooral in Gubbio te blijven. Hij belooft een weekend vol 

festiviteiten. We zien dat helemaal niet zitten en gelukkig belt zijn vrouw dat hij naar 

huis moet komen. Ondertussen heeft een Nederlands echtpaar aan ons tafeltje plaats 

genomen en kunnen we even gewoon Hollands praten. Dat past beter! 

San Francesco 
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Zaterdag 2 mei 2009 Gubbio - Valdichiascio 

In de buitenwijken van Gubbio passeren we Chiesa della Vittirina, de officiële plaats 

waar Franciscus  met de wolf heeft gesproken. Dit 

beeld naast de kapel is veel mooier dan het 

stadsexemplaar. De kapel is open en er is zelfs een 

pater die ons paspoort kan tekenen. Deze sobere 

kapel is een heel bijzondere plek waar Franciscus 

nog duidelijk een boodschap heeft. Hier geen 

toeristen en dat voelt goed. 

Aan de ontmoetingen onderweg is te merken dat 

we Assisi naderen. Vandaag zelfs al vijf pelgrims 

aan het ontbijt en gisteren tot twee keer toe een 

schoolklas die ook een voettocht maakte.  

  

Na het klimmen van de eerste weken merken we 

op dat het dal toch een stuk gemakkelijker loopt. 

Buiten de stad staan we plotseling voor San 

Lazaro, een pesthuisje. Dit is, op veilige afstand 

van Gubbio, één van de vele gebouwtjes die 

tijdens de pestepidemie als hospitaaltje werd 

gebruikt. 

Onze route loopt door een buurtschapje waar de 

mensen in hun tuintje aan het werk zijn. Dan 

vraagt iemand: ”Willen jullie iets drinken?” Daar 

hoeven we niet over na te denken. En waar gaat 

het gesprek dan over? Even over de voettocht en 

dan over de kleinkinderen. Want als het om de 

kleinkinderen gaat zijn alle opa en oma‟s, in 

Italië of waar ook ter wereld, allemaal hetzelfde. 

Van lieverlee kruipen we het dal weer uit. Niet alleen de weg loopt omhoog, maar ook de 

temperatuur en die warmte hebben we nog niet meegemaakt deze reis. Het is een 

prachtig gebied en naarmate we hoger komen, worden de uitzichten steeds wijder. 

Evenals gisteren ontmoeten we groepjes tieners. Sommigen zitten er echt doorheen 

Kapel van Franciscus 
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terwijl anderen de energie hadden om  ons enthousiast te begroeten. Ze vertellen ons dat 

het een project van de kerk is die hun laat pelgrimeren vanuit Assisi.   

We vinden onderdak op een 

afgelegen boerderij. De deur zit 

op slot als we aankomen. Het 

ziet er wat mistroostig uit en we 

vragen ons af  hoe het binnen 

zal zijn. Echter, als we even 

later onze slaapplaats zien, 

overtreft het al onze ver-

wachtingen. Zo zie je maar: 

soms is het anders dan het lijkt! 

 

Voor het avondeten worden we verwezen naar een andere Agriturismo La Brocca, 2 km 

verderop. Hier zwaait Maria Teresa de scepter en ook zíj kent Kees. Wat straalt hij uit 

om zo‟n indruk te maken op die Italiaanse vrouwen? Bij het naar huis gaan is het 

aardedonker en van straatlantaarns hebben ze hier nog niet gehoord. Gelukkig schijnt 

wel de maan door de bomen! 

 

Zondag 3 mei 2009 Agriturismo Valdichiascio - Valfabbrica 

 

De verjaardag van heeroom. Even denken we 

terug aan onze voettocht van Pietersplein naar 

Panneland die in zijn teken stond en waar we 

zoveel mooie herinneringen aan hebben. 

 

Zonder ontbijt en zonder afscheid van de boer 

vertrekken we al vroeg naar La Brocca. Het was 

een goed slaapadres, maar de man zei ons 

letterlijk en figuurlijk niet veel. In tegenstelling tot Maria Teresa. Met haar hadden we 

gisteravond een leuk gesprek en we beloofden haar hier te komen ontbijten. Alles is nog 

gesloten als we daar aankomen. Het is zondag en wellicht de reden waarom het hier zo 

rustig is. Maar van lieverlee komt er toch leven in de brouwerij en krijgen we een 

vorstelijk ontbijt.  

Agriturisme Montesalce 

[ 

     Maria Teresa 
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De zon schijnt en het is heerlijk 

wandelweer. We  lopen over de kam en de 

uitzichten zijn fantastisch mooi. De blauw-

gele borden van de Via Francigena di San 

Francesco wijzen vandaag de weg. Eigenlijk 

zijn we een beetje nieuwsgierig of deze de 

route van Kees volgen, maar dat is niet het 

geval. Ook hebben we de indruk verder te 

lopen dan de aangegeven 21 km. Als wij om 

vijf uur toch nog een pauze inlassen zien we 

het plaatsje liggen, maar dan duurt het 

toch nog anderhalf uur eer we aan kunnen 

bellen bij het voormalig Franciscaans 

klooster in het centrum van Valfabbrica.  

 

Eenmaal binnen doet het ons denken aan een Spaanse refugio. Slaapkamers met 

stapelbedden en een gemeenschappelijke badkamer. Het is nog niet druk, zodat we een 

eigen kamer krijgen toegewezen, evenals de Duitse familie Vögele, die we vanmiddag al 

hebben ontmoet  en Theo uit Tilburg. Deze laatste zit er helemaal doorheen en gaat naar 

huis. We denken terug aan het jaar 2002 toen we na vijf weken moesten afhaken wegens 

een knieblessure van Ton. Het is heel vervelend als „t je treft. Gelukkig kunnen we   

Theo ook vertellen dat Ton na een operatie toch weer lange trektochten kan maken.  

 

Maandag 4 mei 2009 Valfabbrica - Assisi 

Ontbijten met de Duitse familie Vögele, een zwaai naar 

Theo uit Tilburg en weer op pad. Het is onze 19e dag en 

voor het eerst vertrekken we in korte broek en zonder 

jas. Zou het mooie weer er nu echt aankomen?   

Door de opgedroogde karrensporen zijn de bospaden 

zwaar om te lopen. Bij elke stap moet je kijken waar je 

een voet neer kan zetten. Vandaag  bereiken we Assisi, 

dé stad van Franciscus. Tijdens de lunchpauze in een 

olijfgaard zien we de stad al liggen, maar het zegt nog 

niet zoveel. Pas als je er geweest bent gaan de 

markante herkenningspunten leven. 

           Ostello  

Francescano 
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 Rond drie uur staan we voor de stadspoort 

San Giacomo. De familie Vögele zit op het 

bankje hun aankomst te vieren. Zij hebben 

hun doel bereikt en gaan naar huis! Ten 

afscheid drinken we een biertje in de bar. 

Het zijn aardige mensen maar ook hen 

zullen we nooit meer ontmoeten.  

Dat is een schaduwkant van onze 

pelgrimstochten: de contacten met mede-

pelgrims kunnen heel  intens zijn, maar vaak ook heel kort.   

 

In het centrum is een oud seminarie, Casa 

Papa Giovanni, dat tegenwoordig onderdak 

biedt aan pelgrims en bedevaartgangers. Aan 

tafel maken we kennis met Adriana, een 

stewardes uit Argentinië. Zij vertelt hier 

regelmatig te logeren als zij vrijaf heeft en 

dat haar collega‟s hier niet van weten. Ze is 

zeer religieus en zo te horen leeft ze in twee 

werelden: haar stewardessenbestaan en haar meditatieve leven hier in Assisi. 

 

Dinsdag  5 mei 2009 Assisi 

Als eerste bezoeken we 

San Francesco, de kerk die 

gebouwd is nadat 

Franciscus in 1228 was 

heilig verklaard.  

En terwijl we in de 

bovenkerk de vele fresco‟s 

bekijken die het leven van 

Franciscus vertellen, hoor 

ik plotseling mijn naam 

noemen.  

 

 

San Francesco 

Familie Vögele 

Adriana 
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Theo en Vera Janson uit Hillegom. 

Hoe is het mogelijk!  

 

Assisi is een stad met veel 

bezienswaardigheden. In de 

afgelopen weken hebben we al 

diverse plaatsen bezocht die een 

belangrijke rol hebben gespeeld in 

het leven van Franciscus. Maar hier 

hebben toch de hoogtepunten plaats 

gevonden.  

 

Na de siësta verlaten we de stad voor een bezoek aan San Damiano en Rivotorto, 

wederom plaatsen met een mooi verhaal. 

 

Het verhaal gaat dat Franciscus na zijn droom in Spoleto wel wist wat hij níet 

moest zoeken: rijkdom en roem. Hij vermoedde dat zijn levenszin te vinden was 

bij de minstbedeelden. Toch had hij nog steeds niet het gevoel dat dit zijn leven moest 

worden en daarom bad hij veel. Op een dag hoorde hij het kruisbeeld in het kapelletje van 

San Damiano zeggen: “Ga mijn huis herstellen. Zie 

je niet dat het een puinhoop is?” Hij zag dat het 

letterlijk een puinhoop was en begon meteen met de 

restauratie. Hiermee had hij wel een doel gevonden 

om voor te leven,  maar hiervoor had hij ook geld 

nodig. Dat kreeg hij door zijn paard en laken uit de 

winkel van zijn vader te verkopen, wat hem door 

zijn vader niet in dank werd afgenomen. Deze 

betichtte hem van diefstal en zette hem gevangen.  

