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 (Alle wegen leiden naar Rome) 

 

De Via Francigena is een middeleeuws netwerk van wegen dat reizigers 

uit de Britse eilanden, de Lage Landen en Frankrijk, in de middeleeuwen 

naar Rome leidde. Historici, en ook de Association International Via 

Francigena (AIVF) laten de Via Francigena beginnen in Canterbury, 

vanwaar bisschop Sigeric in het jaar 990 Rome bezocht. Van zijn reis 

hield hij een dagboek van de route op zijn terugreis uit Rome bij. Dit 

boek werd in juli 1985 ontdekt door de antropoloog Giovanni Caselli en 

vormt de basis om een moderne pelgrimsweg naar Rome uit te zetten. 

In 2004 is de Via Francigena ook als belangrijke historische weg erkend 

door de Raad van Europa. 



 

De Via Francigena verkiest de vlakte boven de bergen. Het is geen 

saaie route, maar een weg vol betekenis, schoonheden en uitdagingen. 

Je trekt door een gebied met meer dan drieduizend jaar geschiedenis, 

je pelgrimeert door drie landen en drie taalgebieden. Onvermijdelijk 

moest ik drie bergruggen over: de Jura, Alpen en Apennijnen. En vlakte 

is daarbij een relatief begrip. Ontelbare heuvels, dalen en rivieren kom 

je langs de weg tegen. De Grote Sint Bernhardpas, op 2469 meter 

hoogte, ligt op de grens tussen Zwitserland en Italië en is onder 

voorbehoud van uitzonderlijke weersomstandigheden van begin juni tot 

eind oktober begaanbaar. Ik kwam daar volgens plan op 18 juni 2019, 

en heb de Sint Bernard bedwongen, geslapen in het klooster op de top 

van de pas. Het eerste deel was een pittige tocht, ik kreeg behoorlijk, 

na de Sint Bernard last van mijn knieën en tot overmaat van ramp 

gleed ik uit en verrekte mijn enkelband van mijn rechter voet. Ik moest 

een paar dagen eerder stoppen. Ik heb nu besloten de volgende 800 

km in twee delen te lopen, eerst van Vercelli naar Lucca en later van 

Lucca naar Rome. Iemand die goed oplet ziet dat ik een stuk oversla 

van ca 100 km, (Chatillion naar Vercelli) dat is van een latere zorg en 

haal ik misschien ooit nog eens in. 

 

De Via Francigena is ongeveer 2200 kilometer lang. Ik loop de tocht van 

Reims naar Rome ca. 1600 km, nu in drie stappen. 18 mei 2019 vertrok 

ik voor de tocht van Reims (Frankrijk) naar de rijstvelden van de Po 

vlakte (Italië). En op 20 september 2021 vertrok ik vanuit Vercelli naar 

Lucca ca. 430 km. 

  



 



Deel 1 heb ik gelopen van Reims naar Vercelli van 18 mei tot en 

met 22 juni 2019 

Deel 2 heb ik gelopen van Vercelli naar Lucca van 20 september 

tot en met 8 oktober 2021 

Deel 3 gaat van Lucca naar Rome van 13 april tot en met 6 mei 

2022 
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Dag 1, 18 mei 2019; Nieuwegein - Reims 

Een tocht als deze heeft altijd een lange voorbereiding nodig, maar 
vandaag was het eindelijk zover. Op naar Reims voor het begin van mijn 
pelgrimstocht naar Rome, maar nu pas de helft (ca. 800 km), volgend 
jaar de overige 800, om dan echt bij Petrus en Paulus in de Sint Pieter 
terecht te komen. 
Vanmorgen waren om ca 9 uur Adie en ik in Utrecht, uitkijkend naar de 
bus, het is daar een af en af gaan van bussen als Flix bussen, Eurolines 
en nog vele andere. Voor slechts € 27,50 brengt Eurolines mij naar 
Reims. Snel na onze aankomst in Utrecht kwamen Jan en Jannie 
aanfietsen met even later nog Ellen, erg leuk zo een heel uitzwaai 
comité. Als ik in de bus zit staan ze lekker samen te keuvelen, maar ze 
zwaaiden echt toen de bus weg reed. 
  

  
  

En ook toen ik in de bus stapte. 

 
Op naar Reims, met stops in Antwerpen, Brussel, Gent, Lille en 
natuurlijk Reims. Tussendoor nog twee plas stops. Wel een hele zit 
maar wat wil je voor die prijs, vertrek 10 uur aankomst 18:15 uur. Na 
aangekomen te zijn openbaar vervoer gezocht naar mijn B&B, er gaat 
een tram vanaf het TGV station waar je aankomt, en twee bussen, weer 
even wennen aan dat Frans, maar een van de bussen heeft mij in de 
buurt van mijn B&B gebracht. Rugzak daar neergezet en op pad naar de 
stad, het was inmiddels bijna 8 uur. Met bus 2 kon ik naar de stad, mits 



er geen Reims loop is en de hele binnenstad is afgezet, er rijden geen 
bussen, dan maar 38 minuten lopen volgens mijn routeplanner. Maar 
zelfs lopend kwam je er niet goed door, ik heb af en toe een open stukje 
tussen de wandelaars op gezocht en ben zo mee rennend in hun 
richting overgestoken. 

 
In de stad was het een chaos, ik heb maar een snelle hap genomen en 
ben toen weer terug gegaan naar mijn B&B om mijn blog te gaan 
maken. Wel even een glimp opgevangen van de beroemde Notre Dame 
van Reims. 

 
  
Morgen ga ik die echt bezoeken. Het filmpje van de kathedraal 
bovenaan dit blog staat er al lang, dat was een een probeerselfie van 
mij om te zien of het allemaal lukt omdat erop te zetten. Ik laat het 
maar staan want het is best een leerzaam filmpje. Morgen meer over 
Reims. 



Dag 2, 19 mei 2019, Reims 
Vandaag om ca 10 uur op pad om naar de stad te gaan, vandaag met 
de bus omdat ik waarschijnlijk nog genoeg rondslenter vandaag. Op tijd 
bij de kathedraal om de mis van 11 uur bij te wonen. Toeristen moeten 
achter in de kerk blijven, maar als kerkganger zit je vooraan. Een mooi 
begin van mijn pelgrimstocht om gezegend op pad te gaan. Ook hier 
net als in Santiago de Compostela zingt een zuster met een prachtige 
stem voor. Het was een mooie dienst geheel in het Frans. Mooi is altijd 
het elkaar de vrede te wensen, dat gaat ook in Nederland zo, maar hier 
wil iedereen om je heen je echt even een hand geven. Tijdens de dienst 
heb ik geen foto’s gemaakt, dat paste nu niet. Ik heb wel na afloop een 
foto gemaakt van het prachtige roosvenster met nog zichtbaar de 
handenschuddende priester. In de kerk moet ik me ook nog aanmelden 
als pelgrim, maar dat kan pas in de middag. 

. 
Na de mis naar het naast gelegen museum Paleis van Tau. Het Paleis 
van Tau (Frans: Palais du Tau) is het aartsbisschoppelijk paleis in de 
Franse stad Reims. In 1991 werd het Paleis van Tau samen met de 
kathedraal van Reims toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Het gebouw werd opgetrokken tussen 1498 en 1509 en 
gedeeltelijk herbouwd in 1675. De Franse koningen, die in de 
kathedraal van Reims gekroond werden, verbleven er gedurende de 
kroningsfeesten. Want Reims is de stad in Frankrijk van de koningen, 
hier werden die gekroond. De laatste echte koning was koning Karel X, 
die in 1830 naar Engeland vluchtte, er is nog een nietszeggende koning 



Lodewijk Filips de burger koning geweest die uiteindelijk ook naar 
Engeland vluchtte, in 1852 liet Napoleon zich tot keizer kronen, maar 
dat was in 1870 ook weer voorbij. Het blijft wel bijzonder wat hij 
allemaal heeft geregeld, achternamen, straten en huisnummers etc. 
Maar veel te veel slechte dingen gedaan. De banketzaal staat op video 
die je onderaan kan bekijken. 
Nu nog eerst even de stad bezoeken, alle winkels op zondag dicht, een 
“dooie” boel. Wat mij opvalt is dat Reims geen mooie stad is, een beetje 
stoffig, zeker als je net iets buiten het centrum komt. Bijvoorbeeld het 
gebouw van de opera ziet er slecht en stoffig uit. Er is een redelijk 
nieuwe tramlijn, die bijzonder, in het centrum geen bovenleiding heeft, 
daarbuiten weer wel. Dat ziet er wel weer top uit. D e stroom komt dan 
van een lijn tussen de rails. 

 

Dan heb je de “Ramblas” van Reims met alleen maar restaurants en 
twee fonteinen. 

 



 
Weer op weg naar de kerk, en ja dat zat nu de man die mij hartelijk als 
pelgrim ontvangen heeft. Hij heeft mij ingeschreven in het register, ik 
heb in het gastenboek geschreven en hebben we wat gesproken over 
mijn tocht. Het viel hem op dat er toch veel Nederlanders deze tocht 
lopen, de Via Francigena. Was een leuk gesprek en mijn eerste stempel 
staat in mijn pelgrimspaspoort. Met toestemming van hem heb ik een 
foto van ons beiden gemaakt. 

  
Nog een afscheid van de kathedraal en nog het museum Beau Art 
bezoeken. Daar was niet zo veel aan, ouderwets gepresenteerd en van 
alles door elkaar. 

 



De foto hieronder heb ik als panorama foto gemaakt en toen gekanteld.

 

Morgen echt op pad, tot Besançon zonder onderbreking en iedere dag 
lopen, het begin gaat wat vreemd ivm wat moeilijkheden met 
overnachtingsadressen maar na twee dagen loop het gesmeerd. Morgen 
naar Coole. 

Dag 3, 20 mei 2019; Reims - Coole 
Vandaag de eerste wandeldag, niet vanuit Reims maar vanuit Chalons 
en Champage naar Coole. Het ging niet goed met de eerste 
overnachtingsplekken, maar nu gaat het verder goed, ondanks dat 
bijvoorbeeld in Coole en Donnement nagenoeg geen slaapplekken zijn 
te vinden. Vandaag overnacht ik ook in Chalons en Champagne, en ben 
met een taxi heen en weer vervoerd, niet echt pelgrim achtig maar het 
is niet anders. Châlons-en-Champagne is een stad en gemeente. De 
stad is de prefectuur van het departement Marne en was de hoofdstad 
van de voormalige regio Champagne-Ardenne. Het aantal inwoners in 
2015 bedroeg 45.268. Van de Franse Revolutie tot 1997 heette de stad 
Châlons-sur-Marne. Châlons-en-Champagne ligt niet ver van Reims. Het 
centrale plein is bijna helemaal opnieuw prachtig bestraat, en bijzonder 
zijn de vele vakwerkhuizen, ik wist niet dat die ook in de Champagne 
streek staan. Deze staan aan het centrale plein. 



  
  

Vanaf dit plein ben ik vanmorgen gestart na even wat brood bij de 
bakker te hebben gehaald. Snel de juiste route gevonden (dacht ik). Al 
snel kom je bij het kanaal Latéral à la Marne en staat de route 
aangegeven. Eerst een mooie waterversnelling. 

 
De bewegwijzering lijk de rood witte streep van de GR routes en even 
verder krijg ik een bevestiging dat ik op de Via Francigena zit. 
Daarnaast gebruik ik altijd een GPX trekker om te controleren of ik 
goed loop. 

  
  

Wat kan er misgaan? Vrolijk fluitend door het mooie land vaak langs het 
kanaal en tussen de koolzaadvelden door, mooier kan niet, het lopen 
ging goed en de rugzak was geen belemmering. 



 
Maar het ging deze eerste dag wel fout, mijn GPX route is niet de juiste, 
die bleef ik samen met de rood witte markering volgen tot ik er achter 
kwam dat ik zo nimmer in Coole zou aankomen. Ik heb ook een 
geweldige gids van Ben Teunissen met route kaartjes die me duidelijk 
maakten dat ik verkeerd zat. Ik moest een behoorlijk doorsteek maken 
om alsnog in Coole aan te komen. Dan is het weer handig dat je 
kaarten op je telefoon hebt om de route te bepalen. Het is gelukt maar 
vraag niet hoe. Het eerste kaartje is een afdruk van mijn GPX waarbij 
de route boven het kanaal blijft. Het tweede plaatje is uit het boek van 
Ben Teunissen, en daar zie je dat ik ergens het kanaal had moeten 
oversteken. Ik heb flink doorgestapt en verder geen enkele foto meer 
gemaakt. 

  
  
  

Niet dat ik stevig loop te balen, maar blij dat dit de eerste dag 
gebeurde. Ik heb een andere GPX route die wel goed is, en toch maar 
vaker de kaarten van Ben raadplegen. Ik merk al direct dat ik 
zuidelijker zit want voor 19 uur kun je hier niet eten, daarom maar 
eerst mijn blog gemaakt ondanks dat ik best trek heb. Morgen weer 
met goede moed verder van Coole naar Donnemnet, de route heb ik al 
goed bestudeerd. 



Dag 4, 21 mei 2019; Coole - Donnement 

Gisteren alle routebegeleiders op een rijtje gezet, omdat de verkeerde 
route volgen mij geen tweede keer gaat gebeuren. Vandaag ging het 
dan ook perfect, ten eerste het was zonnig, ten tweede de route GPX 
die ik nu gebruikt klopt en dan als derde mer het boek van Ben 
Teunissen, de weg van de Franken. Er was geen reden meer te 
bedenken waarom het vandaag fout zou gaan. Nog een andere 
bijkomstigheid vandaag was, dat het een rechte route was, grotendeels 
over boeten grindwegen met af en toe een dorpje er tussendoor, links 
korenvelden, rechts korenvelden soms afgewisseld met koolzaad. Dat ik 
op de juiste weg zat kon ik ook zien aan enkele aanwijzingen van de Via 
Francigena, ik heb er maar een collage van gemaakt. 

 

Dit zijn dan ook alle aanwijzingen die ik vandaag gezien heb, met 
andere woorden het is slecht bewegwijzerd. Maar met de eerder 
genoemde huidige hulpmiddelen gaat het nu goed komen denk ik. De 
grote foto in de collage is prachtig, brood voor hongerige pelgrims 
verwacht ik. De boer stond me na te kijken met een gedachte van 
“weer een gekke pelgrim”. 

Vertrokken uit Coole, een gehucht met wat huizen. 



 

Zoals ik eerder schreef recht toe recht aan vandaag. Lijkt vervelend 
maar dat valt wel mee, je kunt echt genieten van de vergezichten. Het 
loopt niet altijd even gemakkelijk over het grind, je probeert de meest 
vlakke stukken met weinig grind te lopen. 

 

Onderweg ontmoetingen met een handzwaai en bonjour voor de boeren 
en andere mensen die je tegenkomt, iedereen zwaait terug, maar 
pelgrims nog nul komma nul. Ondanks dat ik in Reims, met me daar te 
registreren, heb gezien dat er al veel pelgrims vertrokken zijn, maar die 
lopen dan voor of achter mij. Wie ik wel tegenkwam was Mark, een 
Duitser met twee honden en een kar met bagage. Hij loopt al 4 jaar 
door Europa. Zijn honden zijn nu negen jaar en lopen alle jaren met 
hem mee. In de kar zijn slaapspullen en daarop een zonnecellen mat 
om zijn apparaten op te laden. Dat is toch weer heel wat anders. Hij is 
trouwens op de terugweg naar Duitsland en komt nu uit Santiago de 
Compostela. Toch een beetje pelgrim. Ik heb gevraagd of ik hem op de 
foto mocht zetten, geen probleem. Let niet op zijn shirt want dat hangt 
met gaten aan elkaar. Hier was een watertappunt, ik had net mijn 
flessen weer gevuld, en Mark moest ook water hebben. Weer een leuke 
ontmoeting. 



 

Bij elk dorpje probeer je even te drinken en soms te eten. De hele route 
geen winkel en geen café, je bent echt op je eigen proviand 
aangewezen. Maar gelukkig is in elk dorpje een kerk en vaak een 
bankje. 

  

Op de tweede foto zie je mijn rugzak staan, Weegt ongeveer 11 kg, aan 
het begin van de dag, want dan heb ik veel water bij me. Hier onder en 
wat meer gedetailleerde foto van mijn rugzak, ik zal uitleggen wat er 
allemaal op zit. 

Dag 5; Donnement - Brienne le Château 

Gestart in Donnement. Een plaatsje met 80 inwoners wat neerkomt op 
acht bewoners per vierkante kilometer, geen bar, geen winkel maar wel 
een kerk. En daar ben ik vanmorgen gestart, maar na eerst de kerk ook 
even van binnen bekeken te hebben. Dat was even schrikken een 
verschrikkelijk slecht onderhouden binnenzijde maar wel in gebruik. 
Eigenlijk zien alle kerkjes in deze dorpjes er zo uit, geld voor restauratie 
zal er wel niet zijn. En de lucht is blauw, helder blauw, het wordt weer 
een warme dag. 



  

  

Vandaag heb ik maar één keer een bordje gezien met de route-
aanduiding via Francigena , ik moet geheel vertrouwen op mijn 
omschrijving in het boek en op de gpx route. De route is dus gewoon 
slecht bewegwijzerd, vandaag heb ik in één keer wel alles goed 
gelopen. Morgen wordt het weer oppassen, want er staan 
waarschuwingen in het boek dat je af en toe een andere GR route 
tegenkomt.  