Zijn moeder echter zag wel in dat  Franciscus zijn 

roeping trouw zou blijven en liet hem vrij. Ten 

einde raad spande zijn vader  toen een rechtszaak 

aan tegen de bisschop. Hierbij ontdeed  Franciscus zich van alle kleding en gaf het terug 

aan zijn vader met de woorden: ” Nu kan ik vol vertrouwen zeggen Onze Vader die in de 

hemel zijt, want jij, Pietro, bent mijn vader niet meer”.  
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San Damiano ligt even buiten Assisi. We bezoeken de kapel en het klooster 

waar Franciscus verbleef. Het herinnert ook aan het verblijf van Clara en 

haar medezusters. De straatnamen rondom San Damiano  zoals Via 

Frate Sole  (Broeder Zon), Via Sorella Luna (Zuster Maan) en Via 

Sorella Acqua (Zuster Water) refereren aan het beroemde Zonnelied  van 

Franciscus.  En nu naar Rivotorto, één van de onderkomens van het eerste uur.  

 

Rivotorto, één van de eerste kloosters, was niet meer  dan een eenzame verlaten 

stal die enige bescherming bood tegen de vele regenbuien. Het  bood nauwelijks 

plaats om te zitten of te slapen en soms 

was er ook nauwelijks voldoende te eten 

en moesten ze zich voeden met wat rapen 

van het veld. 

Op een nacht begon een van hen te 

schreeuwen:”Ik ga dood, ik ga dood!” 

Meteen was iedereen wakker. Daarna 

vroeg Franciscus:”Wie heeft er geroepen?”  

“Ik”, antwoordde één der broeders.  “Wat 

mankeert je dan?” was de wedervraag. “Ik verga van de honger”, was het antwoord. 

Franciscus wilde voorkomen dat de man alleen zou moeten eten en zich zou schamen. 

Daarom gaf hij opdracht een maaltijd voor iedereen te bereiden en aten ze allemaal met 

hem mee. Dit geeft aan dat Franciscus, streng voor zichzelf, heel liefdevol voor zijn 

medebroeders kon zijn.   

 

In de 15e eeuw zijn in Rivotorto enkele 

hutten nagemaakt en later is daar de kerk 

omheen gebouwd. De ontmoeting met de 

melaatse zien we terug in het beeldje voor 

de kerk.  

Op de terugweg zijn we juist op tijd in San 

Damiano voor de rosario, het rozenkransge- 

bed, en de vespers. In de kapel zijn te weinig 

plaatsen, zodat de jongeren maar op de 

grond in het gangpad gaan zitten. 

Franciscus moest een weten! 

Kapel San Damiano 

Rivotorto 
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Woensdag  6 mei 2009 Assisi 

 

Aan het ontbijt treffen we Adriana 

weer. Ze heeft als aandenken een 

mooie kaart voor ons gemaakt.   

 

Eerst gaan we nog een keer naar de 

San Francesco. De onderkerk wordt 

aangegeven als de grafkerk voor de 

pelgrims die Franciscus kwamen 

bezoeken. De crypte waarin hij 

begraven ligt is indrukwekkend.  

 

Veel mensen  komen bidden en ook wij worden stil. De sfeer is heel bijzonder, bijna 

emotioneel. Het is goed om hier bij het graf te staan van een mens die met zo weinig 

middelen, zoveel mensen in de wereld heeft kunnen bewegen in zijn voetsporen te 

treden. Een mens die de woorden van Jezus letterlijk heeft genomen en er ook naar heeft 

geleefd.  

 

Na de lunch bezoeken we de 

kluizenarij  van Carceri, 4 km buiten 

de stad. Het geeft een mooi beeld hoe 

de broeders leefden en hoe zij zich hier 

terugtrokken om te bidden en te 

mediteren.   

 

Wat een geluk dat we het boekje van 

Pieter Freeman van Joke hebben 

gekregen. Er is zoveel te zien en te 

vertellen, dat we zonder deze 

Nederlandse uitleg er vast geen touw 

mee aan vast zouden hebben kunnen 

knopen.  

 

 

Graf van Franciscus 

         De cel van broeder Leo 



 35 

 

Terug in de stad bezoeken we het geboortehuis van 

Franciscus. Wonderlijk dat zijn juiste 

geboortedatum niet bekend is. terwijl hij uit een 

gegoede familie kwam waar je zoiets toch wel kunt 

verwachten.   

 

 

 

 Voorgevel geboortehuis 

 

Als aandenken kopen we voor onze 

kleinkinderen een Tau-

hangertje. Misschien kunnen 

zij ooit van Franciscus leren, dat 

rijkdom en roem niet altijd 

garanties zijn voor geluk. 

Overigens geen gemakkelijke 

opgave in deze consumptie-

maatschappij.  

 

 

                                  Kapel in geboortehuis 

                                                                                        

 

Op de Piazza del Comune wordt een tribune 

opgebouwd voor een theaterstuk, dat morgen  zal 

worden opgevoerd.  

 

Ook wordt nog hard gewerkt aan  het herstel van 

gebouwen, de nog steeds zichtbare gevolgen van de 

aardbeving van 26 september1997.   

 

 

 

 

 

Geboortehuis 

 

Restauratie  
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Donderdag  7 mei 2009 Assisi - S. Maria degli Angeli 

We mogen Assisi niet verlaten voor we de kerk van Santa Chiara, heilige Clara, hebben 

bezocht. Clara is wellicht de belangrijkste vrouw in het leven van Franciscus geweest. 

We treffen relikwieën aan 

van beide heiligen, evenals 

het kruisbeeld dat in San 

Damiano tot Franciscus heeft 

gesproken. In tegenstelling 

tot andere kerken hier geen 

fresco‟s of andere muur-

schilderingen.  Ons is verteld 

dat deze kerk als lazaret 

heeft gediend tijdens een 

pestepidemie en dat de muren speciaal werden behandeld om besmetting tegen te gaan.  

 

De twee dagen in Assisi zijn omgevlogen. Deze plek nog  eens bezoeken staat nu al op 

ons verlanglijstje. Bij de toegangsweg naar Assisi staat een lange rij autobussen. 

Allemaal toeristen en/of bedevaartgangers die Assisi willen bezoeken.. Maar wij gaan, 

evenals Franciscus, op zoek naar de stilte en rust van Portiuncula in S. Maria degli 

Angeli. Helaas, de stilte is er niet meer, maar gelukkig wel de verhalen van Franciscus 

en Clara.  

 

 Portiuncula was een kerkje 

in de bossen ten zuiden van 

Assisi. Het lag er lang verlaten bij en 

was een van de drie kerkjes die 

Franciscus herstelde, nadat hij in San 

Damiano door de Gekruisigde daarop 

was aangesproken. In 1208 wilde de abt 

van het klooster van de Benedictijnen 

dit kerkje aan Franciscus schenken op  

voorwaarde dat dit het centrum van de 

nieuwe gemeenschap zou worden.  

Franciscus wilde echter niets in eigendom hebben en daarom huurde hij het kapelletje 

voor een mandje vis per jaar.  

Santa Chiara 

Portiuncula 

http://nl.wikipedia.org/wiki/San_Damiano
http://nl.wikipedia.org/wiki/San_Damiano
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 Portiuncola werd een centrale plaats bij de nieuw opgerichte kloosterorde. De broeders 

hadden nu een eigen kerk en dat was noodzakelijk voor kerkrechtelijke erkenning. Hier 

werden de nieuwe broeders in de orde opgenomen en de jaarlijkse kapittels gehouden. In 

latere jaren heeft men een  basiliek om het kerkje heen gebouwd. 

Op Palmzondag, 18 maart 1212, ontvlucht Clara haar ouderlijk huis om zich in 

Portiuncula aan te sluiten bij Franciscus. Hier deed ze afstand van haar mooie kleding,  

werd d‟r hoofdhaar afgeknipt en legde zij tegenover Franciscus haar gelofte van Armoede 

af. Korte tijd later sticht zij in San Damiano haar eigen vrouwenklooster, die van de 

Clarissen. 

 

Na de vespers treffen we in het 

restaurant een groep Neder-

landers. Zelfs een echtpaar uit 

Bennebroek. Hun zoon had een 

aantal jaren geleden met een 

groep jongeren uit Vogelenzang 

een pelgrimstocht naar Santiago 

de Compostela  gemaakt. Neef 

Piet Hulsbosch had daar toen de 

leiding over. Wat is de wereld 

weer klein! Onze slaapkamer is erg groot, het bed heeft de afmeting van een voetbalveld 

maar de douche lijkt wel een kinderbox.  

 

 

Vrijdag  8 mei 2009 S. Maria  degli Angeli - Spello 

Als we half acht de ontbijtzaal binnenkomen gaan de Nederlanders al vertrekken. Wij 

ontbijten met Hemma, die de tocht alleen maakt. Zij moet alweer naar huis omdat haar 

vakantie erop zit. Wij beseffen dat het een voorrecht is om zelf de lengte van zo‟n tocht te 

kunnen bepalen.  

 

Naar Spello geen lange dagafstand.  Met het mooie weer van de laatste dagen en het feit 

dat we weinig pelgrims ontmoeten, begint het op vakantie te lijken. Gelukkig houdt 

Franciscus ons bij de les! Spello is een leuk stadje. Een van de belangrijkste 

monumenten is de Santa Maria Maggiore.  

           Hoe kom ik hier in? 
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Een heel bijzondere 

kerk met  kunst-

werken aan de 

zijwanden die qua 

afmeting  in de grote 

Sint Pieter niet zouden 

hebben mis staan. Naar 

onze smaak te druk en 

te groot voor deze kerk, 

maar naar onze mening 

is bij de bouw in 1285 

niet gevraagd.  

Ons hotel ligt midden in het stadje, maar toch hebben we in de  eetzaal een prachtig 

uitzicht over het dal. Tijdens het eten vermaken we ons met het bekritiseren van een 

groep Italianen aan de tafel naast ons. Na 23 dagen raak je wel eens een beetje 

uitgepraat met elkaar en dan moet je toch iets! 

 

Zaterdag  9 mei 2009 Spello - Montefalco 

We beginnen de dag met 

een ontbijt op het terras. 

Dan gaan de rugzakken 

weer op en zien we in de 

routebeschrijving dat er 

weer geklommen moet 

worden. Montefalco, de 

naam zegt het al, ligt op 

1500 meter hoogte.  

 

Ton heeft daar een Bed 

& Breakfast kunnen bespreken voor vanavond. Emanuela de gastvrouw vertelt door de 

telefoon al enthousiast dat ze Engels spreekt, een pré voor toeristen in Italië. Haar 

enthousiasme doet me aan onze Italiaanse schoonzuster Anna denken.  

Montefalco is een leuk ommuurd stadje met grote stadspoort.  Bij het bezoek aan  de 

Sant‟Agostinokerk staan we plotseling voor een overleden pelgrim. Deze wilde hier Clara  
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en haar volgelingen vereren, 

maar ‟s nachts stierf hij in de 

kerk. De bevolking heeft hem als 

Beato Pellegrino, de Zalige 

Pelgrim, heilig verklaard. Nu 

ligt hij er als voorbeeld voor de 

talrijke pelgrims die in de loop 

der eeuwen Umbrië hebben 

bezocht.  

We merken op dat zelfs 

pelgrimeren in een kerk niet 

ongevaarlijk is! 

 

Bij het avondeten ontmoeten we Jan Mulder uit Sneek. Ton weet hem over te halen lid 

te worden van de vereniging van Pelgrimswegen naar Rome. Het is leuk even ervaringen 

uit te wisselen. In tegenstelling tot de Camino in Spanje, ontmoeten we op deze tocht 

weinig pelgrims.  

 

Als we bijna onder 

zeil zijn, klopt 

Emanuela op de deur. 

Ze heeft ons paspoort 

verruild met dat van 

Jan. Wat ‟n geluk dat 

ze dat nú heeft 

ontdekt!  

 

 

 

Zondag  10 mei 2009 Montefalco - Spoleto 

De wekker loopt om zes uur af. Nu het weer is omgeslagen willen we vroeg op stap. Het 

is zondag en vanuit de dorpjes  horen we van tijd tot tijd de kerkklokken luiden. 

Beato Pellegrino 
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De klaprozen 

bloeien al volop, 

wat op afstand 

soms doet denken 

aan de tulpen-

velden van  thuis. 

In een dorpje van 

niks naar nergens 

vinden we toch een 

bar voor de koffie.  

Tijdens de middag-

pauze bellen we 

Roosmarie. Het is 

Moederdag en dat was ik totaal vergeten. Maar ja, ik ben Ton z‟n moeder ook niet! 

 

Vandaag slapen we in de Bed & Breakfast van Antonio, de echtgenoot van Emanuela. 

Als we vroeg in de middag daar aanbellen wordt de deur niet opengedaan. Wat nu? Ton 

had expres gebeld om te zeggen dat we rond deze tijd daar zouden zijn. Onderweg 

hebben we nota bene 

Emanuela nog ontmoet en 

die heeft ook niets gezegd. 

Als we beraadslagen wat nu 

te doen, komt Antonio toch te 

voorschijn. Hij heeft een mooi 

appartement mét wasma-

chine voor ons. Voor morgen 

hebben we een rustdag 

gepland, dus maandag zou 

wel eens „n ouderwetse 

wasdag kunnen worden. En 

omdat de derde gast niet op komt dagen, hebben we ook in de eetkeuken en de badkamer 

het rijk alleen. Het is zondag en dan plegen we naar de kerk te gaan. Om de hoek vinden 

we  Santa Rita, een kerk die door de Augustijnen is gesticht. Hier wonen we de mis bij 

en krijgen weer een stempel in het pelgrimspaspoort. 

 

 Veld klaprozen 
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Maandag  11 mei 2009 Rustdag in  Spoleto 

In Spoleto veranderde het leven van 

Franciscus drastisch. Toen hij in 

1205, op weg naar het zuiden daar 

overnachtte, hoorde hij een stem die vroeg:  

” Waar ga je heen?” Franciscus vertelde dat hij 

roem wilde vergaren en ridder wilde worden. 

Toen vroeg de stem: ”Wie kan jou eigenlijk meer 

geven, de Heer of de knecht?” “De Heer 

natuurlijk”, antwoordde hij. “Waarom laat je 

dan de Heer in de steek voor de knechten en 

verkies je een onderdaan voor de koning?”  

Toen vroeg Franciscus: “Wat wilt u dat ik ga 

doen Heer?”  “Keer terug naar Assisi, de streek 

waar je thuishoort. Ga daar doen wat de Heer je 

zal openbaren”. 

 

In de kapel van San Damiano in 

Assisi hebben we enkele dagen 

geleden al gehoord dat 

Franciscus hier door de 

Gekruisigde werd aangesproken 

om zijn kerk te gaan herstellen. 

 

Na een verkenningsrondje door 

de stad bezoeken we Rocca 

Albornoziana.  Een enorm groot 

kasteel met heel veel beziens-

waardigheden. Bij het verlaten ervan ontmoeten wij een echtpaar Jagers uit  Oss. Als zij 

van ons vernemen dat wij de Franciscaanse voetreis maken, beginnen ze meteen het 

Zonnelied te zingen. Heel verrassend omdat ik al een paar weken  op zoek ben naar een 

muzikale zetting hiervan. 

Op deze vraag kreeg ik zowel bij het klooster La Verna als in Assisi te horen dat er geen 

muziek van was en zo ja, dat dit bij hen niet bekend was.  De Jagers beloven het op te 

sturen en ik ben vast van plan om het te gaan zingen met mijn koor. 

Rocca Albornoziana 

Roeping van Franciscus 
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Smalle straatjes met ambachtelijke winkeltjes! 

 

In de namiddag proberen we nog een keer een emailbericht weg te krijgen. Hans van 

Ballegoy reageert erop, maar hij blijft wel de enige. We weten niet goed wat er mis is 

gegaan en voor die paar weken willen we er ook geen halszaak van maken. We hebben 

ook de pech dat we geen goede adreslijst hebben. Deze zit, tot op de laatste dag 

bijgewerkt, nog in onze computer thuis. Het gering aantal kaarten dat we onderweg 

plegen te schrijven wordt hierdoor nog lager.  

 

In de namiddag zoeken we de Franciscuskerk op in de veronderstelling dat er rond die 

tijd wel een viering zal zijn. Echter, de kerk is hermetisch gesloten en bij de kathedraal 

komen de mensen al naar buiten. De intentie was goed, zullen we maar denken, maar ik 

vind het wel jammer. Tijdens onze 

Romereis hoorde een mis of 

vesperdienst bijna tot het 

dagelijkse ritueel, maar dat is deze 

reis zeker niet het geval. 

 

Op de kamer treffen we wat 

voorbereidingen om morgen vroeg 

te kunnen vertrekken.   

 

En liep Emanuela de hele avond om ons heen, van haar man hebben we taal noch teken 

meer gezien. We zullen, evenals op de boerderij een week geleden, het geld wel onder de 

suikerpot leggen.  

  Het inpakken van de rugzakken 
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Dinsdag  12 mei 2009 Spoleto - Patrico 

Het is zes uur als Ton de koffie al klaar heeft. Na de rustdag zijn we altijd weer blij te 

kunnen vertrekken, zeker met het mooie weer. In het boekje van Kees lezen we dat de 

Ponte delle Torri wordt geres-

taureerd.  

 

De brug, 236 meter lang en 90 

meter hoog,  overspant een 

diepe kloof over de rivier 

Tessino en verbindt  Spoleto 

met Montoluco.  Gelukkig is 

dat karwei inmiddels geklaard  

en  kunnen we probleemloos 

naar de andere zijde. De bar 

van de Albergo naast het 

klooster van Monteluco is nog gesloten, maar de man zwicht waarschijnlijk voor de grote 

rugzakken en gaat koffie voor ons zetten.  

 

Het bezoek aan het klooster is weer 

de moeite waard. De cellen  van  de 

minderbroeders zijn tot het begin 

van de vorige eeuw bewoond 

geweest en nog in goede staat 

bewaard gebleven. Op een foto zien 

we de oorspronkelijke indeling van 

de Eremo. Hierdoor krijgen we wel 

een aardig beeld hoe Franciscus 

hier met zijn  medebroeders heeft 

geleefd.      

 

     We vervolgen onze weg richting Patrico, Agriturismo Bartoli, 

waar we rond het middaguur arriveren. Het is een stille plek 

en zo zitten we plotseling zelf in een kluizenarij!   

 

Dè  brief  van Franciscus  aan  broeder Leo. 

Ponte delle Torri 
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     Padre  Familias  

‟s Avonds worden we 

uitgenodigd in de grote 

eetzaal/woonkeuken? De 

vrouw des huizes en de 

Roemeense huishoudelijke 

hulp staan in de keuken en 

verzorgen de maaltijd. 

 

 Aan de kop van de tafel 

neemt de Padre Familias 

plaats.  