Meestal begin ik ‘s morgens met het voltappen van mijn flessen met 
water uit de kraan maar het water waar ik nu zat, zit vol met chloor, en 
is niet te drinken. Maar bij een van die slecht onderhouden kerkjes is 
ook een kerkhof met een watertappunt. Even het water geproefd, en zo 
ja dit was goed water. Flessen leeg gegooid en water uit de kraan 
gehaald. 

Vandaag ben ik 1 pelgrim tegengekomen, maar die kwam via een 
andere weg op dat punt aan. Er zijn dus vele wegen die naar Rome 
leiden. Vandaag een korter stuk grindweg en soms een pad? Maar goed 
dat het gras gemaaid was. 

 

Maar na dit pad, heb ik tot Brienne le Château alleen maar asfalt gehad. 
Mijn rechtervoet (De voet van het ooit verbrijzelde hielbeen) begon 
vandaag wat op te spelen, het was dus een beetje afzien. Het voordeel 
van asfaltwegen is dat je een café tegenkomt, tijd voor een bakje 
koffie, de eerste keer dat dat lukte. 



 

De route vandaag was niet zo erg lang om 2 uur was ik al in Brienne le 
Château. Een prachtig gezicht als je aankomt in de verte zie het 
kasteel. En als ik voor mijn hotel sta kan ik het kasteel zien liggen. 

 

 

Brienne le Château is bekend vanwege Napoleon. Op de plek van een 
burcht werd in de achttiende eeuw door Fontaine een kasteel gebouwd, 
waarnaar de gemeente is genoemd. In het voormalig klooster werd een 
militaire school ingericht, waar Napoleon Bonaparte tussen 1779 en 
1794 studeerde. Op 29 januari 1814 slaagde Napoleon erin de Pruisen 
uit de stad te verdrijven, maar moest zich al na enkele dagen 
terugtrekken. En nog een bijzonder feit is, is dat Napoleon hier zijn 
eerste heilige communie heeft gekregen. Als jonge keizer heeft hij nog 
geprobeerd in 1805 het Château de Loménie te bemachtigen. Hij wordt 
hier wel in gedachte gehouden, voor het stadhuis staat een beeld van 
Napoleon. Voor het beeld stond een podium met steigers je kunt hem 
nog net links op de foto zien 



 

Morgen een lange tocht naar Bar sur Aube, hoopt dat mijn voet weer 
meewerkt, maar komen ga ik er. 

 

Het bovenste teken is van de Camino Santiago het linker teken is van 
de Zwitserse via Francigena , Daarnaast het teken met de twee sleutels 
is van de Engelse organisatie, persoonlijk vind ik die het mooist, 
daaronder het vignet van de Nederlandse organisatie, pelgrimsroute 
naar Rome. En een goede kijker ziet ook dat al mijn kleinkinderen met 
mij mee lopen. Deze herinneringen hebben ze allemaal zelf gemaakt en 
heb ik afgelopen donderdag van ze gekregen. 

Morgen loop ik van Donnement naar Brienne le Château. Het wordt 
zoals het er nu uitziet weer een zonnige dag. En ieder nog bedankt voor 
de meelevende reactie op de route van gisteren, uiteindelijk heb ik niet 
veel km meer gelopen maar het was geen mooie route met 
langsrazende auto’s. 

Dag 6; Brienne le Château - Bar sur Aube 

30 km vandaag voor de boeg naar Bar sur Aube, gaat mijn voet het 
houden? En ja het het is gelukt, en het ging redelijk goed. Ben 



vanmorgen vroeg vertrokken, 7:45 uur en was net voor drieën in Bar 
sur Aube. Ik voel mijn voet wel maar het is acceptabel, morgen 
gelukkig een korte tocht van ca. 16 km. Sinds twee dagen gebruik ik 
ook mijn waterzak die in mijn rugzak zit, ik kan dan drinken zonder 
mijn rugzak af te doen. Dat ik dat niet eerder heb gedaan, het werkt 
perfect. Daarnaast heb ik ook nog twee flessen water bij me, samen 
ongeveer 3 liter max. En als het op raakt wordt de rugzak steeds 
lichter. Het was vandaag ook weer zonnig, van 19 tot 23 graden, water 
is echt wel nodig. Het was vanmorgen nog wat dauwig, wat goed te zien 
was op de korenvelden, normaal zijn die in deze tijd van het jaar groen, 
maar nu even grijs. 

 

Inmiddels heb ik tot Besançon alle GPX routes op mijn telefoon kunnen 
downloaden, de rest volgt. Ik bekijk ze nu op de GPX die ik altijd 
gebruik, die geeft een nauwkeuriger beeld en weet mij altijd te vinden. 
Ook vandaag had ik die echt nodig, de route is niet bewegwijzerd, ik 
heb twee keer een route aanduiding gezien. Kom ook regelmatig de 
rood witte strepen van een GR route tegen maar die negeer ik volledig. 
Ik ga de routes vinden. Inmiddels loop ik wel in een ander landschap, 
glooiender, meer bos, meer dorpjes (later meer hierover) maar wel veel 
de D 46. Dat was de hoofdroute vandaag, wel een D weg waar je zelden 
een auto tegenkomt. 

Onderweg kom je langs een aangelegd kanaal speciaal voor het 
drinkwater. Gevoed vanuit 3 stuwmeren die weer gevoed worden door 
de Aube, het drinkwater van Parijs komt hier vandaan. 

 

Even verder kwam ik het dorpje Jessains, hier zou koffie moeten zijn, 
maar nee hoor gesloten, gelukkig was wel het huis van God open, maar 



daar stond zelfs het wijwater bakje droog. Zowaar deze kerk zag er wel 
goed onderhouden uit. Men was nu bezig de sacristie opnieuw op te 
bouwen. Links de gesloten kroeg. 

 

  

 

Toen ik uit de kerk kwam stapte er direct iemand op mij af, of het de 
pastoor of de koster was weet ik niet, ik denk het laatste. Hij gaf me 
direct een hand, en vroeg of ik onderweg naar Rome ben. Ja dat ben ik, 
althans in de juiste richting. Hij wenste mij het allerbeste en veel 
succes. Even verder stond een landmeter, die weet natuurlijk de weg. 
Hij wees dat ik die kant op moest voor Rome. Weer iets verder wenkte 
mij een oudere man die achter een hek stond. Hij wilde alles weten; Je 
suis pelligrin, je depart aujourd’hui de Château le Brienne je arrivé 
aujourd’hui en Bar sur Aube. Le prochaine ans je arivé a Rome. Hij was 
bakker geweest, hij was al de derde generatie, of zijn zoon of dochter 
het bakkerszaak nog uitoefent heb ik niet begrepen. Hij was erg doof 
dus ik moest bijna schreeuwen. Nog iets verder stapte een vrouw op de 
fiets, zwaaiend en ook vragend of ik naar Rome aan het lopen was. Hier 
in Jessains in ieder geval belangstellend volk, erg leuk. En een 
gesprekje voeren lukt inmiddels ook al weer een beetje. Hij wilde wel 
met mij op de foto maar bleef wel achter het hek. Handenschuddend 
boven het hek langs namen we afscheid. 



 

Natuurlijk onderweg verder veel gezien, wijngaarden, mezelf in een 
spiegel, het enige wegwijzerbordje, dat ik vanaf Brienne in een 
natuurpark loop, en visser midden in de Aube en een bosschuilhutje 
met open haard. 

 

Het laatste stuk naar Bar sur Aube ging niet meer over de D 46, een 
route over grindpaden en door het hoge gras. Ik moest ergens naar 
rechts door hoog gras, ik heb het gevonden maar met hulp van mijn 
GPX. 

 

Na 30 km liep ik redelijk snel op mijn overnachtingsplek af. Vandaag 
een luxe verblijf, mag ook wel eens. De ramen rechts beneden zijn van 



mijn kamer, het water van het zwembad lijkt mij erg fris, volgens mij is 
het ook nog niet in gebruik, ondanks de huidige 23 graden.  

 

  

Ik ben nog even Bar sur Aube gaan verkennen, met als belangrijkste 
reden wat brood te eten en water voor morgen onderweg te kopen, 
zonder chloor. De kerk wordt gerestaureerd en is 3 jaar gesloten, de 
kapel Saint Jacques zit gewoon op slot. Ik heb maar 3 foto’s gemaakt, 
nu de grootste bezienswaardigheden. Zondag is het in Frankrijk 
Moederdag, speciaal daar voor zijn er bloemenperkjes voor het 
gemeentehuis gemaakt en is er een leeshoekje voor moeders. 

 

Inmiddels zijn de Dijker zussen, Adie, Mieke, Loes en Greet met hun 
dochters op hemelsbreed 22 km hiervandaan aangekomen om zicht tot 
en met zondag te laten verwennen. Het weer blijft tot en met zondag 
goed, dus daar zal het niet aan liggen. Veel plezier daar. 

Ik ga morgen naar Clairvaux lopen, zoals ik eerder aangaf niet veel km, 
zodat ik tijd heb om de abdij van Clairvaux te bezoeken, als dat lukt. Ik 
slaap morgen in hotel Abbaye, dus dat moet goed komen. ( Clairvaux is 
goed geschreven, in Luxemburg heb je een Clairveaux met een e) 



Dag 7; Bar sur Aube - Clairvaux, 24 mei 2019 

Om half negen weer op stap, weer zon, mooie temperatuur. 
Gisterenavond had ik later nog zitten lezen dat ik toch nog een 
monument van Bar sur Aube niet had gezien, de Sint Pieterskerk, dus 
toch maar even heen gelopen om vanaf daar de tocht van vandaag te 
starten. In mijn boek stond ook dat de route start bij de Eglise Saint 
Pierre. De deuren stonden wagenwijd open en twee dames waren de 
bloemen aan het verzorgen. Vanzelfsprekend vroegen ze me of ik 
pelgrim ben, niet zo verwonderlijk met de rugzak en alle tekens 
achterop. Pelgrim zijn doet het altijd goed, iedereen is aardig en wil met 
je praten. Hieronder de foto’s van de kerk. 

  

  

Vandaag geen lange tocht maar wel een pittige tocht, volgens het boek, 
en dat klopte het was heuvel op en heuvel af, een goede training voor 
de Sint Bernard. Ik hoorde vandaag dat de weg naar de top van de Sint 
Bernard definitief 3 juni opengaat, men is volop het sneeuw aan het 
ruimen, links en rechts van de weg hoge sneeuw wanden, maar dat 
even ter zijde ik ben daar pas 17 juni. 

Vandaag dus heuvel op en af tussen de korenvelden en 
champagnevelden door. Veel door bossen. De druivenrassen zijn net 
een beetje uitgelopen. Overal zijn de wijnboeren bezig, maar met gif te 
spuiten, nu al. 

 



 

  

Al om 12 uur liep ik al bij Clairvaux, lang langs een muur lopende kwam 
ik aan bij de entree van de voormalige abdij van Clairvaux. Bezoek kan 
alleen met een gids en dat kan weer om 14:15 uur weer, mits er 
minimaal twee bezoekers komen. Dan maar even door naar mijn 
slaapplek iets verderop, ik kon al terecht. Eerst even de was gedaan dat 
moet ook op zijn tijd, mooi weer en bij het raam met mijn mooie 
uitzicht droogt het snel. Ik heb de “zolderkamer” midden boven. Een 
goede plek hoor. 

  

  

In het hotel kwam ik een man tegen die ik ook in Brienne le Château 
had gezien, hij herkende mij ook. Helaas hij spreekt alleen maar Frans 
maar loopt ook de Via Francigena, hij wilde ook naar de abdij dus twee 
personen zijn er, de rondleiding gaat door. Maar eerst even wat 
gegeten, op zijn Frans, middageten, 3 gangen met water voor €9,40, 
en het was lekker. Helaas het personeel hier spreekt ook alleen maar 
Frans, dan gaan ze me uitleggen dat ik een keuze heb uit 4 
hoofdgerechten, niets staat op papier. Ah,oh, doe me de eerste maar, 
gelukt het was heerlijke vis met een lekkere saus, vooraf een buffet 
met van alles erbij en dessert assiétte de fromage, top. 

Nu op naar de abdij. Helaas foto’s en film maken verboden, want er is 
een gevangenis naast..... Mijn mede pelgrim stond al te wachten, als 
enige, maar hij wist dat ik ook zou komen. later werd het nog ongeveer 
een groep van 10. Gelukkig kon de gids wat Engels. Maar als dat niet zo 
was geen probleem want Jan Schrauwen had vanmorgen al veel voor 



me uitgezocht en ge-apt. Hieronder dan ook eerst het verhaal van Jan. 
( de foto heb ik gemaakt) 

 

 
De abdij werd in 1115 gesticht door Bernardus de Fontaine, die na zijn 
dood beter bekend stond als Sint-Bernardus van Clairvaux. Hij was een 
zeer invloedrijke en populaire monnik die heel wat abdijen van de 
cisterciënzers heeft opgericht. Toen hij stierf in 1153 waren er minstens 
345 abdijen in 12 verschillende landen. In de bloeiperiode van de abdij 
leefden er ongeveer 800 monniken en waren er zo'n 78 abdijen die van 
Clairvaux afhingen. 
De invloed van de abdij werd steeds groter, zo groot zelfs dat de abdij 
tijdens de Franse Revolutie in 1792 afgeschaft werd. Er kwam een 
papier- en glasfabriek voor in de plaats, maar algauw viel het oog van 
een minister van Napoleon op deze gebouwen. De muren en de 
opstelling van de gebouwen zouden er een ideale gevangenis van 
maken. Heel wat gebouwen sneuvelden hierdoor, waaronder ook de 
zeer mooie abdijkerk. 
De oude gebouwen werden rond 1971 opnieuw vrijgegeven en zijn 
compleet gerestaureerd. Er is nog steeds een gevangenis, maar dan wel 
in een nieuw gebouw in de tuin. Tijdens een rondleiding kun je de 
bewaard gebleven gebouwen zien en duik je even de geschiedenis in. 

Jan dank daarvoor, scheelde mij wat speurwerk. We worden geroepen 
door de madame voor de rondleiding. Dan denk je ik ga een klooster 
bezoeken, maar het heeft meer het gevoel van het lopen op een 
gevangenisterrein uit de tijd van Hitler of zo iets. Napoleon heeft er 
natuurlijk in 1805 al een gevangenis van gemaakt, dus dat heeft ook 
geschiedenis. De abdij is al sinds 1792 weg. Van de vrijgegeven 
gebouwen zijn 4 gedeeltes weer redelijk in oude abdij sfeer hersteld. De 
“hostellerie des Dames” (die mochten natuurlijk niet in het klooster 
komen), de middeleeuwse eet/werkzaal en de slaapzaal op de 
verdieping van de lekenbroeders, en in het grote kloostergebouw de 
kapel. De oorspronkelijke abdijkerk is gesloopt omdat men de stenen 
nodig had voor de muren om de gevangenis. Verder is het een grote 
vervallen gebouw verzameling. In het grote klooster zitten ook nog in 
het grootste gedeelte de cellen voor 30 personen per cel. In deze 
gebouwen is zelfs een extra tussenverdieping gemaakt om meer cellen 
te kunnen maken. Ook staan hier nog de ontroerende 1 persoons 
kippenhokken zoals de Fransen die zelf noemen, vreemde cellen van 
1,5 bij 2,5 meter. Tot de sluiting in 1971 zijn die gebruikt, barbaars. 



Toch af en toe wat foto’s gemaakt om een indruk te krijgen, ben niet 
gesnapt. 

Hieronder het enige middeleeuwse Romaanse gebouw, de eetzaal op de 
begane grond en de slaapzaal op de verdieping voor de lekenbroeders  

 

Hieronder de slaapzaal voor de lekenbroeders  

 

En hieronder de ook gerestaureerde kapel in het grote klooster gebouw. 
Deze kapel werd ook in de gevangenis tijd gebruikt, achterin waren 
balustrades gebouwd met hekken ervoor en konden ze vanuit de 
gevangenis daar naar toe lopen. 

 

Ik denk dat 80 % van de gebouwen nog gerestaureerd moet worden, 
het is allemaal de oude vervallen gevangenis. Of die restauratie ooit 
doorgaat? Ik denk in hele kleine stapjes maar lang niet alles. Hieronder 
een foto van de zogenaamde kippenhokken waar in Frankrijk heel veel 
verzet op kwam, niet humaan voor een gevangene. 



 

En de extra verdieping in het in oude gevangenis. Dit hoort een hele 
hoge gang te zijn. 

 

Nog een laatste foto vandaag van de huidige gevangenis, met 
uitkijktorens, over het hele terrein draden gespannen om 
helikopterlandingen tegen te gaan. Ja wat moet je er van zeggen. Deze 
foto heb ik uit een raam van de voorzijde van mijn hotel gemaakt. Links 
het hoge gebouw is het grote klooster gebouw, mat kapel en 
kippenhokken. 

 

Morgen ga ik weer verder naar Châteauvillain, war mijn mede pelgrim 
ook morgen heen gaat. Morgen wat wolken en zon en na 5 uur wat 
regen maar dan ben ik er al lang. 

Dag 8; Clairvaux - Châteauvillain, 25 mei 2019. 
Gisterenavond voor de eerste keer deze tocht met een andere pelgrim 
gegeten, ja die pelgrim die ik gisteren al vaker ontmoet had. Hij heet 
François, en woont in de buurt van Parijs, 69 jaar oud en een fervent 



tochten loper. François is in Canterbury gestart, hij wilde de hele via 
Francigena lopen maar moest in Arras al afhaken vanwege 
voetproblemen. Naar huis gegaan en twee weken later weer in Arras 
gestart. Je hebt samen wat gemeenschappelijks te delen, dat is leuk. 
Het gesprek ging grotendeels in het Frans met af en toe wat 
verduidelijkingen in het Engels. Wat zijn Fransen toch slecht in Engels, 
iedere keer verbaast het me, dat ze alleen hun moederstaal spreken. 
Het weer is weer goed, wat meer wolken, maar de hele week heeft mijn 
jas nog aan de rugzak gehangen. Om half negen ben ik op stap gegaan 
richting Châteauvillain. Direct omhoog en terugkijkend een mooi 
overzicht over het klooster en de gevangenis. Eigenlijk zie je hier maar 
de helft het loopt nog zeker net zo ver naar links, het was een 
verschrikkelijk groot klooster. Het genootschap van Bernardes heeft nog 
steeds twee gebouwen buiten het oude kloostercomplex. Hier kunnen 
gratis familieleden overnachten van gevangenen. 

 
Het begin van de tocht was wel mooi maar het grootste deel was wat 
saaier. Ik merk wel dat de routes van Ben Teunissen af en toe meer de 
fietsroute volgen. De echte Via Francigena loopt meer door de bossen. 
Ik kwam daar achter omdat ik op een plek François tegenkwam. Hij had 
wat problemen met zijn voeten en was er bij gaan zitten. Hij had die 
andere route gelopen. Later kwam hij als een speer achter mij aan, 
maar liep door over de weg, terwijl mijn route juist weer slingerend 
naar Châteauvillain ging. Dus wat is wijs? Ik kan het van dag tot dag 
bekijken. Erg fotogeniek was de route ook niet vandaag, allen deze 
dames die op me af kwamen lopen en keurig in gelid mij goedendag 
loeiden. 



 
Een stukje verder kwam ik bij een schitterende forellen kwekerij, op de 
foto zie je maar een klein deel, het was een heel park met overal leuke 
zitjes. Ze waren n u gesloten, niet dat ik nu op forel was gaan vissen. 

 
Om ongeveer half twee kwam ik aanlopen in Châteauvillain, het is erg 
stil in het dorpje, het is lunch tijd voor de Fransen en die nemen het er 
van. Even later klopte ik aan bij mijn overnachtingsplek. Je stapt een 
bar binnen met hardgebakken tegeltjes van 10 x10 cm op de vloer, 
eenvoudige inrichting. Ik werd door Steve begroet, zijn vrouw Maggie 
stond nog voor gasten te koken en zij gaat over de slaapplaatsen. Even 
op de pas plaats. Steve sprak erg goed Engels, klopt want hij is een 
Schot en zijn vrouw een Engelse. Zij runnen hier al jaren een Frans 
specialiteiten restaurant, met bar, en een deur verder prachtige kamers 
voor overnachtingen, in oud Franse stijl (of Engels) . In het boekje van 
Ben Teunissen staan zij met naam vernoemd, ik liet Steve dat lezen, 
helemaal verbaasd en hij had geen herinnering aan Ben Teunissen. Hij 
vond het wel mooi dat hij in Nederland beroemd is. Toen Maggie klaar 
was met koken, heeft ze mij mijn kamer gewezen, ik ben de enige gast 
deze nacht dus ik kan de beest uithangen. Morgen zit ze helemaal vol, 
maar dan zit ik in Mormant. 



  
Na gedoucht te hebben natuurlijk nog even het plaatsje bekeken, 
behoudens de kerk de Notre Dame is er niet veel, 1 bakker, 2 tabac/
Epiceri en nog een kroegje. Maar er is wel een Intermarché waar ik mijn 
water voor morgen kon inslaan. De kerk zat helemaal op slot. Met mijn 
boodschappen terug naar mijn slaapplek. Even later een verrassing in 
de straat, 4 dames met een zwarte Skoda met Nederlands kenteken. 
Adie, Mieke, Ellen en Marjoke kwamen mij nog even verrassen. Zij 
zitten hemelsbreed nu nog maar ca 18 km van mij vandaan en wilden 
mij toch even ontmoeten. En dat vond ik in iedere geval geweldig. Niet 
verwacht en niet op gerekend omdat zij hun eigen zussen weekend 
hebben. Bij de bar van mijn slaapplek konden we niet terecht, die was 
tot half zeven gesloten. Maar ik wist, dat een andere niet geweldig 
uitziend kroegje open was, en daar hebben we met drankjes bijgepraat. 
De dames heb ook nog even mijn optrekje van vandaag bewonderd. 
Morgen gaan zij weer naar huis. 

 
Teruglopend nog even een blik op de kerk en daarna heerlijk bij Steve 
en Maggie gegeten. 

 



Aan de bar een poosje met Steve zitten praten. Ik vroeg hem of dit een 
droom van hen was, meer van Maggie gaf hij aan. Ze zitten hier nu 10 
jaar, eerst de B&B kamers gekocht en later het restaurant. Ze hebben 
twee jaar nodig gehad om dat op te knappen. Het loopt zo dat ze geen 
personeel hebben, dat kan niet uit. Dus gewoon hard werken. Af en toe 
komt er iemand voor de klusjes binnen en buiten. Steve doet de bar, de 
bediening en het ontbijt, Maggie verzorgt de B&B en kookt. Een 
droom????  
Ik ga morgen naar Mormant, volgens Maggie een gehucht met niets. Als 
je daar niet gereserveerd hebt kun je het vergeten. Weer een korte 
tocht. 

Dag 9; Châteauvillain - Mormant, 26 mei 2019 

Steve en Maggie moesten vanmorgen speciaal voor mij op zondag 
vroeg hun bed uit, ik was de enige gast voor het ontbijt, wat ik om 8 
uur graag wilde hebben. Maar ze waren allebei uit de veren en mijn 
ontbijt stond klaar. Steve nog wat zuchtend over de verkiezingen voor 
het Europees parlement, die vandaag in Frankrijk zijn. Dat zuchtende 
was meer door het gedoe met de Brexit, voor hem mogen ze dat 
onmiddellijk terug draaien. Na handenschuddend van elkaar afscheid te 
hebben genomen, op deze zondag, op weg naar Mormant. Het 
stembureau was inderdaad open in de “Marie”, en de kerkdeur stond op 
een kier. Dus maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om toch 
nog even binnen te kijken. Deze kerk is oorspronkelijk uit de veertiende 
eeuw maar is op de klokkentoren na in de achttiende eeuw geheel 
opnieuw gebouwd. Dat zie je goed aan de neoklassieke stijl. 

 

De tocht begint vandaag door de poort van het “Parc á Daims” . Dit 
park werd in de zeventiende eeuw aangelegd voor de jacht, maar 
binnen het door de 6 km omringende muur van het park lopen nu 
alleen maar tamme herten, en vooral wandelaars. Als je aan komt lopen 
bij de poort denk je deur op slot, maar niet voor wandelaars, wel voor 



auto’s, fietsen en zelfs honden ( Gerrie?) De eerste foto als je komt 
aanlopen en de tweede van de andere kant, de park zijde. 

  

  

De hele route gaat vandaag door het bos. De route is eigenlijk een 10 
km lang recht pad door het bos. Je komt alleen wat fietsers tegen en 
een boswachter, en verder hoor je alleen de vogels en de stappen op 
het grind achtige pad, van je eigen voeten. Als je nog eikenhout nodig 
hebt? Het ligt hier allemaal te koop. Iedere stam is genummerd, en het 
ligt er sinds 18 april 2019 staat er op bordjes. 

 

Halverwege de route een oude vervallen boerderij, ik ben die even gaan 
bekijken, maar een bende van binnen. De ladder ben ik niet op geweest 
omdat ik dat niet vertrouwde. 

 

Zoals ik al schreef, kom je deze dag echt niets maar dan ook niets 
tegen, bij de bakker vanmorgen een klein stokbroodje gehaald, omdat 
ik al wist dat er ook niets te krijgen is in Mormant. De zon scheen dus 
tijd voor een picknick op een mooie boom. Ik had ook kaas bij me, 
samen met water drinken een goede picknick. Later heb ik ook nog 



foto’s gemaakt van de vele bloeiende bloemen die onderweg in het bos 
staan. Wat je ook kan tegenkomen is de jacht, Fransen zijn echte 
jagers. Ik hoorde geweer knallen en ook later jachthoorn geluiden. Hoe 
kom ik daar door? Gelukkig ging mijn route bij het kruispunt voor de 
jacht naar rechts. Onderaan heb ik een filmpje gezet om je mee te laten 
genieten. 

  

De laatste km naar Mormant was echt dwars door het bos heen, er 
klopte iets niet in de GPX route en in het boekje van Ben. Ik had denk 
ik veel eerder rechtsaf gemoeten. Waar het moest volgens de 
aanwijzing, was geen pad te vinden. Maar met mijn GPX in de hand ben 
ik dwars door het bos richting Mormant gegaan. Krakende takken, hoog 
gras, maar ook zo kom je er. Tegen het eind af en toe wat schrikdraad 
van een boer demonteren en weer terug zetten, zo kwam ik in 
Mormant. Hieronder het hele gehucht Mormant en mijn slaaphuis voor 
de komende nacht. 

  

  

Het gehucht met 5 huizen. Een van de bewoners Annick en Guy 
Michelot ontvangen in hun tweede huis pelgrims. Zelf wonen zij in het 
huis er tegenover. Annick stond mij al op straat op te wachten, ze 
spreekt alleen maar Frans. Inmiddels is pelgrim François ook hier 
aangekomen. We kunnen vandaag mee-eten. Er is hier echt niets. 
Maar.. hier geen internet, geprobeerd dit blog te maken via mijn eigen 
hotspot. Maar de verbinding is 3 G met twee capaciteit streepjes. In 
Langres heb ik deze dag afgemaakt. 

Francois en ik wat rond gelopen na de douche, vroeger heeft ook hier 
een klooster gestaan. Een particulier heeft geprobeerd daar wat leven in 
te blazen om dat bisschop Sigeric (zie de algemene pagina) ook hier is 
geweest in 990. Maar je bent met een rondje, als je langzaam loopt, 



binnen drie kwartier rond. Er staan nog wat gebouwen uit die tijd met 
nu al vervallen bordjes met tekst. Project niet echt geslaagd, jammer. 

  

Na mijn stoeiwerk met het blog een poosje buiten gezeten. Om 19 uur 
tijd voor de warme hap. Annick had gekookt, vooraf een of andere niet 
definieerbare paté, als hoofdgerecht lapin (konijn) met een rijst groente 
gerecht, en een cake brood met iets als nagerecht. Ik had een biertje 
gevraagd die ze even aan de overkant van de weg uit de koelkast 
moest halen. François en ik hebben goed gegeten maar als Annick erbij 
is brabbelen ze het snelle Frans. Een dag vandaag om niet te vergeten. 
Morgen naar de oude vestingstad Langres. 

Dag 10; Mormant - Langres, 27 mei 2019 

Nog even voor de zekerheid de dag van gisteren is helemaal aangepast. 
Ik heb geen knop gemaakt voor 1 dag terug maar als je de knop 
hoofdpagina neemt, onderaan dit blad, kun je de link van dag 9 
aanklikken en dan door naar deze pagina. 

Vanmorgen al om 7:30 uur het ontbijt, een compromis, François wilde 
om 7 uur en ik om 8 uur. Annick had het ontbijt klaar gezet en kwam er 
iets later ook bij om de afwas te doen. Op tafel, stokbrood, jam, het 
cake brood wat over was van gisteren, jus d’orange, melk en de tafel 
gedekt met een bord en een grote kom. Wat ik toen meemaakte, de 
koffie pot werd op tafel gezet, er stonden geen kopjes, en François 
begint de koffie in die grote kom te schenken, daar een klots melk bij, 6 
suikerklontjes en je kan je brood hierin gedoopt eten. Later dronk hij de 
kom nog leeg. Frans ontbijt. Ik heb maar om een kopje gevraagd voor 
mijn koffie en mijn brood besmeerd met boter en jam, kaas of 
vleeswaren zijn er niet. Zo maak je wat mee van de gebruiken van het 
land. Volgens Annick hebben we vandaag een zware tocht om dat we de 
“monts de Langres” op moeten. Het weer is wat minder geworden, 
bewolkt en het lijkt een regenachtige dag te worden. Op naar het eerste 
dorpje Leflonds. Mijn jas had ik al na een half uur uitgedaan, het was 
warm en op de eerste motregen na is het verder de hele dag droog 
gebleven met zelfs af en toe de zon tussen de wolken door. 



 

Onderweg mooie plaatjes en vergezichten. Ik zit nu in de Bourgogne, 
maar hier alleen koren en koolzaad. Het bloeiende koolzaad levert wel 
mooie plaatjes op. 

 

Onderweg nog wat richting aanwijzingen om mij te helpen, voor de 
beklimmingen kwam ik in Saint-Martin-les-Langres, een plaatsje dat 
ook op op een heuvel ligt. Bij het dorp een oude wasplaats, met binnen 
en buiten een wasplek. In de wasbakken zwemmen nu goudvissen. 
Maar een mooi plekje om er tegenover zittend op een muurtje even rust 
te nemen voor drinken en wat noten. 

  

 

  



Vanuit dit dorpje loop je steil naar benden om daarna de eerst berg op 
te gaan, eigenlijk maar 200 meter omhoog maar lang met steile 
stukken. Ben je boven dan kun je wel je einddoel zien van vandaag, 
Langres. Wel een probleem, je moet eerst 200 meter naar beneden om 
daarna weer 300 meter te klimmen. 

 

Het is een geweldig gezicht daar die oude ommuurde stad Langres te 
zien liggen, maar de weg daar naartoe was erg pittig. Ik kwam François 
tegen, die even lag te rusten, boven op de eerste berg. Die sprak van 
een “petite mont” die we hadden gehad en wees ook naar de volgende. 
We gaan achter elkaar aan weer gewoon eerst naar beneden ook met 
mooie vergezichten. 

 

Het was echt hijgen, zweten, etc om weer boven te komen. Ik was er 
bijna en er stond een bankje, eerst maar even bijkomen voordat ik de 
laatste hindernis neem om er te komen. Net na dat ik deze foto had 
gemaakt zag ik François zwaaiend naar mij de vesting inlopen, jammer 
ik miste hem net voor de foto. Maar uiteindelijk na weer wat 
bijgekomen te zijn, de vesting in, op zoek naar mijn slaapplek om snel 
een douche te kunnen nemen. Francois was via een andere route het 
laatste stuk gelopen. 



 

  

Langres is gelegen op het Plateau van Langres waar verschillende 
rivieren ontspringen, zoals de Seine, de Marne, de Aube en de Maas. De 
versterkte binnenstad wordt omringd door 12 torens en 7 poorten. Ten 
zuiden hiervan ligt de negentiende-eeuwse citadel waarvan de 
restauratie in 2007 volledig afgerond is. Langres was de geboorteplaats 
van Denis Diderot, de hoofdbewerker van de Encyclopédie die een 
mijlpaal van de Franse Verlichting zou worden, en van Jeanne Mance, 
een van de stichters van de Canadese stad Montreal. Van hun beiden 
heb ik in de stad een standbeeld gevonden. 

  

En dan heb je natuurlijk de kerk, de kathedraal. De kathedraal St. 
Mammès, waarvan de bouw is gestart in 1150 en voltooid in het eind 
van die eeuw, was een kathedraal van een groot bisdom, gelegen 
tussen de Champagne en de Bourgogne. Het is het laatste grote 
bouwwerk in de stijl van de Romaanse abdij van Cluny, gebouwd aan 
het einde van de 11e eeuw. De kathedraal is op vreemde wijze een 
samenhang de Romaanse stijl en de gotische stijlen. De imposante 
voorgevel , gereconstrueerd in 1768, bestaat uit twee torens met 
daartussen een uitbouw met een fronton. Elk van de drie niveaus van 
de torens komen tot hun recht door de kolommen in respectievelijk 
Dorische, Ionische en Corinthische stijl. Hier zelfs dus nog een 
bouwelement van de Grieken toegepast. Ziet er apart uit, deze kerk. 



 

  

  

Weer even genoeg cultuur. Morgen vertrek ik weer uit Langres naar 
Chalindrey, er gaan verschillende route naar toe, morgen kies ik er een. 
Het weer lijkt morgen wat natter te zijn maar dat zou het vandaag ook 
zijn. 

Dag 11; Langres - Chalindrey, 28 mei 2019 

Vandaag lijkt het wel een beetje slenterend naar Chalindrey te gaan, 
laat ontbeten, nog even slenterend door Langres en op zoek naar een 
nieuwe broek. Mijn broek die ik 12 jaar geleden heb gekocht bij de Aldi 
of de Lidl, heeft het nu echt begeven, rijp voor de vuilnisbak. In 
Langres vesting kon ik niets vinden. Dan maar op route. Even langs de 
toeristenoffice voor een stempel voor mijn pelgrimspaspoort, dat 
zinnetje ken ik al wel uit mijn hoofd “ avez vous un tampon pour mon 
passeport de pèlerin”. Vanaf het plein waar ik geslapen heb nog even 
door de lampenkappen straat. 

 



Nog wat mooie kiekjes in Langres. Voordat je de stad uit bent aan de 
zijde waar de heuvel niet stijl is kom je langs 3 poorten, vanuit die kant 
moest men zich anders verdedigen. 