 

De andere tafelgenoten, zoon en schoondochter, een 

broer van de man, de knechten en wij, 

pelgrimgasten, schuiven aan de zijkanten aan. Er 

hangt een bijzondere sfeer. Na het eten praten we 

nog even met de heer des huizes. Als wij, wijzend op 

een wandbord, vragen of dit het Zonnelied van 

Franciscus is, begint hij moeiteloos een stuk van 

Dante te declameren. Prachtig om te horen, maar 

het is niet te verstaan!  

 

Woensdag  13 mei 2009 Patrico - Ferentillo 

Het ontbijt staat klaar, maar de familie is waarschijnlijk al aan het werk. Het is 

wederom heerlijk wandelweer waarvan we, na het slechte weer van de eerste twee 

weken, bijzonder genieten.  

 

De paden zij slecht begaanbaar. Deze keer niet door de natte glibberige klei, maar vooral 

door losse stenen en grint. Hoe voorzichtig we ook lopen, we gaan toch allebei een keer 

onderuit. Het vroege lopen heeft een goede uitwerking. Na het middaguur loopt de 

temperatuur flink op. Maar dan zijn we al op de plaats van bestemming, in Ferentillo 

deze keer. Il Borgo La Rocca ligt midden in het kleine plaatsje. ‟s Avonds eet Ton omelet 

met de beroemde truffels, waarvoor in Frankrijk grote bedragen worden betaald. Gezien 

de prijs die Ton moest betalen  zullen er niet veel truffels in gezeten hebben.  
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Op onze rugzakken de foto‟s van 

de kleinkinderen, wat 

regelmatig gespreksstof 

opleverde. 

 

 

 

 

Donderdag  14 mei 2009 Ferentillo - Don Bosco 

In een eetkamer onder het huis, met echte gewelven, staat het ontbijt klaar. Het heeft 

meer weg van een museum dan een huiskamer.  

 

Wederom heerlijk wandelweer. Het is goed te merken dat de temperatuur dagelijks 

verder oploopt. In het zweet des aanschijn zult gij uw weg vervolgen, staat in de bijbel. 

Dat is vast en zeker op ons van toepassing. Het 

is pas half acht en nu is het al heet, hoe zal het 

vanmiddag hier zijn? In ruim twee uur 

klimmen we van 350 naar 750 meter. Daarbij 

komt dat de paden, evenals gisteren, erg steil 

zijn met veel losliggende stenen. 

 

Op afstand horen we honden blaffen. Men 

heeft ons hiervoor gewaarschuwd en hopelijk 

blijven  ze op afstand. Ik zou niet weten wat te 

doen als ze op ons afkomen. Gewone honden 

zijn doodsbang voor onze Nordic-stokken en 

wellicht zijn wilde honden dat ook! 

 

Plotseling kunnen we niet verder. Volgens de 

beschrijving  en de markering moet er een pad zijn, maar omgevallen bomen versperren 

de doorgang en bovendien is het pad  één modderpoel. Met halsbrekende toeren probeert 

Ton er door te komen. Het is maar een klein stukje. Toch zijn we „n half uur verder voor 

we weer op  een begaanbaar pad staan. 
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De weg blijft stijgen en de uitzichten zijn 

weer fantastisch.  Lopen we eerst nog 

over kleine paadjes, later worden het  

veld- en asfaltweggetjes. Dat loopt een 

stuk  gemakkelijker. Rond twee uur 

arriveren we op 1200 meter hoogte bij 

Don Bosco. Wat kun je in een korte tijd 

veel hoogteverschil overbruggen, als je 

bedenkt dat we vanmorgen op 350 meter 

begonnen zijn. We leren  de Apennijnen zo wel kennen: steil en hoog!  

 

 

Don Bosco is ingesteld op grote groepen 

vakantiegangers, maar vandaag zijn we de 

enige gasten. Tegenover het hotel staat wel 

een kapel, maar er is geen viering. Eigenlijk 

valt hier niets te beleven. Een beetje luieren 

en een keertje vroeg naar bed kan ook geen 

kwaad! 

 

Vrijdag  15 mei 2009 Don Bosco (Polino) - Poggio Bustone 

Bewolkt weer. Een prima temperatuur om te lopen en voor de afwisseling af en toe een  

flinke klim.  Rond de klok van negen uur staan we voor een echt restaurant, Fuscello 

genaamd. Een vrouw met een stem die in het leger goed van pas zou komen, heet ons 

hartelijk welkom. Bij het zien van onze routebeschrijving vraagt ze: ”Van Kees uit 

Holland?” Ze heeft lekkere zelfgemaakte 

gebak en dat smaakt wel op dit uur van de 

dag.  

Hoewel we flink doorstappen is de tijd langer 

dan aangegeven in het boekje. Bovendien voel 

ik me niet fit en besluiten we het klooster La 

Foresta niet te bezoeken.  Achteraf misschien 

geen goede keuze,  maar soms ben je gewoon 

moe. 

En nu      ? 

 

      Koel  helder water! 
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La Locanda 

Francescana  is 

een eenvoudig 

hotel.  „t Water 

van de douche 

loopt onder de 

deur de slaap-

kamer binnen, 

het behang is 

gescheurd, maar 

de mensen zijn 

aardig en vanuit 

ons bed hebben 

we een fantas-

tisch uitzicht over het Rieti-dal.   

 

Tijdens het eten blijft de ober, zoon des huizes, maar om ons heen draaien en op het 

laatst vraagt hij of we Kees uit Holland ook kennen. Ja, natuurlijk, wie niet? 

 

Zaterdag  16 mei 2009 Poggio Bustone - Rieti  

Bij het ontwaken  zien we een stralend Rieti-dal.  Dat belooft weer een mooie dag te 

worden. Via trappen en straatjes met poortjes verlaten we het stadje. Ook Poggio 

Bustone is tegen de bergwand  aangebouwd. Gistermiddag hebben we dat van bovenaf al 

gezien. We vragen ons af hoe zoiets  ontstaat? De huizen staan op een klein plateau pal 

naast elkaar en dat oogt heel compact. Verder zien we in het hele dal weinig leven. Waar 

gaan de mensen werken? Waarom zo afgelegen? 

 

Voor de verandering staan hier 

houten richtingwijzers die een route 

langs de kluizenarijen in het Rieti-dal 

aangeven. Stijgende en dalende 

landwegen leiden ons naar  La 

Foresta. We lopen ook een flink stuk 

langs een berghelling evenwijdig met 

het Rieti-dal. Schitterend mooi met al 

Rieti-dal 

Poggio Bustone 
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het voorjaarsgroen.  Het is een smal paadje en een kapmes, over een paar weken wellicht 

een zeis,  zou af en toe geen overbodige luxe zijn. Bij een klein riviertje is een vrouw de 

was aan het doen. Als we haar groeten en 

vragen of we een foto mogen maken, schudt ze 

haar hoofd. Wie weet in welke armoede ze leeft.  

 

In Cantalice vinden we een VVV-kantoor en 

koffie, maar geen landkaarten. Pech, want daar 

hebben we gebrek aan. Wel passeren we een 

mooi betegelde overdekte wasplaats met grote 

waterbakken van enkele eeuwen geleden. Wat 

een luxe voor die tijd. 

 

Dan weer verder en dat betekent hier veel 

traplopen. Meer dan tien verschillende trappen 

leiden ons, kruip door sluip door, naar boven, 

naar de weg over de kam. Maar dan hebben we ook aan beide zijden een prachtig 

uitzicht. Daar komt even later ook nog muziek bij van de groenteman.  Bij het verlaten 

van het dorp hadden we hem al zien staan en nu rijdt hij ons voorbij om de afgelegen 

boerderijen en landhuizen van groente en fruit  te voorzien. En met harde muziek 

kondigt hij zijn komst aan!   

 

Bij het kerkje van San Felice vinden we een stekkie 

om te pauzeren. De ideale plek voor een pelgrim:  er is 

schaduw, water en een kapel om een kaarsje te 

branden!  

 

La Foresta is een kluizenarij in het Rieti-dal.  

Hier, bij de kerk van Sint Fabianus, heeft  

Franciscus enige tijd ziek gelegen. Hij moest 

een behandeling aan zijn ogen ondergaan en wilde niet 

in de stad Rieti verblijven om de toeloop van de 

mensen te vermijden. In die dagen was ook  paus 

Honorius en een aantal kardinalen op bezoek in Rieti. 

Omdat zij Franciscus een warm hart toedroegen 
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kwamen ze hem bijna dagelijks opzoeken. Nu lag er naast de kerk een kleine wijngaard 

die aan de  kerk toebehoorde. Bijna iedereen die Franciscus opzocht, ging ook naar de 

wijngaard omdat de druiven net die 

tijd  rijp waren en men er heerlijk 

kon uitrusten. Het gevolg was dat 

de wijngaard bijna helemaal werd 

leeggeplunderd. De priester van de 

kerk begon zich er een beetje boos 

om te maken en zei ”Ik zie dit jaar 

geen druppel wijn van mijn oogst”.  

Franciscus antwoordde: ”Beste 

man, wind je maar niet op want je 

kunt er nu toch niets meer aan 

veranderen. Heb liever vertrouwen in de Heer die jouw gastvrijheid zal belonen. Hoeveel 

manden oogst je in je beste jaren?”   “Wel twaalf”, antwoordde de priester. “Welnu, zit niet 

meer te mokken en maak ook geen ruzie meer. Alles wat je minder oogst dan twintig 

manden zal ik laten aanvullen”. De man kalmeerde en God beschikte dat hij twintig 

manden oogstte, precies zoals Franciscus had gezegd. De priester zag hierin de hand van 

God en beschouwde dit als een groot wonder.   
 

 

 

 

 

 

 

De kluizenarij La Foresta is 

prachtig gelegen midden in 

het bos. We krijgen een kleine 

rondleiding en zien de grote 

stenen druivenpers uit het 

verhaal. Buiten staat een 

beeldengroep waar Franciscus 

met zijn mede broeders het 

Zonnelied zingt. Langs de weg 

naar het klooster staan 

kruiswegstaties en in een 

lager gelegen veld is het motief van „t Tau-teken duidelijk zichtbaar aangelegd.  

 

En dan, zonder goede kaart, weer op weg naar het klooster van Madre Cabrini in Rieti. 

Bij het verlaten van de kluizenarij heeft een pater ons verteld hoe we moeten lopen. 
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Het gaat dan niet om één keer links- of rechtsaf, maar over een afstand van vijf 

kilometer langs de weg en door het bos. In het Nederlands zou het al moeilijk geweest 

zijn, laat staan in het Italiaans. We geraken in een bos en vinden geen aanknopingspunt 

meer. Beneden ons zien we Rieti liggen. Er zit niets 

anders op dan maar rechttoe-rechtaan daarop af te gaan. 

We laten ons over een veldje naar beneden zakken en 

komen uit op het erf van een boerderij. Het is niet de 

gemakkelijkste weg geweest, maar we zijn wel terug in de 

bewoonde wereld.  

 

Het klooster van Madre Cabrini wordt bewoond door drie 

nonnen, waarvan er twee thuis zijn. We komen er niet 

achter wat hier verder in dit grote gebouw gedaan wordt, 

maar de slaapkamer is mooi en het eten erg lekker!  

 

Zondag  17 mei 2009 Rieti 

Vandaag gaan we niet verder dan het  centrum van Rieti en dat is 5 km.  Na het ontbijt 

komt de zuster vragen of we naar de kerk willen? Zij willen zelf graag om negen uur 

naar de mis en dan kunnen we 

meerijden. In de veronderstelling dat we 

allemaal naar dezelfde kerk gaan 

proppen we met een sneltreinvaart alles 

in de rugzakken en stappen in de auto. 

Echter in Rieti, vóór de Franciscuskerk, 

blijkt dat zij naar een andere kerk gaan. 

Snel nemen we afscheid. We hebben niet 

eens een foto van ze kunnen maken! Hier 

was duidelijk sprake van een 

taalprobleem.  

De mis is net begonnen. Al is niet alles te verstaan, hiermee krijgen we toch een beetje 

zondaggevoel. Na afloop gaat er een groepje jongeren nog wat musiceren en halen wij 

weer een stempel bij de pastoor. Rieti is een leuk stadje, maar wij zijn geen toeristen en 

een museum is met dit mooie weer niet aan ons besteed. We bekijken de weg voor 

morgen en drinken uitgebreid koffie op het grote plein. In ons hotel eten we ‟s avonds 

wat de pot schaft en die is wel lux!  
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Maandag  18 mei 2009 Rieti - Greccio 

We kunnen om zeven uur al ontbijten. 

Bij de afrekening in hotel Europe voelen 

we ons toch een beetje genomen met de 

prijs van het eten van gisteravond. Er 

was geen menukaart en dus geen vrije 

keus.  

 

Wij lopen al een paar weken in de 

voetsporen van Franciscus, die 

soberheid preekt, en daar paste deze 

maaltijd niet bij. Vlak bij het hotel ligt het geografisch centrum van Italië. Zou 

Nederland ook zoiets hebben? 

 

Fonte Colombo is de volgende kluizenarij die we bezoeken. Evenals de 

anderen een rustige plek tegen 

de berg aangebouwd. Tussen de 

rotsen is de cel van Franciscus 

nog te zien en in de Magdalenakapel het Tau-

teken op de muur, waarvan men aanneemt dat 

het door Franciscus zelf is getekend. Een 

stempel in het paspoort is voor ons de blijvende 

herinnering.   

 

De eindbestemming van vandaag is Greccio. Ton 

heeft geprobeerd een overnachting te regelen, 

maar dat is niet gelukt. Als we rond twee uur in 

het dorpje aankomen is het erg rustig. Gelukkig 

is er wel een bar open, maar de dame op leeftijd 

kan ons niet helpen. Eén hotel wordt verbouwd 

en de andere is op maandag gesloten. Wat nu? 

Op het plein komen „n paar mensen aanlopen. Als we hen  aanspreken blijken het ook 

pelgrims te zijn. Zij hebben de hoteleigenaar die z‟n vrije dag heeft gevonden en mogen 

daar slapen. Als ook wij bij zijn huisadres aanbellen zijn er niet veel woorden voor nodig 

om ook een kamer te krijgen. Na ons komen zelfs nóg meer mensen. 

Ton even in het middelpunt! 

Ton  staat even  in  het  middelpunt! 

   Fonte Colombo 
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De man belooft zelfs 

om voor ons te 

koken. En zo zitten 

we ‟s avonds met z‟n 

negenen aan tafel. 

Het lijkt de Camino 

in Spanje wel! 

 

 

 

 

 

Dinsdag  19 mei 2009 Greccio- Stroncone 

Zon! Het kan niet op. Zo slecht als het weer de eerste weken was, zo mooi is het nu. 

Rond koffietijd zijn we al bij de kluizenarij van Greccio. “De bar zijn jullie  

voorbijgelopen”, zegt een zuster als we hiernaar vragen. “Zetten jullie de rugzakken 

maar even in het kantoortje en dan kunnen jullie beneden koffie gaan drinken”. Dat is 

niet tegen dovemansoren gezegd.  

 

De legende van Greccio  gaat terug naar 

de tijd van Franciscus.  

In die tijd kwam  Franciscus 

hier regelmatig  bidden en 

preken. De mensen uit het dorp luisterden 

graag naar hem en wilden dat hij 

dichtbij hen kwam wonen. Vooral zijn 

vriend Johannes Velita drong hier steeds 

op aan. Franciscus wilde aan dit verzoek 

gehoor geven en vroeg een klein jongetje een brandend stuk hout weg te gooien. Daar, 

waar het hout op de grond zou komen, wilde Franciscus zich gaan vestigen. Door een 

wonder vloog het stuk hout wel 2 km ver. Het kwam neer op de berg, waar het precies het 

stuk bos wegbrandde dat de broeders nodig hadden. Twee jaar voor zijn overlijden wilde 

hij hier het kerstfeest vieren. 

    Dorpsplein van Greccio 
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  Hij wilde de herinnering 

oproepen aan het kind dat in 

Bethlehem was geboren  en zo 

goed mogelijk de behoeftige 

omstandigheden van dat 

moment weergeven. Hij vroeg 

zijn vriend Johannes de 

voorbereidingen te treffen. De 

mensen kwamen met fakkels om 

licht te brengen in de nacht 

waarin het licht der wereld was 

geboren. Men maakte een kribbe,  deed het stro erin en legde het  kind te slapen. Daar 

werden de os en de ezel naast gezet. Hier eerde men de eenvoud,  zong men de lof van de 

armoe en prees men de deemoed. Greccio was het nieuwe Bethlehem! Boven de kribbe 

werd de mis gevierd en preekte Franciscus zijn kerstgedachte. De mensen van het dorp 

waren opgetogen over de manier waarop het kerstgeheim werd gevierd. Ter ere van 

Franciscus is later boven de kribbe een kerk gebouwd.  

                                                                   

Het is de eerste kluizenarij die ten tijde  van 

Franciscus is ontstaan. We bezoeken oude 

gedeelten van het convent. De cel van Franciscus 

maakt diepe indruk. Evenals in andere kloosters 

geen bed maar een steen om op te slapen. Het moet 

in die tijd wel een bijzondere en vooral 

inspirerende man geweest zijn, dat zoveel mensen 

hem als voorbeeld zagen.  

 

Het is nog vroeg in de middag en de Auberge in 

Stroncone is nog niet open. Op de aangegeven tijd 

trouwens ook niet, want Italianen nemen het niet 

zo nauw. Eindelijk komt madame eraan. De Oostenrijkers van gisteren zijn ook weer van 

de partij. Wij willen allen graag vroeg vertrekken i.v.m. de hitte, maar madame is niet te 

vermurwen. Ze zal alles klaar zetten voor het ontbijt, maar de koffie wordt pas ná acht 

uur gezet. Later weten andere gasten haar zover te krijgen dat ze tóch om zeven uur 

aanwezig is. 

Kerstgroep in de kapel 

 

   De cel van Franciscus 

 

       Kerstgroep in de kapel van Greccio 
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Woensdag  20 mei 2009 Stroncone - Calvi dell’ Umbria 

Ook even buiten Stroncone ligt een Franciscusklooster. Lopen we eerst nog op  

asfaltwegen, later worden het smalle paadjes de berg op.  Bij het klooster komt juist een 

groepje zusters naar buiten om te gaan wandelen. Een paar trappen hoger staat een 

kapelletje en weer zien we weer een rotsspleet waar Franciscus zich in eenzaamheid kon 

terugtrekken. 

 

Om in Calvi te komen moeten we 

berg oversteken. Over een 

afstand van 4 km stijgen we  500 

meter. Veelal op smalle paadje 

met veel losliggende stenen en je 

stap voor stap je weg moet zoek 

en. Het is erg heet en al met al 

een loodzwaar stuk.  

 

Boven op de berg nemen we een pauze. De Oostenrijkers, die dit stukje meeliepen, gaan  

weer snel door. Omdat de route hier wat onduidelijk staat aangegeven realiseren we ons 

te laat dat we eigenlijk bij hen hadden moeten blijven. Dan zelf maar zoeken! We 

vertrekken in de richting  die de Oostenrijkers ook hadden genomen, maar al snel zijn 

we het spoor bijster.  We lopen op een vrij breed bospad en besluiten dit dan maar te 

volgen, hoewel de zon een andere richting aan geeft. 