  

  

Het was weer droog en regelmatig veel zon, onderweg 1 kort buitje 
gehad maar toen kon ik net even schuilen in een bushokje, ik heb weer 
geen jas aangehad. Als je Langres uitloopt lijkt er een commercieel 
centrum te zitten, even gekeken voor een zaak met broeken, maar daar 
was niets. De tocht weer verder opgepakt, ik was 5 km verder en zag 
rechts van mij ineens, ja echt, een Action. Daar moet meer zijn lijkt 
mij. Na enig zoeken kwam ik een grote Intersport tegen en daar heb ik 
mijn broek gescoord. De oude met volledig uitgescheurd kruis ligt nu in 
de prullenbak. Weer een diepte investering van € 25. Zo wat extra heen 
en weer gelopen zodat ik vandaag toch ruim 20 km heb gelopen. Echt 
slenteren kon dus niet. Ik loop nu verder naar het zuiden en laat 
Langres achter me, achterom kijkend zie ik nog Langres in de verte op 
de heuvel, en vooruit kijkend een mooi landschap. 

 

En de andere kant op waar ik heen moet. 

  



 

De route staat wel vol met kruizen, vaak degene als op de foto. Maar de 
Fransen zetten bijna op iedere hoek en onder iedere boom een kruis. Of 
deze kruizen zoals op de foto, er staan om de route van bisschop 
Sigeric te herkennen? Ik weet het niet er wordt niets over geschreven. 

 

De route van vandaag kent voor zover ik weet geen culturele 
hoogtepunten. Ik heb even een broodje gegeten, wat ik nog gekocht 
had in Langres, in Le Pailly. Vanaf daar ga ik van de route af omdat daar 
in de buurt geen slaapplaatsen zijn. Er zijn twee routes hier van de Via 
Francigena maar voor beide moet je van je route af voor een slaapplek 
of je moet veel verder doorlopen. Maar de pelgrimsplek is gelukkig 
maar een 20 minuten lopen, morgen moet je dat ook weer terug. 
Chalindrey is bereikt, nu nog mijn slaapplek zoeken. 



 

Aangekomen bij mijn slaapplek niemand thuis maar het volgende 
briefje op de voordeur. 

 

Dat van de lunch begrijp ik niet omdat ik die niet heb, maar het klopt 
dat in de keuken op tafel een briefje ligt met hoe laat ontbijten, koffie 
of thee. Moet ik nog even invullen. Ik was de eerste, dus kon ik mooi 
even eerst de was doen en me douchen. Onderwijl hoorde ik al veel 
geroep van twee Italiaanse pelgrims. Ze vroegen of de eigenaar thuis 
was. Zij spreken zeer gebrekkig Engels. Het briefje hadden ze gelezen, 
maar of dat nu voor hen is ? dat weet ik niet, ze hebben ongeveer een 
uur staan te debatteren. Er zijn 8 slaapplaatsen hier, verdeeld in 3 
kamers. Ik heb een kamer met een tweepersoons bed in gebruik, ik zie 
het verder wel. En morgenochtend weet ik wie de eigenaar is. Het is 
een gewone woning in een straat. Zo kom je weer wat tegen. Er is één 
restaurant, een pizza tent, in dit dorpje, dus dat zal het wel vanavond 
worden. 

Morgen wordt een lange dag wat betreft het wandelen, het zal rond de 
30 km zijn. Maar op tijd op pad. Zoals de weersverwachting er nu 
uitziet blijft het de rest van de week droog en loopt de temperatuur op 
naar zondag, als ik Besançon aankom, tot 28 graden. We zullen het zien 
of dat het wordt. 



Dag 12; Chalindrey - Champlitte, 29 mei 2019 

Vroeg op pad, want de tour van vandaag is ruim 30 km. En zowaar 
vanmorgen ontmoette ik Bruno, de eigenaar van dit pelgrimsverblijf. Hij 
had het ontbijt voor mij klaar staan en heeft weer een mooie stempel in 
mijn paspoort gezet. De Italianen waren al om 6 uur vertrokken, zonder 
ontbijt. Zij wilden vandaag direct door naar Dampierre sur Salon 
ongeveer 50 km lopen??? Waar doe je het dan voor. Ik ga niet met ze 
mee, de 30 voor vandaag is echt genoeg. Na afscheid van Bruno te 
hebben genomen ben ik eerst even naar het bakkertje om de hoek 
gegaan, voor gisteravond had ik daar ook al wat lekkers gehaald want 
de pizza meneer zat op een half uur lopen van mijn slaapplek, dat is 
voor mij zelfs te gortig. 

 

Op stap met een demi baguette, op zoek naar de route, want daar zit ik 
nu buiten. Maar dat is gelukt. Hier zat wel wat vreemds in, wat mij veel 
tijd had kunnen besparen. Ik liep het laatste stuk van de GPX route van 
gisteren en starte met de volgende GPX. Dat had ik beter van te voren 
moeten bekijken, want ik heb nu een deel twee keer gelopen. Foutje in 
de GPX. Maar het weer was goed, jas weer op de rugzak en in de zon 
met af en toe een wolkje, lopen. Ik merkte wel dat ik de verkeerde kant 
op liep omdat ik met deze tocht de zon altijd naast of voor me heb, ik 
loop naar het zuiden. Met de Camino Santiago had je altijd de zon 
achter je omdat je naar het westen liep. Maar nu, voor het eerst had ik 
ook de zon achter mij. En later door het hoge natte gras, schoenen en 
mijn nieuwe broek lekker nat. Het was ongeveer kwart over acht. 

  

  



De tocht was vandaag 20 km mooi en 10 km niet, die 10 km zijn de 
meters over asfalt, redelijk in het begin en de laatste 5 voor 
Champlitte. De tocht ging vandaag een groot deel gelijk met de GR 145 
de originele Via Francigena. Soms begrijp ik ook niet helemaal waarom 
Ben Teunissen daar van afwijkt. Ik weet wel dat ik vanaf overmorgen 
zijn route niet meer moet volgen want dan kom ik niet op de plek waar 
ik heen wil. Ik neem dan weer de officiële route. Pelgrims ben ik 
vandaag niet tegengekomen, wel een egel, een aardige nieuwsgierige 
Fransman en een Nederlander. 

 

De egel schrok van mij en dook helemaal weg. In Les Archots heb ik 
een poosje met een enthousiaste Fransman staan te praten die aan het 
tuinieren was. Hij wilde alles weten, waar ik naar toe ga, waar ik 
vandaan kom, uit welk land ik kom, etc. Hij bleef maar complimentjes 
uitdelen.  

Ook waren de uitzichten vandaag weer mooi. Het was wel een redelijk 
vlakke etappe. 

 

Lekker en goed doorlopend over boerenwegen, soms asfalt, soms 
grind,soms gras kwam ik aan in Grandchamp, een klein dorpje. Als je 
het dorpje doorloopt zie je eerst een aparte tekening op de gevel van 
een huis, is deze bewoner nu voor of tegen Europa, dat kan ik niet uit 
zijn kunstwerk opmaken. 



 

Nog iets verder kom ik op een mooi plekje, links en rechts van de weg 
allemaal kleine zitjes. Een man is in zijn tuin aan het werk en ziet mij 
rondkijken. Hij geeft in het Nederlands aan, dat ik geen Fransman ben 
want die kijken alleen vooruit op de grond. Dat ik een Nederlander ben 
klopt, en hij vroeg of ik zin in een bakkie koffie had. Ja graag, 
natuurlijk. Hij ging koffie zetten en inmiddels had ik mij al voor zijn huis 
geïnstalleerd in een van zijn zitjes. Hij heet René Groenweide en runt 
sinds een jaar of 6, hier een Chambres d’‘hotes. En voor Nederlanders 
heeft hij altijd graag een bakje koffie over. Daar kwam de heerlijke 
koffie met een koekje. De Chambres d’hotes loopt niet erg goed, er zit 
er nog een in het dorpje en die zit altijd vol. Ik heb hem de adressen 
van twee organisaties van de Via Francigena gegeven om daar eens 
contact mee op te nemen. Hij komt oorspronkelijk uit Garderen, ik gaf 
aan, ook toeval, mijn vrouw is met haar zus en 6 kleinkinderen net 
vandaag naar een camping gegaan. Hij vroeg gelijk welke, de 
Hertshoorn gaf ik aan. Oh dat is echt de allerbeste camping, hij kent de 
eigenaar. Ik heb hem op de foto gezet, hij kijkt wat streng maar het is 
een leuke man. 

 

Hij heeft zelf geen kinderen, dus ook geen kleinkinderen, maar vroeger 
kwamen de kinderen van zijn broers hier logeren en daar maakt hij een 
groot feest van. Ze mochten hun matrassen achter elkaar op de trap 
leggen en zo naar beneden glijden. 

Weer even doorgestapt en in Leffond mijn picknick gehouden voor de 
lunch, mijn stokbrood van vanmorgen en de warm geworden kaas in 



mijn rugzak smaakte weer goed. Lekker op een muurtje bij een mooie 
wasplaats en kerk. 

  

  

Op de saaie asfaltweg naar Champlitte kwam ik wel een mooi detail 
tegen, een oude spoorlijn waarvan de wand aan het instorten is. 
Inmiddels wel verstevigt met staalkabels en gaas, maar gaat dat goed? 

 

Uiteindelijk kom ik in Champlitte aan. Wat ik merk, is dat er steeds 
meer herkenning komt met de route Via Francigena . Op de GR route 
aanduiding wordt de pelgrim afgebeeld en op de muur van bijvoorbeeld 
het Office du Tourisme ook. Ook verderop zie ik in Champlitte steeds 
vaker de gele pelgrim. Binnen in het Office du Tourisme heb ik dan ook 
gelijk een mooie stempel gescoord voor mijn pelgrimspaspoort. 

  

In Champlitte zie je direct bij binnenkomst een mooi Château. Het 
Château Champlitte, gebouwd in de 18 e eeuw, waar nu een museum in 
is gevestigd. Na ruim 30 km lopen is een museum helaas geen 
aanrader. 



 

Hieronder nog hetzelfde straat vanaf boven en vanaf beneden 
gefotografeerd. In dit straatje zit ook mijn hotel voor vannacht. 

  

  

Morgen naar Dampierre sur Salon, welke route weet ik nog niet en de 
weersverwachting is, bewolkt maar droog. Morgen is het ook hier een 
Christelijke feestdag, Hemelvaart. De Fransen zijn ook vrij. 

Dag 13; Champlitte - Dampierre sur Salon, 30 mei 2019 

Het internet is vandaag ook weer niet geweldig. Ik ga het proberen. Na 
de lange tocht van gisteren goed geslapen. Om ongeveer half negen op 
stap naar Dampierre sur Salon. Vandaag ben ik begonnen om weer de 
“echte” route Via Francigena te gaan lopen, mede omdat dat morgen 
toch al moet. De route is inmiddels perfect bewegwijzerd, je zou nu 
blind kunnen vertrouwen op de aanwijzingen van de Grand Route 145, 
de Via Francigena. Alles is aangegeven met de bekende wit/rode 
strepen, maar zelfs nog met het teken van de pelgrim erbij. Ik heb 95 
% van de route over mooie paden gelopen. Zo hoort een pelgrimstocht 
te zijn, het begint er nu op te lijken, ondanks dat ik vandaag geen 
pelgrim ben tegengekomen. Ook was het doodstil overal, Hemelvaart is 
in Frankrijk niet echt een dag om met de familie erop uit te gaan. En 
alle dorpjes weinig beweging. Op een dorpje na, Montot. Daar zat ik 
wat te rusten en kwam, wat ik later te weten kwam, de burgemeester 
op me af lopen. Hij vroeg of het goed ging en of ik wel water genoeg 



had. Hij ging in de Mairie een flesje water voor me halen. Toch weer 
aardig. De tocht zou op een heuveltje na behoorlijk vlak zijn, daarom 
heb ik het eerste heuveltje maar vastgelegd op de foto. Je loopt veel 
langs de rivier “ Le Salon”. En komt uiteindelijk tegen het eind bij de 
Saône uit. 

 

Dorpjes gaan zich nu ook meer verbinden aan de Via Francigena, ze 
steel vast dat ze een gemeente zijn van de Via Francigena. Ook nog 
even terugkijkend zie je Champlitte liggen. 

 

 

Iets verder weer een mooie wasplaats, nu niet met goudvissen. Maar 
later kom ik een nog mooiere tegen, ik zet de foto’s even bij elkaar. Ik 
denk niet dat bisschop Sigeric hier zijn kleren heeft gewassen, hij was 
er eerder dan dat deze wasplaatsen zijn gebouwd. Dat is vaak ook het 
probleem van de juiste route te beschrijven. Sigeric heeft zijn route wel 
vastgelegd, en de meeste rust / etappe plaatsen staan beschreven. 
Maar de wegen er naar toe zijn totaal anders geworden, op een aantal 
stukken na. 



  

  

 

  

Ik verwacht dat in de tijd van Sigeric ook deze wegwijzers er nog niet 
stonden, en ook niet al die kruizen en soms Maria beelden langs de 
weg. 

  

Weer wat verder kom ik over het riviertje Le Salon, de route gaat over 
dit mooie middeleeuwse bruggetje, dat bij het water wel wat 
herstelwerk heeft gehad. Maar deze ligt wel op de route die hij heeft 
gelopen. 

  

Ik kan van onderweg nog heel veel mooie foto’s laten zien, voor mij zijn 
ze duidelijk omdat ik altijd weer aan de spreuk van Goethe denk; “waar 
je gewandeld hebt ben je echt geweest”. Dat is voor mij zeker zo en dat 
voel ik ook zo, maar ik kan me voorstellen dat als je hier niet 



gewandeld heeft je een ander beeld en gevoel bij de foto hebt. 
Uiteindelijk kwam ik in Dampierre sur Salon aan, dat stadje bestond 
niet in de tijd van Sigeric, nu daar heeft hij ook niets aan gemist. Het 
riviertje Le Salon stroomt hierdoor maar daarnaast staat me toch een 
oerlelijk gebouw voor dit stadje en deze streek, een modern 
hoofdkantoor van de Rabo? Nee het is een knots van een hotel met er 
tegenover wat winkels met een hele grote parkeerplaats. Dit haalt dit 
stadje zo naar beneden, jammer. Hieronder het hotel. Er zal wel 
marktonderzoek gedaan zijn, maar.... 

 

Gelukkig hoef ik in dit stadje niet te overnachten, ik heb een plek die 10 
km verder ligt, nog een beetje ver lopen. Maar nee, Dominique en 
Isabella hebben een prachtige Chambres d’Hotes in Ray sur Saône. Ik 
heb Isabelle gebeld en Dominique heeft me opgehaald en brengt me 
morgen weer terug, dat is service. Hun Chambres d’Hotes ziet er 
prachtig uit, 4 grote kamers waarvan twee met een trap naar boven 
waar nog twee bedden zijn. Niet verkeerd. En dit is gewoon een mooi 
dorpje om vanavond te zijn. Even wat anders dan Dampierre sur Salon. 

In het dorpje is zowaar ook een restaurantje, en dat op 4 minuten 
lopen.ik heb vanmiddag even daar een biertje geproefd en 
aangekondigd dat ik vanavond daar kom eten. Was allemaal goed 
volgens Yvette. 

 

Het is een prachtig dorpje, met zelfs een Château dat ik helaas niet 
meer kon bekijken, daar was ik te laat voor. Ik heb dan toch nog wel 
even de kerk kunnen bezichtigen, dat staat een prachtige beeldengroep 



van de graflegging van Jezus. Dit kunstwerk stamt uit uit 1513. Het 
hoort eigenlijk in een museum thuis maar ik verwacht dat het hier goed 
bewaakt wordt. 

 

Morgen inmiddels de 12e wandeldag aan een stuk. Dominique zet me 
na het ontbijt weer af in Dampierre sur Salon om daar na naar Gy te 
wandelen. Een lange tocht. Ik loop weer de route van GR 145, omdat ik 
met de route van Ben nimmer in Gy kom. Het wordt warmer en iedere 
dag nog warmer, tot zondag als ik in Besançon aankom verwacht ik 
geen regen. 

  

Dag 14; Dampierre sur Salon - Gy, 31 mei 2019 
Gisteravond wezen eten bij Yvette, de bekendheid van het dorp. Totaal 
7 gasten, 4 Engelse, 2 Duitsers en ik. Ze had de haard aangestoken 
ondanks dat het totaal niet koud was.  

 
Het restaurant is meer van het aanschuiftafel type. Je krijgt alleen de 
wijnkaart en geen menukaart. Je besteld je drankje en 5 minuten later 
staat ook je eten op tafel, geen discussie, dat is het vandaag. Een sla, 
en een schotel met 2 kippenpoten en witte bonen. Dat krijgt iedereen 
vanavond. Bij de andere gasten ging dat net zo. Ze kookt gewoon voor 
haar familie en gasten één pot. Smaakte goed. En als dessert kreeg 
ieder tarte de myrtilles, bosbessentaart met een dot slagroom. Nog 
even € 15 afrekenen en het is weer voorbij. 



  
  

Vanmorgen met het ontbijt zaten we aan een grote tafel, en met wie? 
De Engelsen en Duitsers van gisteravond bij Yvette. Het zijn helaas 
allemaal geen pelgrims, maar waren wel erg geïnteresseerd. Na het 
ontbijt heeft Dominique mij weer op de route gezet, mooi geregeld zo. 
Vandaag volledig de route VF gevolgd, twee derde was goed 
bewegwijzerd, maar dat stopte ineens. Niet dat er niets meer stond, 
maar anders. Een beetje Camino Santiago achtige aanduidingen met 
een pijl met daaronder VF geschreven. Ach, als het er maar staat is dat 
ook goed. 

 
De route ging over glooiende heuvels, door een bos, en eigenlijk valt er 
over de route van vandaag niet zoveel te schrijven. Het was een beetje 
een saaie route, komt nagenoeg niemand tegen. Soms moet je zo een 
gebied door om weer ergens te komen. De Comte is ook niet echt een 
toeristisch gebied, mede denk ik omdat het een vlak gebied is. Als je 
wilt fietsen in Frankrijk is dit een perfect gebied, goede slaapplekken en 
eten bij Yvette. Hieronder een overzicht van de route in 3 foto’s. 

  



 
Kom je dan helemaal niets tegen? Ja wel hoor een bijzondere kerk, die 
ik even van binnen had willen bekijken, maar de deur zat op slot, 
jammer. Gewoon een omgebouwde zeecontainer. 

 
De tocht van vandaag was wel zweten, het was goed warm, onderweg 
natuurlijk niets te koop, en mijn meegenomen 3 liter water begint op te 
raken en wat ik nog heb is onderhand zo warm als theewater. De route 
eindigde eigenlijk in Bucey les Gy, en daar leek een bar te zitten. Ze 
waren eigenlijk gesloten tot zaterdag en nu aan het schoonmaken, 
maar zo’n verhitte pelgrim wilde ze wel helpen, voor € 1,50 kreeg ik 
een grote fles koud water, met zelfs een glas erbij. Heerlijk, en wat 
teveel was heb ik overgeschonken in mijn eigen flessen. Er kwam een 
motorrijder aan, helm af en jas uit en ging ook daar zitten. Helaas 
pindakaas, ze zijn gesloten en hij kreeg niets. 

Dag 15; Gy - Cussey sur l,Ognon, 1 juni 2019 

  

WiFi is maar 1 puntje en mobiel internet 3G met 1 capaciteit streepje, 
ik ga wat proberen. Gisteravond aan te eten komen was wat 
ingewikkeld. De madame van het hotel vertelde me nog even dat alle 
restaurants in het dorp vandaag gesloten zijn. Als ik wat wil eten moet 
ik voor 19 uur bij de Intermarche op 7 minuten lopen, of bij de 
plaatselijke bakker zijn, succes. De bakker had bijna niets meer dan 



maar naar de Intermarché waar ik om half zeven was. 2 croissants, wat 
kaas, een toetje en twee biertjes gekocht. Op het bankje voor het Hotel 
de Ville mijn diner voor vandaag zelf gemaakt. Gelukkig was er 
vanmorgen wel een ontbijtje. De afstand voor vandaag is niet zo ver, ik 
moet de “ Mont de Gy” over. En inderdaad het is een berg die je even 
op moet. Ben wel eerst teruggelopen naar het eindpunt van gisteren, 
Busey les Gy. Op zich wel een mooi dorpje. In het eerste straatje 
geprobeerd te Facetimen met Adie, om onze kleinkinderen even te 
spreken op de camping in Garderen. Lukte eerst niet maar de tweede 
keer wel, ik heb ze alle vier gesproken en natuurlijk gezien. Sebastiaan 
was uit de hangmat gevallen, Lise had wild gespot en een eekhoorn 
gezien, Susanne was wezen zwemmen en Nina had het erg leuk. En 
volgens mij is het best zwaar voor Adie en Mieke. Het gaat lukken, 
morgen na het klimbos, gaan ze weer naar huis. 

Het weer is natuurlijk schitterend, het is vandaag 27 graden geworden. 
Wasplaatsen echt in overvloed, in bijna ieder dorpje is er wel een, de 
een nog mooier dan de andere. Sigeric kon zijn kleding goed 
schoonhouden. Onderstaande wasplaats is in Busey les Gy, net een 
tempeltje. 

  

 

Er stopte een man in een auto, raampje open en de vraag of ik 
verdwaald ben, hij zag mij nog op mijn telefoon kijken net na het face 
timen. De telefoonverbinding is deze streek is erg slecht gaf hij aan. 
Iets verder stapten twee ouderen uit hun auto, naar mij zwaaiend en 
ben direct naar ze toegelopen. Altijd weer geïnteresseerd, wat ik doe, 
waar ik vandaan kom en waar ik heen ga, handenschuddend mij veel 
succes wensend.  

Dan eindelijk de berg op, ik heb geen “haast” vandaag. Terugkijkend 
naar Busey les Gy, zie je dat ik aardig weer aan het klimmen ben. 

  



 

Als je op de top bent, blijf je op die “hoogvlakte” lopen. De tocht gaat 
denk ik ongeveer 8 km door het bos over wat ruige paden, het ruig 
komt omdat het geen grind is maar keien waarmee het bospad is 
verhard. Het voordeel van in het bos lopen is dat het behoorlijk koel is. 
Ook in het bos staat de route goed aangegeven door middel van gele 
pijlen met VF erbij geschreven of door plaatjes van de pelgrim. Ik 
moest een stuk door een wat ruiger stuk maar ook dat ging goed met 
de aanwijzingen. 

  

Na 8 km kom je dan eindelijk het bos uit in Montboillon, een erg mooi 
dorpje. De eerste weg waar je op komt heeft de naam “ Route de la 
Foret” heel toepasselijk. In het dorp staan twee fonteinen. Degene op 
de foto is van 1853, en geeft heerlijk koud water, lekker om je gezicht 
en je handen even mee af te koelen. En natuurlijk ook weer een 
wasplaats. 

  

Uiteindelijk kom je aan bij de rivier L’Ognon, best een behoorlijke rivier, 
ik heb me daar samen mer de rivier even vereeuwigd.  



 

En iets verder kom ik bij mijn slaapplek van vandaag aan. Gelukkig is 
bij dit hotel een restaurant bij. Ik heb maar direct de middags Franse 
lunch besteld. Nog even in de hitte een rondje gemaakt of er nog 
andere eeltplekken zijn. Nee die zijn er niet, maar voor morgenochtend, 
er zit wel een bakker. François slaapt ook hier, maar ik heb hem nog 
niet gezien. De dame van de receptie vroeg of ik Chris heet, want 
François had mij al aangekondigd. 

 

Morgen loop ik naar Besançon, het wordt heet.  

  
  

In dit dorpje is geen slaapplek dus nog even 2,5 km door naar Gy. Nog 
even langs de Carrefour expres die iets verder zat voor wat 
koolhydraten en een appel, en op naar Gy. Sta ik daar voor het hotel 
alles op slot, niemand aanwezig. Gebeld naar het nummer van het 
hotel, de madama gaf aan dat de receptie pas om 17 uur opengaat, ik 
was er om half vier. Maar geen probleem, ze heeft me een code ge-
sms-st en ik kon binnen, ik heb kamer 12, pak de sleutel maar bij de 
balie.??? Wil ik de deur opendoen, staat ineens François achter me die 
ik in Langres voor het laatst gezien had. Ook hij heeft hier een kamer 
gereserveerd. Hij is vandaag ook in Dampierre sur Salon vertrokken, 



maar heeft een andere route gelopen. Hij had geslapen in dat lelijke 
hotel Tours wat niet eens geweldig was. 
Morgen weer even teruglopen naar Bucey les Gy om daar het pad weer 
te vervolgen naar Cussey sur l,Ognon. 

Dag 16; Cussey sur l'Ognon - Besancon, 2 juni 2019 
Vandaag top internet, de dag van gisteren, ook even mijn blog 
afgemaakt. 
Gisteravond met François zitten eten, hij had in de middag ook hier 
gegeten maar we hebben elkaar afgewisseld, eerst was hij alleen daar 
om te eten en toen ik. Ook in de avond waren wij al de enige twee 
eters, lokaal volk zie je helemaal niet. Maar ze trekken alles uit de kast 
om ons goed te verzorgen. Nu hadden ze ook een kip schotel, met 
vooraf huisgemaakte paté en als dessert pistache ijs, en dat voor een 
vriendenprijsje. Vanmorgen hebben we ook samen ontbeten, we gaan 
beiden vandaag naar Besançon, maar we slapen in verschillende 
locaties. François wat buiten de oude stad en ik in de oude stad. De 
hoteleigenaar heeft ons op onze vraag even ons beide op de foto 
vastgelegd. Of we elkaar vaker zien is nog maar de vraag omdat ik een 
dag langer in Besançon blijft. We hebben voor de zekerheid wel onze 
telefoonnummers uitgewisseld. Mijn ervaring met de Camino is dat je 
elkaar toch vaak weer treft. 

 
Gisteren nog wel even wat rondgelopen in Cussey sur L’Ognon, een 
mooie antieke vrachtwagen gezien, een Berliet, jammer dat hij zo staat 
weg te rotten. Berliet was een Frans merk, die met name vanaf de 
eerste Wereldoorlog produceerden. Later zijn ze overgenomen door 
Renault en is het merk Berliet in 1979 verdwenen. Deze auto moet net 
als Ellen minimaal 40 jaar zijn. Heeft niets met pelgrimeren te maken, 
maar leuk om te weten. 



 
En dan op stap naar Besançon, het beloofd vandaag een snikhete 
wandeldag te worden, maar de Via Francigena gaat verder. De route 
was vandaag een groot deel door het bos, het begint wat bergachtiger 
te worden en het laatste stuk loop je door meer verstedelijk gebied. 
Gelijk vanaf het hotel al direct een klim, het gewicht van je rugzak op 
dat moment met 3 liter water op zijn zwaarst, is dat even aanpoten. 
Maar gelukkig boven aangekomen staat Maria mij te verwelkomen. 

 
De route is vandaag weer aangegeven met de rood/witte GR strepen. 
De route door het bos ging best heel slingerend over smalle paadjes, 
maar de routeaanduidingen bleven goed. De GPX had ik vandaag niet 
nodig. Hieronder kom je net weer op een breed pad uit maar het 
grootste gedeelte van de route waren smalle paadjes. 

 
Af en toe mooie plaatjes van watervennen die helemaal vol met 
waterlelies staan, helaas bloeiden ze nog niet, en soms had je een 



schimp tussen de bomen door van het lager gelegen deel waar ik eerder 
was. 

  
Zoals ik al aangaf was het bloedheet vandaag, om 11 uur zomertijd, 
was het al 30 graden. Mijn water begon er ook aardig door te raken, ik 
was blij het bord Besançon te zien, ondanks dat je dan nog ca 4 km 
moet lopen. Vandaag onderweg niet veel mensen gesproken, iedereen 
zegt je wel goedendag en een keer 4 mensen die op straat stonden 
stelden weer de bekende vragen. 

  
  

Het eerste deel van Besançon, veel kantoren, universiteit gebouwen, 
maar dan nieuwe, en veel zon. In het boekje van Ben Teunissen staat 
dat je ook direct de bus kan nemen naar het centrum, maar dat is niet 
pelgrimeren. Je moet blijven zwoegen en zweten. Iets verder kom je in 
een lelijke appartementen woonwijk terecht met hele strakke 
woningblokken zonder enige tierelantijn. Maar doorlopend wordt je 
beloond, wat een mooie oude stad is dit. Zoals het laat aanzien heeft 
deze stad niets onder de oorlogen te verduren gehad. Dit had ik niet 
verwacht zo mooi. Besançon ligt op een schiereiland, de rivier de Doube 
kronkelt zich om de stad heen. Hieronder twee foto’s die ik vanaf de 
brug over de Doube naar twee richtingen heb genomen. En zo ziet 
eigenlijk de hele binnenstad eruit. 

  



  
Morgen komt er meer over Besançon, ik heb nu 14 dagen achter elkaar 
gelopen, een rustdag mag wel een keer. Wel al 350 km op stap. Het is 
anders dan de Camino Santiago, maar dat is de Camino ook in 
Frankrijk. Pas vanaf de Sint Bernard pas zal het drukker worden, net als 
de Camino vanaf Saint Jean Pied de Port. Mijn was is ook weer gedaan, 
alles was vuil het was echt even nodig. Met dit weer droogt het in ieder 
geval goed. 

Dag 17; Besançon, 3 juni 2019 

Mijn eerste rustdag, dat was ik wel even aan toe. En het is ook geen 
straf om een dag in Besançon te zijn. Besançon, waarvan het 
historische gedeelte van de stad zich bevindt op een goed verdedigbaar 
schiereiland, gevormd door een kronkel in de rivier de Doubs. Boven op 
de landverbinding van het schiereiland, hoog boven de Doubs staat de 
citadel van Besançon. Deze citadel is een van de door Vauban 
gebouwde verdedigingswerken. Ben vanmorgen begonnen met die kant 
van de stad te bezoeken, de kathedraal “Saint Jean”, de astronomische 
klok van Besançon, en de citadel. Daar heb je even wat tijd voor nodig.  

Eerste de kathedraal, De kathedraal is gelegen aan de voet van de Mont 
Saint-Etienne en de citadel van Besançon, achter de zogenaamde Black 
Gate van de Gallo-Romeinse stad van de aartsbisschop van Besançon, 
op de weg naar de citadel op een steile helling. Aartsbisschop Hugo I 
van Salins herbouwde de kathedraal tussen 1127 en 1161, In de 
achttiende eeuw begon een grote restauratie en wederopbouw, als 
gevolg van een aardverschuiving die de westelijke delen vernietigd. Van 
1857-1860, aartsbisschop Mathieu maakte de astronomische klok van 
Besançon door klokkenmaker Beauvais-Auguste Lucien Vérité. 
Hieronder zie je eerst door de Black Gate op de achtergond de 
kathedraal, helaas staat de toren in de steiger. Daarna een blik in de 
kerk. De kerk kent verschillende bouwstijlen, maar de basis is 
Romaans.  

  

  



Maar het bijzondere hier is de astronomische klok. Deze klok staat 
onder in de toren van de kerk. Van de dame die bij de klok zat kreeg ik 
een privé uitleg wat de klok allemaal kan. Het is een lang verhaal van 
haar maar ook heel bijzonder. 

De klok is 5,8 meter hoog en 2,5 meter breed en heeft 30.000 
mechanische onderdelen en 11 bewegingen. Het staat in zijn eigen 
kleine ruimte van de klokkentoren. Verite's wapenschild, die van 
kardinaal Mathieu en van de kathedraal verschijnen op de voorkant van 
de klok. Zeven wijzerplaten bieden 122 indicaties. Deze omvatten de 
seconden, uren, dagen en jaren. De klok is een eeuwigdurende die 
maximaal 10.000 jaar kan registreren, inclusief aanpassingen voor 
schrikkeljaren.De klok geeft ook de tijden van zonsopgang en 
zonsondergang aan. 
De klok heeft ook foto's van zeven verschillende Franse havens (met 
bewegende bootjes) en geeft de uren en hoogte van de getijden op de 
wijzerplaten aan. Een van de havens is Saint-Pierre, Martinique; een 
andere is Cayenne, Frans-Guyana. Er is een achtste foto is van Sint-
Helena, waar keizer Napoleon stierf in ballingschap. 
Het planetarium maakt deel uit van de klok en toont de bewegingen en 
banen van de planeten.  
Het centrale deel van het hoofdgedeelte van de klok heeft 12 
wijzerplaten voor delen van de burgerlijke kalender en vijf voor de 
liturgische kalenders. De wijzerplaten met de burgerlijke kalender tonen 
de maand, datum, dag, het zonne-element dat zijn naam gaf aan de 
dag van de week (bijvoorbeeld de zon voor zondag), het seizoen, het 
sterrenbeeld, de lengte van de dag , de lengte van de nacht, de 
seconden en de tijden voor zonsopgang en zonsondergang. Eén 
wijzerplaat geeft de datum van Pasen aan, en dit fungeert als de 
aanzetsteen voor wijzerplaten die de datum voor vijf belangrijke dagen 
van de rooms-katholieke liturgische kalender presenteren. 
Twee kolommen hebben elk 10 wijzerplaten. De onderste acht 
wijzerplaten tonen de tijd in verschillende grote steden over de hele 
wereld, inclusief New York en San Francisco, maar zonder aanpassing 
voor zomertijd, die niet bestond op het moment dat de klok werd 
gebouwd. De twee bovenste knoppen in de linkerkolom tonen het 
aantal zons- en maansverduisteringen in het lopende jaar. De twee 
wijzerplaten in de rechterkolom tonen de schrikkeljaren ( om de 40 
jaar). 
Een piramidale rangschikking van figuren sluit de klok af. De 12 
apostelen vormen de basis. Ook bewegen elk uur de drie deugden, 
Geloof, Hoop en Liefde, waarbij Geloof de kelk toont aan Liefde en 
Hoop, die rechts en links voor haar staat. Boven hen slaan de 
standbeelden van de aartsengelen Michael en Gabriël. 
 
Door middel van een systeem van verbindingen van ongeveer 100 



meter, drijft de klok vier wijzerplaten aan die aan de vier zijden van de 
toren van de kathedraal zitten ( door de restauratie van de toren nu 
niet te zien), waardoor het tijdstip van de dag aan de stad wordt 
geboden. Een vijfde wijzerplaat bevindt zich in de kathedraal. De 
buitenste wijzerplaten tonen ook respectievelijk het seizoen, de dag van 
de week en de maand van het jaar. Kabels vanaf de klok activeren 
klokken in de toren die het kwartier en het uur klinken. 
Elf verschillende dalende gewichten sturen de klok. Drie van de 
gewichten moeten elke dag worden gereset. Ik heb een filmpje 
gemaakt van het echte constructiewerkplaats achter de klok en van het 
slaan van het uur waarbij de drie deugden draaien. Als het lukt zet ik 
het er onderaan bij. Hieronder eerst de foto van de voorkant zonder het 
planetarium, die zit er nog onder, maar de ruimte is erg klein. 