 Plotseling staan we oog in oog 

met een wilde hond. De schrik 

was erger dan het feit, omdat hij 

gelukkig ook bang is van onze 

Nordic-stokken en op afstand 

blijft. In de verte horen we het 

geluid van een auto. Wonderen 

bestaan gelukkig nog! Even later 

zien we een kleine vrachtauto, 

beladen met takkenbossen, aankomen. De chauffeur stopt op verzoek van Ton, die hem 

de landkaart voorhoudt. De man kan niet vertellen waar we zitten en dat is in dit 

verlaten gebied niet zo vreemd, want het  blijken Macedoniërs te zijn. We kunnen wel 

meerijden naar het dorpje in het dal. De bijrijder schikt wat op en wij mogen, met 

De reddende auto! 
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rugzakken op de knieën, ook voor in de cabine zitten. Bij een bar beneden in het dal 

stopt het vrachtautootje en zijn wij weer in de bewoonde wereld.  Nu blijkt  dat we  aan 

de verkeerde kant van de berg zijn beland. Even slikken! Lopen naar Calvi, 30 km, is 

lopend niet meer te doen vandaag. Een taxi biedt uitkomst. De man is erg aardig en 

brengt ons niet alleen naar Calvi, maar ook naar een bank om geld te 

pinnen en naar ons slaapadres, enkele kilometers buiten het dorpje.  

 

Na de douche is alle leed weer geleden. „s Avonds  eten we een 

heerlijke pizza en wandelen in het maanlicht terug naar ons 

onderkomen. Het is zo‟n Italiaanse zoele nacht, waar reisgidsen reclame mee maken!   

 

Donderdag  21 mei 2009 Calvi dell’Umbria - Selci 

Omdat onze overnachtingplaats een paar kilometer buiten Calvi ligt, is taxivervoer naar 

het stadje  bij de prijs inbegrepen. Prompt acht 

uur staat stopt de auto voor onze deur. Ook 

Calvi ligt hoog tegen een berg en na de 

dagelijkse boodschappen beginnen we aan de 

afdaling. De straatjes gaan trapsgewijs in 

elkaar over. Ondertussen vragen wij ons wel af 

hoe een brandweerauto of ambulance de plaats 

van het onheil moet bereiken? Na 582 treden 

staan we weer op de doorgaande weg.  

Het is heerlijk wandelweer en in vergelijking 

met gisteren een makkie. 

 

Lopend over de kam de uitzichten weer 

prachtig.  Wel loopt de temperatuur gestaag op 

en is het snikheet als we om drie uur bij Albergo La Vecchia  Quercia in Selci aankomen.  

 

Eigenlijk willen we alleen maar een douche en een time-out. Maar de beheerder denkt 

daar anders over en houdt ons, met een lekker biertje weliswaar, lang aan de praat. Als 

we eindelijk onze kamer krijgen toegewezen en denken  rust te hebben komt hij Ton 

weer halen omdat de Oostenrijkers ook zijn gearriveerd en hij een taalprobleem heeft. 

Jammer dat er geen kamer vrij is voor de Gretha, Angela, Peter en Hubert. We hebben 

elkaar de laatste dagen regelmatig ontmoet en nu moeten we afscheid nemen.  

       526, 527, 528,529…..! 
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‟s Avonds is de temperatuur gezakt naar 

zeer aangenaam. Het eten wordt buiten 

geserveerd en de wijn smaakt erg 

lekker. Jammer dat we al aan de laatste 

week zijn begonnen! 

 

 

 

Vrijdag  22 mei 2009 Selci - Farfa 

Het fluitconcert van de vogels vormt de 

achtergrondmuziek bij het ontbijt, dat we 

weer op het terras geserveerd krijgen. 

Onze gastheer voelt zich gevleid als we 

een foto van hem maken en wij hem 

vertellen dat hij zeker in ons reisverslag 

komt te staan. 

 

Vandaag belopen we vooral kleine 

asfaltweggetjes en af en toe een stukje bos. Het plaatsje Montòpoli ligt niet direct op 

onze route, maar we “klimmen” er wel heen om een kopje koffie te drinken. Het is markt 

en de terrasjes zitten vol. Met onze rugzakken trek je ongewild toch wel aandacht en zo 

raken we met een groepje mannen aan de praat. De dagafstand valt erg mee en gelukkig 

treffen we heel veel schaduw! 

Vroeg in de middag zijn we al in 

Farfa bij het klooster van de Suore di 

Santa Brigida. Alles lijkt hermetisch 

gesloten, maar als we bij de goede 

deur aanbellen worden we hartelijk 

welkom geheten. Om vier uur begint 

de vespers. In tegenstelling met wat 

wij gewend zijn op onze Romereis 

zien we veel zusters in de kapel. Wat 

opvalt is hun kleding. Het grote 

witte kruis over de sluier hebben we nooit eerder gezien.  Deze orde is van Zweedse 

origine en misschien ligt daar de grondslag wel. 

Het leven is goed…… 
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Om vijf uur, de vespers is dan allang afgelopen maar iedereen  blijft maar zitten, houden 

we het voor gezien. We willen wat 

boodschappen doen en de route voor morgen 

bekijken.  

 Het dorpje is niet groot en  in de 

parochiekerk is juist een echtpaar getrouwd. 

Alles loopt door elkaar: de familie praat, een 

soliste zingt Ave Maria en de pastoor tracht 

nog een en ander in goede banen te leiden. 

Al met al is het rommelig.  

Buiten zien we op de verkeerborden Rome al staan: nog 55 km!   

 

Zaterdag  23 mei 2009 Farfa - Moricone 

Het is geen enkel probleem om  vroeg te vertrekken. Half zeven staat het ontbijt klaar en 

tekent de zuster ons paspoort. Als we vertrekken horen we de zusters zingen in de kapel. 

Dit hebben we al eerder meegemaakt! 

Buiten het dorpje loopt het oude 

pelgrimspad naar Rome. De 

wetenschap dat hier al eeuwenlang 

pelgrims hun weg hebben gezocht 

geeft „n goed  gevoel.  

Veel klimmen en dalen, maar het is 

nog vroeg en de temperatuur nog 

aangenaam. Gelukkig kunnen we 

weer heel vaak in de schaduw lopen. 

We stellen zelfs de koffie nog even 

uit omdat het lekker loopt.  

Opeens stopt er een auto. De man zwaait enthousiast. Wat moet die nu van ons? Het is 

één van de mannen waarmee we gisteren koffie hebben gedronken op het marktplein in 

Montòpoli. Hij wil ons alleen maar een goede tocht toewensen.  

 

Els en Kees Buts zijn voornemens om van Rome naar Nederland te fietsen. We hebben 

voor ons vertrek afgesproken elkaar in Rome te ontmoeten. Helaas gaat hun reis niet 

door. Els heeft een blessure. Dát is een tegenvaller! Vooral voor hen maar ook voor ons: 

we hadden ons er echt op verheugd.   

 Eeuwenoud pelgrimspad 

De stadspoort  

De hoofdstraat  van Farfa 
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Rond het middaguur passeren we 

Monte Libretti. Het is daar een drukte 

van belang en tijdens een korte pauze 

zien we een bruiloftsstoet aan ons 

voorbij trekken. Voor onze 

overnachting moeten we naar 

Maricone. Onze gastheer gaf te kennen 

dat hij ons bij de kranten-kiosk op zou 

komen halen. En onder het genot van 

een pilsje, „t is inmiddels bloedheet en we hoeven toch niet meer te lopen, wachten we 

rustig af. Aan het tafeltje naast ons maakt een echtpaar stevig ruzie. Omdat we er niets 

mee te maken hebben en wij de mensen ook niet 

kennen, geeft dat wel wat afleiding.   

 

Voor ons tafeltje stopt een grote Amerikaanse slee  

van heel veel jaren geleden.  Het is Claudio die ons 

op komt halen.  

 

 

Zondag  24 mei 2009 Moricone – Sant’Angelo Romano 

Op zondag wil Claudio geen vroege 

verplichtingen zoals een ontbijt 

verzorgen voor gasten. Wel wil hij 

ons een paar kilometer wegbrengen 

om de tijd “in te halen”. Als 

aandenken krijg ik bij vertrek een 

schelpje uit de ijstijd, een cadeautje 

uit zijn eigen collectie. Voor de 

tweede keer stappen we in de 

Amerikaanse auto: Doris Day is er 

niets bij!  

Het is rustig langs de weg en dat is wel prettig. Zagen we de eerste weken nauwelijks 

asfalt, op dit laatste stuk is het bijna niet anders. We naderen Rome en zoals het gezegde 

ook luidt: er leiden vele wegen naar Rome en dat is hier goed te merken. 

Vele wegen leiden naar Rome! 

Het busje komt zo! 

 

Claudio 
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Lange tijd zien we op grote 

afstand en bovenop een berg, 

Sant‟Angelo Romano liggen. 

Omdat ons hotel aan de 

doorgaande weg ligt en het nog 

vroeg in de middag is, trekken 

we de stoute schoenen aan om 

het plaatsje bovenop de berg te 

bezoeken. Het is wel erg heet, 

maar zonder rugzak loopt het 

wel een stuk gemakkelijker. 

Het is gezellig druk in de 

eethuisjes waar vele families, zoals het Italianen betaamt, luidruchtig de 

middagmaaltijd  met elkaar gebruiken.   

 

De laatste dagen hebben we niet veel meer van Franciscus gezien.  Zijn leven speelde 

zich toch vooral af rond Assisi en het Rieti-dal.  