 

Hieronder het mechanisme aan de achterzijde van de klok. 

 

En nu nog het planetarium, waarop alle planeten met en in de juiste tijd 
meebewegen. 



 

Hierna op naar de citadel, een bouwwerk van architect Vauban. 
Officieel, Seigneur de Vauban (Saint-Léger-de-Foucheret, 15 mei 1633 
– Parijs, 30 maart 1707) hij was een bekend bouwmeester in Frankrijk 
van vestingwerken. Hij leefde in de tijd van koning Lodewijk XIV en 
voerde diens opdrachten uit. Vauban heeft een zeer groot aantal 
verdedigingswerken gebouwd en verbeterd, die samen een linie 
vormden langs de toenmalige grenzen van Frankrijk. In 2008 werden 
twaalf van de door hem gebouwde vestingen door de UNESCO tot 
werelderfgoed verklaard. Hieronder een overzicht van plaatsen met een 
door hem ontworpen verdedigingswerk. 

Dag 18; Besançon - Ornans, 4 juni 2019 
Om mee te beginnen heb ik gisteren het verkeerde filmpje van het 
Horloge Astronomique op mijn blog gezet. Ik had een samengesteld 
filmpje gemaakt waarbij je niet zo lang hoeft te zien dat het elf uur is, 
en de achterzijde van de klok. Nu staat het goede filmpje er. 
Vandaag een dag die zich kenmerkte door de volgende zaken, lengte 35 
km, temperatuur tot 32 gr. en veel klimwerk. Half acht op pad, nog 
leuke appjes van Susanne en Sebastiaan. Ik heb hun een foto geappt 
van een berg die ik op moet, bij de rivier de Doubs. Als je Besançon uit 
bent dan begint het direct, omhoog via steile weggetjes en paden en 
soms zelfs trappen, omdat een pad te steil zou zijn. Hieronder de foto 
die ik naar de kinderen heb geappt en een van de trappen. 

  
Als je dan ook flink bezweet voor de eerste keer vandaag boven bent 
heb je wel een mooi uitzicht op Besançon. 



 
Deze foto heb ik genomen bij een kapel, “la Chapelle des Buis” een 
kapel van de Fraternité Franciscane. Van binnen hebben ze er een 
moderne intieme kapel van gemaakt, de Franciscanen zitten rond een 
katheder waar de bijbel op ligt. 
  

 

 
  



Een mooie plek boven op de berg. Weer een eind verder kom ik weer 
een leuk kapelletje tegen, twee mensen liggen er te zonnen met een 
drankje en wat eten naast zich. De heuvel aflopend kom ik, bij een 
wederom mooi net gerestaureerde wasplaats uit, het gras is net in 
gezaaid. Boven de wasplaats zie je nog net het mooie kapelletje. 

  
  

Onderweg vandaag kom ik zowaar weer een pelgrim tegen, hij loopt de 
route van Rome naar Reims, het is ook een Fransman en hij trekt zijn 
bagage in een karretje voort. Lijkt mij niet altijd even makkelijk mede 
omdat ik vandaag twee keer een overstap bij een hek had, daar moet 
hij dan zijn karretje overheen zetten. 

 
Als Sigeric ook de tocht met deze temperatuur heeft gelopen, dan is dat 
erg knap. De wegen waren 1000 jaar geleden niet zoals ze nu zijn. En 
een ander opvallend detail is, dat de route vandaag een groot deel liep 
over een oude spoorlijn, een RAVEL route. Dat staat voor RAil VELo. 
(rail/fiets) Die routes zie je veel in Frankrijk, België en Duitsland. Maar 
in de tijd van Sigeric bestonden er geen spoorlijnen en reden er geen 
treinen, hij is zeker niet over deze route gelopen. Het is goed lopen, en 
weinig klimwerk omdat een trein dat niet kan. Links van me een zeer 
steile helling naar een diep dal. 



 
Als er echt een steil deel is maakte men voor de trein een tunnel. Ook 
nu is dat het geval, ik moest door een tunnel van 180 meter lengte. Als 
je aan komt lopen lijkt het stikdonker en staat er een bordje dat fietsers 
hun licht aan moeten doen. Een beetje lastig voor een wandelaar. Ik 
liep de tunnel in, met de gedachte, ik heb een iPhone, licht kan ik ook 
zelf maken. Maar zowaar er zat een bewegingsmelder die toch lampen 
in werking zette. 

  
  

Onderweg slechts één barretje tegengekomen. Ik vroeg om een grote 
fles water naturel, hadden ze niet, alleen maar Perrier met prik. Toch 
maar genomen want mijn water was bijna op. Maar voor water heb ik 
inmiddels ook een andere oplossing gevonden, het kerkhof, op ieder 
kerkhof moeten de bloemen en planten water hebben, er is dan ook 
altijd een kraan. Ook in dit geval met heerlijk ijskoud water. Mijn 
waterzak en flessen opnieuw bijgevuld en ik kan weer de hitte in. Ik 
weet zeker dat ik er vandaag wel 6 liter water doorgedraaid heb. 

 



Eindelijk na 35 km lopen kwam Ornans in zicht, bij de eerste 
supermaché, 2 bananen en een fles jus d’orange gekocht om even mijn 
suikergehalte weer snel op peil te brengen. Nog effe door puffen naar 
het centrum, er stopte een man met zijn auto, die vroeg of het goed 
met me gaat. Ik zag er schijnbaar vermoeid uit. Heb aan gegeven dat 
alles oké is, die laatste meters loop ik ook nog wel. Bij het hotel 
aangekomen ging de madame direct een glas koud water voor me 
halen, iedereen leeft mee. Om half vijf was ik er, en ben niet meer 
verder weg geweest dan het terras voor het diner. De madame bij de 
balie vroeg nog of ik vanavond ging wandelen in Ornans, ze wilde mij 
de procedure uitleggen van de nachtbinnenkomst. Niet nodig gaf ik aan, 
pfff. Internet, WiFi en mobiel waren daar ook nog slecht dus echt een 
compleet blog maakte lukte ook niet. 
Morgen ga ik naar Mouthier Haute Pierre, een tocht van slechts 18 km. 
Het weer blijft volgens de verwachting goed, wat minder heet. 

 

Wat ik zo bijzonder vond is dat dit verdedigingswerk nog zo goed er uit 
ziet. Het ligt boven op een heuvel, in de smalste lus van de rivier de 
Doubs, die om het oude stadsdeel Besançon heen kronkelt ( zie het 
Google kaartje boven aan deze bladzijde) in de vesting zijn 
verschillende musea gevestigd, een van Vauban, een van de regio 
Compte, een museum over de tweede Wereldoorlog en een 
dierentuin??? Er waren ontzettend veel kinderen op schoolreisje of zo 
iets, ik begreep al niet wat ze daar kwamen zoek, maar het was in 
hoofdzaak de dierentuin die helemaal aan de top van de citadel zit. 
Hieronder een oud plaatje van Besançon, met recht de citadel, en 
daarna de vele kindergroepen. 



  

Als je de citadel binnenkomt staat er een mooi bronzen beeld van 
architect Vauban. 

 

Boven kun je op de verdedigingsmuren van de citadel lopen en heb je 
mooie uitzichten naar de stad Besançon en naar de andere zijde. 

  

  

De waterput, waar je het water op 200 meter diepte moet ophalen, met 
een rad waar mensen inlopen om de emmers te laten zakken en 
omhoog te halen, de legering gebouwen (nu musea) de kerk (nu grote 
video presentatie op alle ander en plafond, de verdedigingsmuren, alles 
ziet er niet vervallen maar goed onderhouden uit. Hieronder de 
waterput met looprad. 



 

Na twee musea bezocht te hebben, die muur beklommen en een kop 
koffie gedronken, en laat ik de citadel achter me, weer even richting 
stad. 

 

In de stad op zoek naar de toerist information. Ik ben er inmiddels 
achter dat ik voor de Via Francigena daar de mooie stempels voor mijn 
pelgrimspaspoort kan verwerven. Ook hier lukte dat weer.Je krijgt altijd 
ook een lijst voor de Via Francigena, met de vraag of je die wilt 
invullen. Datum, naam, plaats van vertrek, plaats van bestemming, 
leeftijd, te voet of per fiets, en welke inspiratie je hebt om de tocht te 
lopen zoals sport of religieus. Zo’n lijst heb ik inmiddels al 5 keer 
ingevuld, ik ben dus door de organisatie te volgen?? Inmiddels was het 
al 3 uur in de middag en ben ik even siësta gaan houden in mijn hotel. 
Het is vandaag weer warm, ongeveer 27 graden. Mooi nu even tijd voor 
mijn blog. 

De rustdag vandaag heeft me wel goed gedaan, ook wel nodig want 
morgen naar Ornans wordt een lange en vooral in het begin een pittige 
tocht. Morgen zon en 31 graden, ik kan mijn borst nat maken ondanks 
dat het door het zweten snel zal gaan. Ben van plan om direct om 7 uur 
te ontbijten om nog wat te profiteren van de koelte van de ochtend. 



Dag 19; Ornans - Mouthier Haute Pierre, 5 juni 2019 
Mijn blog van gisteren is nu wel helemaal af, ik heb vandaag weer 
fatsoenlijk internet. Marjoke appte vanmorgen al dat er iets niet goed 
was gegaan met mijn blog maar dat kwam dus door slecht internet. 
Vanmorgen pas om 8 uur ontbeten, ik voelde dat mijn voeten goed 
voelde, ondanks de dag van gisteren, de 18 km van vandaag moet 
lukken. Je weet allen niet echt van te voren hoe de tocht verloopt. 
Inmiddels loop ik in een bergachtig gebied. Zo lang de route langs een 
rivier loopt heb je geen klimwerk, maar dat weet je niet allemaal 
vooraf. Ik moest vandaag een stukje terug naar het centrum lopen, 
omdat ik over een brug over de Loue heen moet. Je ziet al een beetje 
het ontstaan van bergdorpjes, met in het dal een woest stromende 
rivier, in dit geval de Loue. Een klein stukje op weg heeft iemand een 
schilderijlijst gezet met daarnaast een schildersezel. Dit moet de meest 
fotogenieke plek van Ornans zijn. En het ziet er best mooi uit, 

 
De rivier de Loue blijf ik volgen stroom opwaarts, soms wijk je wat af, 
en kom je voor een dilemma te staan met onderstaande foto, wordt 
hier nu bedoelt dat het Christendom een doodlopende weg is of is het 
een doodlopende weg die ik in moet lopen? Vaak kun je vreemde 
combinaties zien. Ook hebben ze vreemde verkeersborden, Adie 
fotografeerde toen ze met haar zussen op stap was een foto van een 
waarschuwing dat daar kinderen vervoerd worden. 

  
  



Zoals ik al aangaf loop je stroomopwaarts, ik heb tientallen 
stroomversnellingen en dammen gezien om het smeltwater van de 
sneeuw beheerst naar beneden te laten stromen. Ook wordt er met 
kano’s gevaren, en ook die slaan soms om, heb ik gezien. Het blijft 
telkens een adembenemend gezicht om de kracht van de natuur te 
zien. Inmiddels zie ik weer meer toerisme, ben over 3 campings heen 
gelopen. 

  
  

In het dorpje Vuillafans viel mij ineens iets bijzonders op, het huis van 
de familie Balthazar. Als ik op internet zoek dan klopt het hij, Gerards, 
is hier geboren. Gerards werd geboren in Vuillafans bij Besançon in 
Franche-Comté en heette eigenlijk Balthasar Gérard. De straat waar hij 
werd geboren heet tegenwoordig Rue Gérard. Zijn familie speelde in de 
kleine dorpsgemeenschap een vooraanstaande rol. Zijn vader sprak 
recht over de inwoners en zou slotvoogd zijn geweest van het 
nabijgelegen Châteauneuf van de familie De Bauffremont. Balthasar 
was het negende kind van Jean Gérard en Barbe d'Emskerque en werd 
streng katholiek opgevoed.  

  
Zo kom je nog eens iets onverwachts tegen. Gisteren gaf ik aan dat ik 
de waterkranen gevonden heb, op het kerkhof. Maar nu ineens staan ze 
gewoon onderweg!! Wat een verbetering, ik hoop dat het zo blijft. 



 
De familie Fleur was een belangrijke familie in Lods, de plaats van ook 
de waterkraan. Haar man overleed in 1800. Zij heeft toen het Château 
Forges laten bouwen om daar de administratie van het bedrijf onder te 
brengen. Als dank heeft ze een fontein laten bouwen, 50 meter van het 
Château waarmee zij Maria vereerde en bedankte. Ze liet een houten 
Maria beeld maken en plaatste dat boven de fontein. Helaas is de 
fontein nu een bloemperkje, en het beeld hoort naturel hout te zijn 
maar is nu beschilderd in kleur. Het Château is inmiddels geheel 
gerestaureerd, maar dat vergat ik op de foto te zetten. 

 
In Lods steek ik de rivier over om aan de andere zijde steil omhoog te 
gaan. Je komt langs een kerkje met de deur open. Altijd even kijken. 
Wat ik hier prachtig vond was het “Horloge”, zonder astronomique van 



deze kerk. Het staat in een hoekje en werkt niet meer. Wat een grofheid 
vergeleken met Besançon, maar wel heel mooi. 

  
Na de berg overgeklommen te zijn liep ik het mooie bergdorpje 
Mouthier Haute Pierre in. Als je de berg afloopt dan zie je waarom deze 
plaats zo heet, de Haute Pierre, de hoge stenen rotsen, zijn duidelijk 
zichtbaar. Verder smalle straatjes met bijvoorbeeld een leuke brocante 
die zijn spullen, ook als hij gesloten is gewoon op straat heeft staan. 

 

 
De Epecirie is vanaf half een gesloten voor de siësta tot half vier, en 
verder alleen maar een hotel met restaurant. Ik melde me al om 13 uur 
dus kon nog even lunchen. Het uitzicht vanuit mijn slaapplek is mooi. Je 
ziet, een heel ander gebied inmiddels. Het blog van twee dagen kost 
even wat tijd, maar ik ben weer bij. Hieronder mijn uitzicht van 
vandaag. 



 
Morgen een tocht van ca 25 km, door de bergen met een deel door de 
kloof van de rivier de Loue naar de klokkenstad Pontarlier. 

Dag 20; Mouthier Haute Pierre - Pontarlier, 6 juni 2019 

Gisteravond heeft het ook even geonweerd en geregend, lekker fris. Ik 
zat te eten dus heb het door het raam gezien. Even later ging de zon 
weer schijnen en verscheen er een mooie regenboog. Ik heb de schat 
nog trachten te traceren maar die lag op een steile helling, jammer. 

 

Vandaag een route van ongeveer 28 km, maar veel klimmen in het 
eerste deel en verschrikkelijk mooie natuur. De rivier de Loue was de 
eerste leidraad, die moest ik volgen tot de bron. Vanuit Mouthier Haute 
Pierre direct, na bij de bakker een broodje te hebben gekocht, steil naar 
beneden. Het lijkt dan dat je de oever van de rivier gaat volgen maar 
dat is zeker niet zo. Je maakt eerst, nadat je naar beneden bent 
gelopen een steile lange klim. Uiteindelijk kom je weer bij de Loue, op 
een plek waar een waterkracht centrale staat. Een mooi oud gebouw in 
een dal. Men was ook nog bezig een van de schoepen te vervangen. 



  

Maar dan begint het avontuur, ca. 5 km lang door de kloof van de Loue. 
Het pad is smal, glad ,rotsachtig en soms moest je met handen en 
voeten verder. Op iedere pas moest je goed opletten, want één 
verkeerde stap en je glijdt naar beneden. Maar je maakt wel wat mee, 
wat een woest geweld met dat water. Omdat het gisteren geregend had 
was alles nat, elke tak die je aanraakt geeft water. Eigenlijk is dit niet in 
foto’s vast te leggen, ik heb er veel gemaakt, en ook nog een filmpje 
wat ik probeer te downloaden. ( dan staat het weer onderaan de 
pagina). Eerst het pad, en dat 5 km lang. 

  

  

Dan het natuurgeweld van het water. 

  

En dan de bron waar de rivier ontstaat. Het water komt uit een gat in 
de berg, heel bijzonder 



 

Aan de kant van de bron, voor mij 5 km lopen, is veel toerisme, een 
souvenirs winkel en zowaar een chalet waar je koffie kan drinken, dat 
heb ik na deze gevaarlijke tocht maar even gedaan. Ik ben overigens de 
hele tocht niemand tegengekomen. Of Sigeric hier ook gelopen heeft??? 

 

Direct na dit chalet gaat de Via Francigena weer even steil omhoog, om 
even later een heel apart kapelletje boven op een berg te zien staan, 
daar loop ik weer wat naar beneden. 

 

Ik, kon niet goed achterhalen wat voor een kapelletje dit is. Na dit 
kapelletje mag je weer de lucht in, steil, 17 graden en heel lang 



klimmen. Wat mooi was om te zien dat je het kapelletje weer ver 
beneden je kon zien. Op dat punt was ik nog lang niet boven. Ik denk 
nog maar op een kwart. Gelukkig was het vandaag niet heet, tijdens 
deze klim geen zon en hoe hoger je kwam hoe kouder het werd. Op een 
bepaald moment was het nog maar 12 graden en heb ik toch maar mijn 
jas aangetrokken, ik kreeg het gewoon koud mede omdat je helemaal 
bezweet bent van al dat klimwerk. 