 

Maandag  25 mei 2009 Sant’Angelo Romano - Rome 

Een dag eerder dan gepland 

komen we in Rome aan. Op 

aanraden van Kees niet te 

voet, maar de laatste 20 km 

met openbaar vervoer. De 

grote hitte was mede 

doorslaggevend voor deze 

keus. En als we vanuit de bus 

de drukte en snelwegen zien, 

is ons besluit wel goed 

geweest, hoewel……..?  

 

Vanaf het busstation zoeken we, wel te voet,  de weg naar Sint Jan van Lateranen, het 

eindpunt van onze voetreis. Hier kreeg Franciscus in 1223  goedkeuring van de paus 

voor de regel van zijn orde. Voor de kerk staat een groot standbeeld van hem en  zijn 

medebroeders.  

Sant Ángelo  Romano 

Franciscus  met zijn  medebroeders 
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Binnen halen we een stempel op ons pelgrimspaspoort en steken een kaarsje op als dank 

voor de goede tocht. Dan klinkt plotseling het Veni Creator en zien we dat in een zijkapel 

een eucharistieviering begint. 

Kun je als pelgrim een mooiere 

afsluiting wensen? Helaas was 

een foto ervan ons niet gegund. 

De pater bleef volharden, dat 

wij er geen foto van mochten 

maken. Als pelgrim in Rome 

had ik meer begrip verwacht op 

dit punt. Gelukkig hebben de 

positieve ervaringen veruit de 

meerderheid.   

 

 

 

 

 

En nu de envelop van Roosmarie! Toen we 

vertrokken heeft ze ons die gegeven met de 

mededeling,  dat we deze op een moeilijk moment 

open mochten maken. Er zit een foto van de 

kinderen in met aanmoedigende woorden. Gelukkig 

hebben we die onderweg niet nodig gehad.  

 

Dan  bellen we Roosmarie, Margriet en Joost:   

“We zijn aangekomen in Rome!” 

 

 

 

B&B Simone kan ons een nachtje extra 

hebben. Twee jaar geleden hebben we hier 

geslapen voor ons vertrek naar Nederland. 

Simone zegt ons zelfs nog te herkennen. 

Toen waren we vol van verwachting hoe de 

voettocht naar Nederland zou verlopen en 

nu kunnen we ook alweer terugzien op zes mooie weken tussen Florence en Rome. 

Stempel in Sint Jan van Lateranen. 

Dé  envelop! 
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Dinsdag  26 mei 2009 Rome 

De thermometer staat om acht uur al op 27°. 

Op het station kopen we de kaartjes voor de 

terugreis naar de luchthaven. En dan hebben 

we tijd om in Rome wat rond te kijken, te 

beginnen met de grote basiliek Santa Maria 

Maggiore. Zéér indrukwekkend na de een-

voudige kapelletjes bij de kluizenarijen en de 

rotsspleten waar Franciscus pleegde te 

verblijven. Bijna zes weken liepen we in de 

voetsporen van Franciscus, die armoede en 

eenvoud preekte om in de hemel te komen. 

Waar liep het scheef? Hoe is dit te rijmen? 

Hoe strookt de soberheid, onderdeel van ons 

geloof, met de rijkdom van Rome. 

 

Tot onze grote verrassing  staan we vlak bij het Sint Pietersplein opeens voor  het 

kantoor van de pelgrims, Opera Romana Pellegrinaggi. Als we binnengaan zegt de vrouw 

achter de balie spontaan dat ze een stempel op ons pelgrimspaspoort wil zetten en een 

testimonium voor ons zal verzorgen.   

In de Sint Pieter wonen we een 

Eucharistieviering bij. Heel 

ouderwets: pater met rug naar de 

gelovigen. Dit is toch niet te 

geloven? Ook hier weer de overdaad 

aan schilderingen en beeld-

houwwerken. Evenals gisteren in 

Santa Maria Maggiore stoort het 

ons een beetje. Pas als we Salve 

Regina gaan zingen voel ik me weer 

een beetje thuis. 

 

We luieren de dag door en eten bij Pizza Rita. Gisteravond zijn we er ook al geweest. Het 

is er lekker en het meisje van de bediening kent ons al!  

 

    Santa Maria Maggiore 

Opera Romana Pellegrinaggi 
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Woensdag  27 mei 2009 Rome 

Het is lekker weer om te lopen en volgen een voetpad langs de rivier de Tiber naar het 

Sint Pietersplein. Onderweg zien en horen 

we veel over de voetbalwedstrijd van 

vanavond. Heel Rome wordt vanaf zes uur 

“drooggelegd”.   

Op woensdag heeft de paus audiëntie én 

kunnen we terecht bij de kerk van de 

Friezen. Het Sint Pietersplein is afgesloten 

en we hebben geen toegangskaartjes voor 

de audiëntie.  

Dan maar naar de Friese kerk. Daar zijn we van harte welkom en staat de koffie klaar! 

Er worden foto‟s gemaakt met Tiemen 

Brouwer en Kees van Duin en wederom 

krijgen we een testimonium. De kerk van 

de Friezen wordt gerestaureerd en zal dit 

najaar tijdens een feestelijke viering, met 

bisschop van Luijn als voorganger,  weer 

in gebruik worden genomen.  

Vrijwilligers uit Holland verwelkomen hier 

de pelgrims. Er is koffie, tijd en vooral veel 

interesse hoe de tocht is verlopen. Met ons arriveren nog twee fietsers uit Friesland: een 

vader en zoon. Als ze horen dat wij uit Hillegom komen is hun vraag:”Kennen jullie Jaap 

Mol?” Wat is toeval?   

 

 

Op aanraden van Tiemen Brouwer gaan 

we toch nog even naar het Vaticaan om 

Don Bruno Vercesi te ontmoeten. Echter, 

als we bij de Koperen Deur komen (we 

zijn al bijna kind aan huis!) stuurt men 

ons naar een kantoor rechts van de Sint 

Pieter. “ Nee”, zegt de man, “je moet ín de 

kerk zijn”. “ Nee”, zegt de man daar, “je moet links van de kerk zijn 

bij de Zwitserse garde”. “Nee”, zegt deze, “je moet naar het kantoortje links om”. 

“Helaas” zegt de man, “Don Bruno Vercesi is er niet!” Zo blijft een mens in de weer! 

Kees van Duin 

   Tiemen Brouwer 



 63 

 

Het testimonium! 
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Vanmiddag willen we de 

Engelenburg bezoeken, maar 

eerst gaan we nog langs een 

kerk die Adriana in Assisi 

ons had aanbevolen. Het is 

een mooie kerk en voor 

Adriana heel bijzonder, maar 

voor ons niet anders dan de 

vele kerken die we onderweg 

bezocht hebben.  

De Engelenburg is fantastisch. Vooral het uitzicht over de stad die inmiddels veel 

herkenningspunten voor ons heeft.  

 

 

We sluiten de dag af bij Pizza Rita en nemen 

afscheid van “ons” dienstertje. Ook zij wordt een 

herinnering in ons reisverslag! 

 

 

 

Donderdag  28 mei 2009 Rome - Hillegom 

Het is vroeg dag. Om zeven uur vertrekt de trein naar het vliegveld waar het een drukte 

van belang is. Allemaal voetbalsupporters! Een paar dames hadden een kaartje 

gewonnen met de postcodeloterij. Ze bekenden eerlijk niets van voetbal te weten, maar 

het wel heel bijzonder hadden gevonden om dit mee te maken.  

 

In het vliegtuig mijmeren we nog even na. Zes weken geleden begon ons 

avontuur en nu is het alweer verleden tijd. Tijdens de vlucht zien we de 

sneeuw op de Alpen en menen het Meer van Geneve te herkennen. Keurig 

op tijd landt het vliegtuig op Zestienhoven. In vergelijking met de 

luchthaven van Rome stelt dit niets voor. We kunnen zo de aankomsthal verlaten 

Er staat zelfs niemand om de paspoorten te controleren!   

 

       De Engelenburg 
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De bus brengt ons naar het Centraal 

Station van Rotterdam waar al snel de 

trein binnenloopt. Geheel volgens plan 

komen we 14.13 uur op het station van 

Hillegom aan. 

Wat we twee jaar geleden in 100 dagen 

hebben gelopen, kostte vandaag slechts 

zes uur! Buurman Kees staat op de 

parkeerplaats al te wachten.  

 

 

 

 

In de Frederik van Eedenlaan heeft 

Froukje de koffie klaar en is er weer 

veel te vertellen.  

 

 

 

 

We zijn weer thuis! Het is een mooie voettocht geweest met Franciscus in de hoofdrol, 

een reis waar we met veel plezier aan terug zullen denken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station Hillegom 

Welkom thuis! 
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Het leven van Franciscus 

 

 1181 of 1182.  Franciscus  wordt in Assisi geboren. Bij zijn doop geeft zijn moeder 

hem de naam Johannes, maar als zijn vader terugkeert uit Frankrijk, beslist deze 

dat zijn zoon Franciscus genoemd zal worden, de Fransoos!  

Franciscus groeit op in een welvarend milieu. Op het parochieschooltje leert hij schrijven   

en rekenen en helpt later zijn vader in de lakenwinkel. Hij is een geboren leider, zeer 

ambitieus  en wil later ridder worden of een groot vorst. Als hij een jaar of zeventien oud 

is stort het keizerrijk van Midden-Italië in. De Duitse graaf verdwijnt uit Assisi en de 

paus neemt de heerschappij over. De burgers ruiken hun vrijheid, sluiten zich aaneen en 

keren zich tegen de adel. Dat gaf in die tijd veel sociale conflicten. De ridders wilden de 

mensen onder zich houden en de burgers wilden vrijheid. De steden trokken mensen aan 

die niet altijd meteen in hun onderhoud konden voorzien. Het gevolg was een grote 

toename van arme mensen. In deze sfeer lag de kiem van Franciscus‟ bekering. 