 

Na ruim een uur klimmen was ik boven en kom je op een hoogvlakte, 
dat heb ik in Spanje ook vaak meegemaakt. Die hele lange klim was 
niet alleen bewegwijzerd met de rood witte GR strepen en gele pijlen 
maar ook met Jakobsschelpen met de letters VF die in de bomen 
hingen. 

 

Het avontuur is dan voor die dag over en het loopt heel anders. Wat mij 
weer is opgevallen dat deze twee dagen de route van Ben Teunissen 
een totaal andere route is.Hij komt niet in Mouthier Haute Pierre. Terwijl 
de route die ik loop de officiële Via Francigena is. Ik zal hem daar eens 
naar vragen, want hij wilde feed back van mij. Hieronder het totaal 
andere landschap op de hoogvlakte. 

 



Het laatste stuk naar Pontarlier was niet echt geweldig mooi, je loopt 
langs wat fabrieken, winkelcentra, buitenwijken, sportpark totdat je 
ineens in de binnenstad staat . De stad staat bekend om de klokken en 
absint. De geschiedenis van de Comtoise-klok is terug te voeren naar 
de 18de eeuw. Er is natuurlijk een museum waar de klokken worden 
tentoongesteld. Één klok is duidelijk, die staat op de toegangspoort van 
de oude stad. Vanuit mijn slaapplek kijk ik er recht tegenaan. 

 

De absint werd vanouds in de Val de Travers (Zwitserland) 
geproduceerd, maar toen deze drank in 1907 in Zwitserland verboden 
werd, verplaatste de familie Pernod de fabriek naar Pontarlier.  

Morgen loop ik de laatste etappe in Frankrijk, naar Jougne, op de grens 
van Zwitserland. Op de foto van de poort zie je al weer blauwe lucht, de 
zon scheen vanmiddag weer. Ook morgen heb ik zon zoals het er nu 
uitziet. 

Dag 21; Pontarlier - Jounge, 7 juni 2019. 
Ben Teunissen begint in zijn boek voor vandaag met het volgende; 
Eerst nog een dag de Jura, Een pittige wandeling door de heuvels van 
het Jura gebergte. Dicht in de buurt van de Zwitserse grens trek Je in 
zuidelijke richting naar Jounge. Het stadje was een belangrijke poort 
voor handelaars en pelgrims op de weg naar de “eeuwige stad” Rome. 
En pittig was het weer vandaag, twee stevige beklimmingen en een die 
goed te doen was. Mijn laatste dag in Frankrijk is weer zonnig en droog. 
Bij vertrek uit Pontarlier vanmorgen om half acht scheen volop de zon. 
Het vaste ritueel, broodje bij de bakker kopen, en een foto van de stad 
waar ik uit vertrek, mede om aan te tonen dat de lucht weer blauw is, 
een foto van het “ Hotel de Ville” het stadhuis. 



  
Gisteren nog even bij de Tourist Information voor een mooie stempel, 
maar die madame had slechte zin, daar deden ze niet aan. Dan maar 
een stempel van het hotel, het is niet anders. Dat leeft in dit deel toch 
minder, op de Camino Santiago stond vaak in iedere kerk een 
stempeldoos met een stempel. Ik verwacht dat dat nu beter gaat 
worden. De tocht naar Jounge begon met eerst, lang rechtdoor, 
Pontarlier uit te lopen. Was minder vervelend dan het inlopen van de 
stad. Meer afwisseling en oude huizen. En toen begon het “feest”, direct 
bij het eerste weggetje wat ik in moest, een bord dat ik 
sneeuwkettingen nodig kon hebben. Gelukkig met die blauwe lucht leek 
me dat niet nodig. 

 
De klim begint direct en gaat bijna een uur ononderbroken door, vaak 
erg steil. Maar als je op tweederde van de klim bent kom je aan op een 
prachtig uitzichtpunt met uitzicht op het “ Château de Joux” in Le 
Frambourg. Je staat op een steile rotswand en kan genieten van dit 
prachtige plaatje. 



 
Na dit mooie uitzicht nog een stuk door klimmen om daarna af te dalen 
naar het plaatsje Les Frambourg, zo werkt dat, ben je boven, er is altijd 
een andere kant van de berg en die gaat altijd naar beneden. Verder 
lopend kom je nog langs een oud fort dat nu een ruïne is, en gaat het 
pad met heel veel haarspeldbochten naar beneden. In het plaatsje Les 
Frambourg, even een stuk vlak lopen tot de volgende berg zich weer 
laat zien. Het eerste stuk van de volgende klim begon op een smal 
paadje met heel veel Fluitenkruid. 

 
Even verder ging dat pad over in een echt modderpad en dat ook nog 
omhoog. Wat ik zeker weet, is dat hier veel meer mensen (pelgrims) 
lopen want er stonden zoveel wandelschoenzool afdrukken in de 
modder, maar ik heb vandaag weer niemand ontmoet. Ik zit op een 
aantal Facebook groepen van de Via Francigena en weet dat er twee 
Engelsen precies een dag voor mij lopen, er lopen er ook al verder voor 
me uit en ook achter me, maar net niet mijn dag. Ik blijf hopen en 
verwachten dat het drukker wordt.  
Als ik de volgende berg verder opgeklauterd ben heb je weer een mooi 
gezicht op het Château en de plaats Les Frambourg. Links zie je het 
Château en op de berg recht zie je de ruïne van het fort. De vorige foto 
heb ik gemaakt boven die rotsen tussen het Château en de ruïne  



 
Deze, de tweede klim, was nog wat langer en hoger dan de eerste klim, 
bij deze foto ben ik pas halverwege. Vandaag ga ik tot 1200 meter 
hoogte. Gewoon doorstappen, zweet afvegen, af en toe wat drinken, 
soms even diep ademhalen en je komt telkens weer boven. En 
onderweg kom je dan gelukkig Maria tegen die over ons allen zal 
waken. 

 
Na de klim daal je weer iets af en loopt weer over een hoogvlakte. Op 
deze hoogvlakte ligt het dorp Les Fourges, je merkt dat het een dorp is 
wat in de winter altijd in de sneeuw ligt, het is er kaler, nu zelfs koeler, 
en behoorlijk op zichzelf aangewezen. De eerste ski verwijzingen zie je 
al.  



 
Tijd voor de lunch. Mijn brood, kaas erop en water. Het bankje was 
precies tegenover een school die net uitging, vaders, moeders, opa’s en 
oma’s en de schoolbus voor de deur. Ik heb een foto gemaakt van de 
school omdat ik het een bijzonder maar mooi gebouw vind voor een 
best grote school, er kwamen ook veel kinderen naar buiten. Ook voor 
de school, hoe je een niet meer in gebruik zijnde telefooncel een ander 
functie kan geven als ruilbibliotheek. Met ook nog een aanwezige kraan 
met goed water kon ik mijn watervoorraad weer aanvullen. 

  
Nog even bij een klein winkeltje een banaan en een appel gekocht om 
weer op pad te gaan voor de laatste echte klim van vandaag. Die klim 
ging geleidelijk aan dus viel erg mee. Langs “Alpen” weiden, want 
akkerbouw met koren is hier niet meer, alleen nog gras. 

 
Wat mij hier ook opvalt zijn de immens grote boerderijen, op de eerste 
foto met zeer veel woonvertrekken, waarschijnlijk omdat ook het 
personeel hier overnachtte, wat moet je anders met die ruimtes. Op de 
tweede foto zie je dat de hooiopslag boven het woongemeente is, er is 



een oprit naar de staldeur die boven de woning zit. Ik heb meerdere 
van dit type gezien. 

  
Jounge ligt lager, op ca 1000 meter, je loopt via skioorden, skiliften, nu 
lege grote parkeerplaatsen uiteindelijk naar Jounge. Jounge stamt al uit 
de middeleeuwen als transportstad naar Zwitserland. Het is ook zeker 
dat bisschop Sigeric hier is geweest, hij heeft de plaats beschreven. De 
ca. 1300 inwoners van deze plaats ervaren het transport nog steeds. De 
auto's en vrachtwagens denderen door het dorp heen. Mijn slaapplek 
van vannacht ligt aan die route. Als het raam dicht is is het goed uit te 
houden met de herrie, ik verwacht dat het glas zelfs geluidwerend is. 
Ok zit er in dit dorpje veel supermarkten en benzinepompen weer echt 
een grensplaatsje.  
Morgen ga ik Frankrijk verlaten en de Via Francigena in Zwitserland 
beleven. Het doel van morgen is de stad Orbe. Vandaag realiseerde ik 
me ineens dat Zwitserland niet de euro heeft. Morgen nog even wat 
Zwitserse franken regelen. Veel heb je tegenwoordig niet meer nodig 
omdat je alles met je bankpas betaalt. 

Dag 22; Jougne - Orbe, 8 juni 2019 

En weer mooi weer, blauwe lucht en lekker temperatuurtje. Kon niet 
voor acht uur ontbijten, maar voor vandaag geen probleem. Aan het 
ontbijt zaten vandaag zowaar ook 3 Nederlandse mannen. Ze hebben 
meegedaan aan de actie Alpe d’ huzes 2019. Als vrienden hebben ze 
berg opgelopen. Voordat je mee mag doen moet je wel per persoon € 
2.500 inleggen die je dan bij elkaar gesponsord kan hebben. Ze hebben 
met een camper nog een week door Zwitserland en noord Italië getoerd 
en willen vandaag terug naar huis rijden. Zeker ook een mooie actie. 

Weer even twee foto’s van de vertrekplaats Jougne, die van het 
Vrijheidsbeeld had ik gisteren al genomen. Meestal de laatste dagen 
moet je na vertrek omhoog lopen. Dat was vandaag niet zo, je moet 
naar beneden en dan is de foto van de kerk “Saint Jean Baptiste” ook 
veel mooier dan dat je de kerk van dichtbij fotografeert. 



  

Vandaag gaat de tocht naar Orbe, mijn eerste overnachtingsplek in 
Zwitserland. Na een drie kwartier lopen kwam ik aan bij de grens van 
Frankrijk naar Zwitserland. Niet toegankelijk voor verkeer breder dan 
een meter. Het douane hokje staat er nog. 

 

Het grindpad wordt ook direct asfalt, Zwitserse netheid is mijn 
voorgevoel. De eerste straat is direct naar Julius Ceasar genoemd. Dat 
had ik ook al in Jougne gelezen dat hij ooit ook over deze route is 
gegaan net als bisschop Cideric. Julius was een Romein en kwam van 
Rome. De route is nog ouder. 

 

In het eerste Zwitserse plaatsje Ballaigues, ga je halverwege de plaats 
tussen twee huizen door steil naar beneden, de tocht van vandaag 
kenmerkte zich vooral door veel naar beneden te lopen. Het doel is om 
uit te komen in de Gorges van de rivier de Orbe. Het paadje ging dan 
ook echt steil en een lange tijd naar beneden. Soms was ik het pad 
kwijt en moest ik met de hulp van de GPX route op mijn telefoon het 
weer opzoeken. Je duikt de natuur in en komt er net voor Orbe pas 
weer uit. De tocht was niet zo gevaarlijk als langs de Loue in Frankrijk 
vanuit Ornans. Maar wel weer heel mooi. Het is altijd moeilijk om die 
beleving in een blog goed over te dragen, ik heb daarom wat foto’s en 



filmpjes achter elkaar gezet (staat weer onderaan de pagina) je kan 
dan een stukje met me meelopen. Wel gevaarlijk lopen en filmen te 
gelijk, in struikelde bijna, maar je merkt wel waar dat is. Mijn pet viel 
op de grond en moest ik ook nog even oprapen tijdens het filmen. Ook 
heb ik er maar wat muziek van mr. Probs bijgezet zodat je niet de hele 
tijd mijn ademen hoort. Toch wat foto’s van de tocht. De houten brug is 
het begin als ik net bij de Orbe aankom. 

  

  

Deze metalen brug is het punt als ik na 2,5 uur de Gorges van de Orbe 
verlaat, even weer steil omhoog na deze brug. 

 

Ik heb zoveel foto’s gemaakt, echt teveel voor dit blog, maar het 
filmpje maakt het verwacht ik goed. 

Uiteindelijk kom je nog redelijk hoog aanlopen als je Orbe ziet liggen, 
en wat je ook ziet zijn de besneeuwde Alpen toppen. Daar mag ik er 
half juni er een van over.  

 



De route gaat eerst over een stuk asfaltweg, maar daarna weer door 
paden waarbij je direct in de stad aankomt. De bewegwijzering is heel 
anders geworden, het zijn geel geschilderde wybertjes met een zwarte 
rand eromheen, volgens mij veranderd dat nog in Zwitserland maar 
samen met de GPX kom je eruit. De eerste Zwitserse stad die ik 
tegenkom ziet er vriendelijk uit, schoon en vriendelijk mensen die ook 
Engels kunnen. In dit gebied is men wel Frans sprekend. In Orbe 
bouwden de Romeinen in de tweede eeuw al grote villa’s, er stond een 
kasteel uit de 13 e eeuw maar werd twee eeuwen later verwoest. Één 
toren staat er nog en de huidige kerktoren van de Notre Dame was ook 
deel van die burcht. De toren is ook opgenomen in een stuk stadsmuur. 
Hieronder een foto van die twee torens. 

  

  

  

De kerktoren is wat moeilijk te vangen of ik moet behoorlijk afdalen, 
niet voor vanmiddag. Maar nood breekt wet er hing een mooie plaat 
aan een muur die dat blik erg goed vangt. Zo ziet het er nu ongeveer 
uit. 

 

Ik zit midden in het centrum van de oude stad in een hotel wat veel 
pelgrims opvangt. Straks eens even rondneuzen. Morgen natuurlijk 
weer verder en wel naar Lausanne, dat wordt weer een rustplaats voor 
mij waar ik twee nachten blijf, en het zou zowaar kunnen dat het 
morgen een regenachtige dag wordt. De tocht is lang ca. 30 km, 
telkens wat omhoog lopend om het laatste stuk af te dalen naar het 
Lacus Lemanus zoal bisschop Sigeric het noemde in die tijd. Wij 
noemen het het meer van Genève. 



Het is leuk de vele reacties te lezen via dit blog of de app of anders. 
Leuk dat er weer veel mensen meelezen en meeleven. En dan nog een 
laatste plaatje vanuit hier. 

 

Dag 23; Orbe - Lausanne, 9 juni 2019 
Een lange dag voor de boeg, regen voorspelt, wat moet dat worden? 
Het zal ook moeilijk zijn de dag van gisteren te overtreffen. Nee, en dat 
is zeker niet gelukt, het was een verschrikkelijk eind, vanaf half elf 
regen die niet meer ophield tot aan Lausanne, en vandaag had mijn 
rechtervoet er ook iets minder zin in. Maar ik ben in Lausanne en blijf 
morgen hier. Dan kan alles weer even herstellen. Vandaag geen filmpje 
en weinig foto’s in de regen. 
Om half acht ontbeten, dat was al een compromis voor de Pinksteren, 
maar het brood was er, kopje koffie, wat jus d’orange, vandaag geen 
confituren maar kaas en ham. Zelf nog even voor onderweg broodjes 
gehaald bij de bakker om de hoek. Het was niet koud en mooi droog. 
Om acht uur was ik echt op stap. De route ging langs de kerk Saint 
Jean Baptiste, direct de trappen af naar beneden. Die trappen wilde ik 
gisteren niet af voor de foto, maar nu moest het en heb ik de torens 
zelf op de foto vastgelegd. Het onderste deel van de kerktoren is van de 
oude stadsmuur. 

 



Ik kon vandaag verschillende routes kiezen, een van ca 45 km en een 
van ca 30 km. Ik heb natuurlijk de laatste gekozen. Het nadeel was wel 
dat ik erg veel op beton weggetjes liep. In Nederland zie je 
tegenwoordig dat er veel fietspaden van beton worden gemaakt, dit 
waren net zulke paden alleen soms iets breder zodat er ook een tractor 
overheen kan. 

 
Toch wel wat andere dingen gezien dan korenvelden. Het is toch 
geweldig dat iemand iets van zijn houtopslag maakt. Het is echt alleen 
houtopslag, maar bij de ramen had hij het hout iets terug gelegd. 
Gisteren heb ik William 2 filmpjes geappt van machines die van hele 
boomstammen direct gekloofd haardhout maakt. Misschien is dit ook 
een idee voor zijn houtopslag. Ziet er wat vriendelijker uit. 

 
In het begin gaat de tocht wel wat omhoog, niet erg steil, maar 
geleidelijk aan. Dan terugkijkend zie je het Jura gebergte waar ik de 
laatste dagen door heen ben getrokken. Het stadje in het midden is 
Orbe. Vanuit dit punt zie de Jura er best indrukwekkend uit. 

 
Nog net voor de regen begon kon ik mezelf, nog zonder jas, op de foto 
zetten in grote spiegelruiten die in een gebouw zaten. Vol bepakt en de 



jas nog aan de rugzak, mijn zonnehoed had ik vandaag niet op. Ik had 
graag ook van andere pelgrims foto’s gemaakt maar die heb ik 
wederom niet gezien. 

 
En toen begon de regen, eerst af en toe een drup maar later ging het 
gestaag door. Regenhoes om de rugzak en mijn jas aan. Tijdens de 
regen niet veel foto’s gemaakt. Picknicken moest vandaag in de Abri 
van een bushalte. Dan zie je een, lijkt een kerktoren, maar blijkt het 
het gemeentehuis te zijn. Zag er wel mooi uit, dus toch even op de foto 
gezet. 