 1202. Franciscus doet dienst in het leger en wordt als krijgsgevangen mee-genomen 

naar Perugia. 

 1203. Franciscus wordt vrijgelaten en keert terug naar Assisi en is nog  lange tijd 

ziek. 

 1205. Franciscus wil ridder worden en vertrekt naar Apulië in het zuiden. Maar in 

Spoleto krijgt hij een droom, een roeping, die zijn hele leven zal veranderen en keert 

terug naar Assisi. Onderweg ontmoet hij een melaatse. Deze ontmoeting is volgens 

Franciscus het beslissende moment van zijn bekering geweest. En in de kapel van 

San Damiano spreekt het kruisbeeld hem aan. 

 1206.Franciscus steelt laken van zijn vader en verkoopt dit samen met zijn paard in 

Foligno om zo aan geld te komen om de kapel van San Damiano te kunnen repareren. 

Zijn vader wil hem vervolgen en klaagt de bisschop aan. Maar  voor het oog van de 

bisschop, zijn vader en vele stadsgenoten ontkleed Franciscus zich en doet afstand 

van zijn bezit. Hij verlaat Assisi en gaat naar Gubbio. 

 1206 en 1208. Terug in Assisi gaat hij kerkjes herstellen,  

 16 april 1208.  Franciscus krijgt drie medebroeders en twee aan twee gaan zij preken. 

Hoewel vaak bespot, waren er ook mensen die zich juist tot zijn levenswijze voelden 

aangetrokken. Petrus en Bernardus waren de eerste medebroeders die hun bezit 

verkochten en het geld verdeelden onder de armen. Een nieuwe broederschap was geboren! 

Zonder vaste verblijfplaats trokken zij rond. Ze hielpen de melaatsen, werkten als 

dagloners en bedelden voor hun levensonderhoud.   
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Hun boodschap was eenvoudig:  

 de liefde wint het van de haat,  

 eenvoud overtuigt meer dan dwang   

 solidariteit is sterker dan zelfbehoud.  

Franciscus‟ beweging was een product van zijn tijd. In de beleving van de mensen ging 

het slecht met de wereld. Onrecht en geweld bloeiden. Dat kon de bedoeling van Jezus niet 

zijn. Maar wie bekommerden zich daarom? De prelaten hadden het te druk met hun bezit, 

de koningen en ridders met oorlog, professoren met hun eigen wijsheid en de armen 

werden niet gehoord. Franciscus en zijn volgelingen kozen niet de weg van de prelaten en 

de oude kloosterordes. Zij wilden een nieuwe weg inslaan van eenvoud, nederigheid en 

dienstbaarheid en hiertoe een nieuwe kloosterorde stichten. 

 1209.Franciscus schrijft een korte regel en gaat naar Rome  voor de goedkeuring.  

Ook in die tijd was er veel onrust in de kerk en men was huiverig voor een nieuwe 

religieuze beweging. Op voorspraak van de bisschop van Assisi gaf de paus toch zijn 

goedkeuring voor de regel van Franciscus! Op de terugweg verblijven zij enige tijd in 

Rivotorto. 

 1210. De kloosterlingen worden verjaagd  in Rivotorto en gaan naar Portiuncola. 

 1212. Clara ontvlucht haar familie en sluit zich aan bij Franciscus. Na enige tijd gaat 

zij in San Damiano wonen. 

Niet  alleen mannen maar ook vrouwen, zoals Clara, voelden zich tot deze levensstijl 

aangetrokken. Evenals Franciscus stamde ook zij uit een gegoede familie. Daar het niet 

gepast en ook niet ongevaarlijk was om als vrouw met een mannengemeenschap mee te 

trekken, maakte Franciscus het mogelijk dat Clara met haar volgelingen in San Damiano 

konden gaan wonen.  

 1213. Franciscus krijgt de berg La Verna cadeau van graaf Orlandus. 

 1214. Volgens de overlevering bezoekt Franciscus Santiago de Compostela. 

 1219. Franciscus vertrekt naar het kruisvaarderleger in Damiate, Egypte.  

Al was Franciscus een geboren leider, toch wilde hij geen politieagent zijn voor z‟n 

medebroeders. Daarom zette hij zijn preektochten voort en trok zich soms wekenlang terug 

in één van de kluizenarijen om te bidden. Eén keer per jaar kwamen allen bijeen om de 

“regel” te bespreken en hierbij werd in 1217 besloten om buiten Italië te gaan missioneren. 

Kardinaal Hugolinus verhinderde echter het vertrek omdat Franciscus onmisbaar zou 

zijn in het contact met de pauselijke curie. Twee jaar later vertrok hij toch naar het 

Midden-Oosten waar hij de leider van de kluistochten probeerde te overtuigen van de 

zinloosheid van deze onderneming. Toen  dit  niet  lukte  bezocht  hij  de  sultan  Melek  
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el-Kamil met het doel hem tot het christendom te bekeren. Hierin is hij niet geslaagd, 

maar de sultan sprak wel met respect over Franciscus. 

 1220. Franciscus hoort dat er verwarring is in de orde en hij keert terug. Op het 

generaal kapittel treedt hij af als generale minister (generale overste). Op dit 

kapittel wordt ook de voorlopige regel goedgekeurd. Leken die in de wereld vroom 

willen leven stellen hun eigen regel op, de  Derde Orde.  

 1223. Franciscus trekt zich terug in Fonto Colombo om een definitieve versie van de 

regel te maken welke door het kapittel wordt goedgekeurd en door de paus bevestigd. 

Franciscus viert in Greccio Kerstmis met een levende kerststal. 

 1224. Franciscus houdt in La Verna zijn veertigdaagse Michaëlsvasten. Hier 

ontvangt hij de stigmata. Zijn gezondheid is slecht. 

 1224-1225. Franciscus houdt zijn laatste preektocht. 

 1225. In San Damiano dicht hij zijn Zonnelied. Hij trekt voor behandeling van zijn 

oogziekte naar het Rieti-dal. 

 1226 Franciscus gaat voor behandelingnaar Siena en dicteert daar zijn eerste 

testament. Vandaar gaat hij naar Celle van Cortoneen naar Bagnara bij Nocera om 

de hitte van de zomer te ontlopen. In augustus wordt hij naar het bisschoppelijk 

paleis in Assisi vervoerd. Als hij zijn dood nabij voelt komen, wordt hij overgebracht 

naar Portiuncola, waar hij zijn testament dicteert.  Daar sterft op 3 oktober en wordt 

op 4 oktober begraven in de San Giorgio. 

 16 juli 1228 Franciscus wordt heilig verklaart. Start van de bouw van de San  

Francesco in Assisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Francesco in Assisi 
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       De dag-etappes! 
 

    Datum Van Naar 

  16 april 2009 Hillegom Pontasieve (Florence) 

 

17 april 2009 Rustdag 

 

 

18 april 2009 Pontasieve (Florence) Passa dell'Consumo 

 

19 april 2009 Passa dell'Consumo Stia 

 

20 april 2009 Stia Camàldoli (Sacre Erremo) 

 

21 april 2009 Camàldoli (Sacre Erremo) Badia Prataglia 

 

22 april 2009 Badia Prataglia La Verna 

 

23 april 2009 Rustdag 

 

 

24 april 2009 La Verna Pieve Santo Stefano 

 

25 april 2009 Pieve Santo Stefano Sancepolcro 

 

26 april 2009 Rustdag 

 

 

27 april 2009 Sancepolcro Lama 

 

28 april 2009 Lama Bocca Serriola 

 

29 april 2009 Bocca Serriola Pietralunga 

 

30 april 2009 Pietralunga Casamorcia 

 

1 mei 2009 Casamorcia Gubbio 

 

2 mei 2009 Gubbio Agriturisme Valdichiascio 

 

3 mei 2009 Agriturisme Valdichiascio Valfabbrica 

 

4 mei 2009 Valfabbrica Assisi 

 

5 mei 2009 Rustdag 

 

 

6 mei 2009 Rustdag 

 

 

7 mei 2009 Assisi Santa Maria degli Angeli 

 

8 mei 2009 Santa Maria degli Angeli Spello 

 

9 mei 2009 Spello Montefalco 

 

10 mei 2009 Montefalco Spoleto 

 

11 mei 2009 Rustdag 

 

 

12 mei 2009 Spoleto Patrico 

 

13 mei 2009 Patrico Ferentillo 

 

14 mei 2009 Ferentillo Don Bosco  
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15 mei 2009 Don Bosco Poggio Bustone 

 

16 mei 2009 Poggio Bustone Rieti (klooster) 

 

17 mei 2009 Rieti (klooster) Rieti (centrum) 

 

18 mei 2009 Rieti (centrum) Greccio 

 

19 mei 2009 Grecio Stroncone 

 

20 mei 2009 Stroncone Calvi dell'Umbria 

 

21 mei 2009 Calvi dell'Umbria Selci 

 

22 mei 2009 Selci Farfa 

 

23 mei 2009 Farfa Moricone 

 

24 mei 2009 Moricone  Sant‟Angelo Romano 

 

25 mei 2009 Sant‟Angelo Romano  Rome 

 

26 mei 2009 Rustdag 

 

 

27 mei 2009 Rustdag 

 

 

28 mei 2009 Rome Hillegom 
 