 
Verder blik op oneindig, op naar Lausanne. Veel stedelijk gebied, 
trams......heel eerlijk ik heb laatste stukje de tram genomen naar het 
station. Ik had het even helemaal gehad. Bij het station een 
hamburgertje bij de Mac, en dan op zoek naar mijn slaapplek. Als je 
voor het station staat realiseer je je dat Lausanne de stad is van het 
internationale Olympisch comité. Op het station wordt dat duidelijk 
kenbaar gemaakt. 



 
Lausanne ligt op een heuvel aflopend naar het meer van Genève. Het 
station ligt beneden, even weer de stad in klimmen. In de verte zie je al 
de de kathedraal de Notre Dame. Die staat voor morgen op het 
programma. Maar alvast een verregende blik. 

 
Vlak bij mijn hotel is de marktplaats, daar is vandaag in de regen een 
foodmarkt, zoiets als eten op rolletjes, vanuit trucks zoal we dat ook in 
Nederland kennen. Daar toch eerst even over heen gelopen. Even bij 
een workshop gezeten en hapjes geproefd. Ook hier pech met de regen. 

  
  

En uiteindelijk toch mijn slaapplek opzoeken. Eerst even rusten, siësta. 
Maar inmiddels zijn mijn shirts, onderbroeken en sokken weer 
gewassen, hier heeft alles de tijd om te drogen. Straks ga ik nog wel 
even de stad in, waar ik overigens al zit, een eenvoudig eettentje 
zoeken en het programma voor morgen bekijken. Morgen meer over 



Lausanne. En weer bedankt voor de vele reacties, met zelfs een 
pelgrimslied, vandaag met Pinksteren gezongen in de kerk. 

Dag 24; Lausanne, 10 juni 2019 

Rustdag, de regen valt regelmatig met bakken uit de hemel. Lekker 
“uitgeslapen” om 9 uur gaan ontbijten en om 10 uur maar eens op stap 
naar de kathedraal de Notre Dame. Vlak bij mijn hotel zit de eglise de 
Notre Dame, een groot complex met een basiliek, bibliotheek, school, 
zalen etc. En dat is nu juist de bisschopskerk van Lausanne en niet de 
kathedraal. Gisteren heb ik ook even een viering meegemaakt in de 
Eglise de Notre Dame, de basiliek. In de kathedraal worden geen 
katholieke erediensten gehouden. De eerste foto is van de basiliek en 
de tweede van de kathedraal. 

  

De bouw van de kathedraal begon in 1175 en hij werd ingezegend in 
1275, door Paus Gregorius X. Tijdens de middeleeuwen kwamen veel 
pelgrims op de kathedraal af om te bidden voor de "Gouden Maagd", 
waar de kathedraal aan gewijd is. De kathedraal diende toentertijd ook 
als wachttoren om over de stad te waken, om branden en vijanden te 
herkennen. Van 10 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts riep de wachter 
naar beneden de tijd: C'est le guet; il a sonné l'heure. Tot op heden 
wordt deze traditie voortgezet. In 1536 verloor de kathedraal vanwege 
de Reformatie al zijn decoraties, waaronder altaren, beelden en 
schilderijen. De schat van de kathedraal werd gestolen. In de 18e eeuw 
werd de kathedraal weer gedecoreerd met standbeelden, schilderijen en 
andere decoraties. In de 19e eeuw begon architect Eugène Viollet-le-
Duc met het restaureren van de kathedraal.  

De aanbidding van de “Gouden Maagd” wordt nu gedaan na iedere 
eredienst in de basiliek. Ook dat was gisteren het geval. 

De kathedraal is een Gotische kerk, met een toren rechts van het schip. 
Ik heb plaatjes gezien dat er oorspronkelijk twee torens zouden komen 
net als de Notre Dame in Parijs. De kerk bezit een orgel, dat niet heel 
oud is, met maar liefst 7000 pijpen. De organist zit gewoon beneden in 
de kerk. 



  

Hieronder een blik op het orgel. 

 

In iedere kerk speur ik ook naar tekens van pelgrimages. Zowaar in de 
kathedraal twee tafeltjes met stukken over de Camino Santiago en de 
Via Francigena. De tafel was onbemand maar er stond zelfs een stempel 
die je zelf in je pelgrimspaspoort kon zetten. Mooi, nu eens niet van een 
hotel. De Camino kent heel veel aanloop wegen die kom je overal 
tegen. Triest trouwens dat er een vrouw uit Utrecht op de Camino is 
omgekomen, door een auto die haar en haar vriendin heeft aangereden. 
Dat is op de eerste etappe na León, ik heb daar ook gelopen. Schrikken, 
je let altijd driedubbel op, als een auto je tegemoet komt en hij wijkt 
onvoldoende uit stap ik altijd de berm in, voorzorg. Maar hieronder de 
attributen in de kerk. 



  

  

En hier het huidige bewijs van waar ik overal geweest ben. Het kleine 
wat vage stempeltje rechts boven is hier uit Lausanne. 

 

De kathedraal staat op een hoog punt in Lausanne, je hebt vanaf daar 
een mooie vieuw op Lausanne richting het meer van Genève. Jammer 
dat het weer slecht is, dat geeft niet het mooiste vergezicht. 

 

Vanaf dit punt, lopend langs een mooie fontein, iets afgedaald naar een 
metrostation om de metro te pakken naar het meer. Af en toe onweert 
het, en het is rustdag. Bij het meer kom je in de olympische buurt, daar 
is het olympisch museum en de klok voor de start van de eerstvolgende 
olympische spelen in Tokyo. Verder was het ook daar slecht weer, geen 
zin in het museum wel zin in een kop koffie. Na nog in de regen een blik 
op het meer van Genève ben ik weer terug gegaan naar de oude stad. 



  

  

  

  

 

Achter de foodtrucks markt staat een heel mooi gebouw, helaas kun je 
het van afstand niet mooi fotograferen omdat die foodtrucks ervoor 
staan. Mijn lunch heb ik wel even bij die foodtrucks genomen, lekker 
iets Thais, het smaakte perfect, niet duur en ze hadden een tent waar ik 
droog kon zitten, aan tafel met 4 Thais, die vonden het lekker begreep 
ik van hen. 

 

Maar nu verder dat mooie gebouw op de achtergrond, dat is het paleis 
“de Rumine”, normaal op maandag gesloten maar op tweede 
Pinksterdag gaat de deur gewoon open en is het bezoek ook nog gratis. 
Dit gebouw is wat vergelijkbaar met de ambities van het echtpaar 
Kröller Müller, ook hier heeft een echtpaar, Catherina en Gabriel de 
Rumine dit laten bouwen om daar voor het volk kunst te kunnen tonen. 



Het gebouw is pas in 1906 voltooid. In het gebouw zijn 4 musea, een 
kabinet van medailles en de universiteit bibliotheek is er gevestigd. De 
musea, zoölogie, archeologie, geologie en moderne kunst. De bieb was 
gesloten. Het is echt als een paleis gebouwd, met een statige trap naar 
boven. 

 

 

Ik had vandaag wat tijd, en rusten was een must. Ik heb een heel korte 
samenvatting gemaakt van de eerste 3 weken van Reims naar 
Lausanne, die staat weer onderaan. Morgen ga ik weer lopen en wel 
naar Vevey. Het weer wordt iets beter maar nog nat. Geen probleem, 
en gelijk goed gekleed op pad. De volgende rustdag is 20 juni maar dan 
schiet ik al aardig op. 

Dag 25; Lausanne - Vevey, 11 juni 2019 
  

Vanmorgen uit het raam kijkend, leek het of de weg aan het opdrogen 
was, droge en natte plekken, de regen is gestopt. Na 36 uur regenen 
mocht dat ook wel even. Maar voor vandaag lijkt de wandeling droog te 
verlopen. Ik zit boven in de stad vlakbij de kathedraal, mijn tocht loopt 
langs het meer van Genève. Als je daar heen loopt, heb je bewondering 
voor de mensen die daar wonen of werken. De hele route naar het 
meer gaat naar beneden. Bij het station moet je er even iets omheen, 
om een tunnel te vinden, en dan loop je naar de plek waar ik gisteren al 
even in de regen ben geweest. Voor je zie je het Château d’ousy, nu 
een hotel. Dit is het echte startpunt van vandaag maar dan zit er al een 
half uur op. Foto’s maken in Lausanne is lastig, je ziet altijd de draden 
van de trolleybussen,, overigens apart, er rijden er als gelede bus, 



maar ook met een echte aanhanger, grappig om te zien. Ook nog iets 
aparts dat de metro’s in Lausanne rijden zonder bestuurders, het gaat 
volledig geautomatiseerd. 

 
In het begin van de route, die de hele dag langs het meer van Genève 
gaat, kom jet het Olympisch museum tegen, ik heb er maar een foto 
van gemaakt. Langs het meer staan ook verschrikkelijk oude bodem als 
sequoia’s en platanen die ontzetten oud en groot zijn, stammen met 
doorsneden van ca 2,5 meter en een plantaan uit 1798.  

  
Het lopen lijkt ontspannend te gaan, over de boulevard en over vlakke 
paden langs het meer, soms mooi vlak, soms wat rotsig. Je loopt op het 
eerste deel alleen maar langs kapitale villa’s , en iedereen heeft een 
poort met een rails waarop de boot zo het meer in gereden kan worden. 
Poort open, in de boot en varen maar. Veel wandelaars en heel veel 
groepen kinderen van school die met de juffen op pad zijn. 

  
De tweede helft van de route gaat totaal anders, de spoorlijn heeft dan 
beslag genomen van het pad langs het meer, en daarnaast loopt een 
drukke weg. Geen plek meer om te wandelen. Je gaat dan naar kleine 
weggetjes dwars door de druivengaarden. Ik wist niet dat hier zoveel 
aan druiventeelt, oftewel wijnbouw werd gedaan. Het zijn alleen maar 



druiven. De druiven staan op de zuidhelling met veel zon. In het begin 
in de Champagne streek zag je de druivenstruiken net uitlopen, 3 
weken verder zie je de piepkleine druifjes er al aan zitten. Er zijn in de 
gaarden volop mensen bezig die de plant aan het leiden zijn, door ze 
tussen twee draden door te steken en soms vast te binden. Er staan 
echt tientallen mensen in de gaarden. 

 
De tweede helft van de route loop je als het ware over een galerij, met 
links nog hoog de druiven en rechts naar beneden naar het meer toe. 
Vanochtend dacht ik nog een mooie vlakke etappe maar dat is het 
uiteindelijk niet geworden, er zaten vaak venijnige klimmetjes en 
afdalingen in. 

  
  

Het water gonst overal naar beneden richting het meer, hoeveel 
watervalletjes ik vandaag niet heb gezien, het waren er heel veel. Zeker 
na de langdurige regen ging het behoorlijk te keer. 

  
Op een km of 5 voor Vevey zat er nog een heel venijnig klimmetje in, 
gedeeltelijk op een trap, waarbij jet net niet met een stap een trede kan 
nemen, en met steile hellingen. 



  
  

Maar uiteindelijk zie je in de verte Vevey liggen, op de voorgrond het 
hoofdkantoor van Nestlé dat hier zijn roots heeft. Het bedrijf is in 1866 
opgericht door de Duitser Henri Nestlé, de uitvinder van een oplosbaar 
babyvoedsel op basis van melk en granen dat gebruikt kan worden als 
vervanger van moedermelk. Zijn vriend Daniel Peter heeft met het 
poeder van gewone melk de melkchocolade uitgevonden. Nestlé is het 
grootste voedingsmiddelen concern ter wereld, met 328.000 
medewerkers en een bedrijfswaarde van ca 240 miljard. 

 
Vevey is de wijnstad van Zwitserland, het barst er van de caves. In de 
Romeinse tijd lag er al een nederzetting op de plaats van het huidige 
Vevey met de naam viviscus of vibiscus. In veel latere eeuwen werd het 
stadje, evenals het nabijgelegen Montreux, een belangrijk emigratiedoel 
van vele Engelsen. Zo vluchtte Edmund Ludlow, een van de mannen die 
het doodsoordeel van Koning Charles I tekenden, in de 17e eeuw naar 
Vevey. Nog steeds woont in Vevey een Engelse minderheid. 
Maar nu de wijnen, eenmaal per 20 jaar vindt in Vevey het wijnfestival 
plaats dat bijna 4 weken duurt. Bij het binnenlopen van Vevey dacht ik 
eerst er is net een feest geweest, er stonden allemaal immens grote 
tenten, twee verdiepingen hoog en zo groot als een voetbalveld. Maar 
als je de stad inloopt lijkt het of hier een groot popconcert gaat komen. 
Nee er is een arena gebouwd waar duizenden mensen in kunnen, ook 
dat is voor het wijnfestival. Ik heb even nagevraagd want ik begreep 
het echt niet. Maar de man bij de receptie wist mij haarfijn uit te leggen 
dat je hier deze zomer moet zijn. Als je aan een wijnfestival denkt, 



verwacht je waarschijnlijk dat het gehouden wordt in het beroemdste 
wijnland ter wereld: Frankrijk. Niets is minder waar. Vanaf 18 juli 2019 
staat namelijk de stad Vevey in Zwitserland voor meer dan drie weken 
in het teken van wijn. Normaal een rustige stad met minder dan 20.000 
inwoners, maar deze zomer stroomt het vol met meer dan 400.000 
bezoekers. En nu ruim 4 weken voor aanvang staat alles er al. 

 
Morgen weer verder met de Via Francigena, het doel is dan Villeneuve, 
dat ligt op de oostelijke punt van het meer van Genève. 

Dag 26; Vevey - Villeneuve, 12 juni 2019. 

De Via Francigena gaat hier door een toeristisch gebied, langs de rand 
van het meer van Genève, door wijnsteden, door Montreux en 
uiteindelijk naar het oostelijke puntje van het meer, Villeneuve. 
Toeristen komen met bus- en boot in grote groepen aan. En natuurlijk 
ook weer heel veel Zuid Koreanen, waar zie je die niet tegenwoordig. Ze 
zijn alleen maar bezig elkaar op de foto te zetten. Maar positief punt is 
dat het weer een droge dag is met vanaf 10 uur de zon erbij. De route 
liep vandaag volledig langs het meer. Bij vertrek uit wijnstad Vevey nog 
even een foto van de stad die op weg is naar het wijnfestival dat eens 
per 20 jaar is. Ook verder doorlopend over de boulevard is men overal 
bezig paviljoens te bouwen. 

 

Redelijk snel kom je in Montreux aan, mooie boulevard, en stad met 
heel veel hotels. Montreux is bekend om zijn ligging in de beschutting 
van een 2000 meter hoge bergtop, zijn milde klimaat, de tropische 



vegetatie aan de oeverpromenade en de beroemde festivals die hier 
gehouden worden: Het internationale televisiefestival de Gouden Roos, 
ieder jaar in de lente. Het Montreux Jazz Festival jaarlijks in juli. Grote 
namen die op dit festival hebben opgetreden zijn onder andere Nina 
Simone en Ella Fitzgerald. Sinds 1999 wordt ieder jaar een bekende 
kerstmarkt georganiseerd. Montreux is onmiskenbaar verbonden met 
Mountain Studio, een studio waar onder anderen The Rolling Stones, 
Deep Purple en Queen hebben opgenomen. De studioruimte bevond 
zich toen in een casino. Daar is tegenwoordig het museum Queen: The 
Studio Expirerenc gevestigd. Op dit moment werd hier weer hard 
gewerkt aan het opbouwen van paviljoens voor het jazzfestival, dat nog 
wordt gehouden voor het wijnfestival in Vevey. Eerst een blik op 
Montreux. De blauwe lijn op het kaartje is mijn route. 

  

Zoals al eerder geschreven tref je hier een zuidelijk klimaat aan, dat zie 
je goed aan de beplanting op de boulevard nog net voor het drukke 
gedeelte. 

 

Onderweg kom je de nodige kunstuitingen en andere mooie zaken 
tegen, die ik in een collage heb verwerkt. 



 

Ik dacht, het zou mooi zijn als ik ook een stempel van Montreux in mijn 
pelgrimspaspoort kan krijgen. De Tourist Information binnen, en nu een 
zeer vriendelijk mevrouw achter de balie. Op mijn vraag was haar 
antwoord volmondig een ja, ik kon er een direct aan de balie krijgen 
maar die was erg groot. Ze gaf aan dat aan de buitenzijde een kastje 
zit, en als ik dat opendoe kom ik twee stempels tegen. Dag en nacht 
bereikbaar, perfect. Dat zijn kleinere stempels en veel mooier. 
Hieronder het kastje wat ik open heb staan. 

 

Dat is gelukt. Tijd voor een kop koffie. Daar is hier geen gebrek aan, je 
moet wel even op de prijzen letten, Zwitserland is een duur land. Echt 
uit eten gaan is niet aan de orde, hooguit een hoofdgerecht. Alles is 
duur. De Zwitserse Frank is ongeveer evenveel waard als de Euro, 
vergelijken is dan ook niet moeilijk. Uiteindelijk net voorbij Montreux, 
uit de drukte vond ik een verkoper van koffie die mij wel aanstond. Tijd 
voor een bakkie met het meer van Genève op de achtergrond. 



  

Weer door op de Via Francigena naar Villeneuve. Halverwege kom je 
langs het mooie Château de Chillon. Het liep allemaal mooi op schema 
en ook hier bus en boot ladingen vol toeristen. Ook maar eens gaan 
bezoeken. Château de Chillion is een historisch monument. In zijn 
huidige vorm is het kasteel het resultaat van eeuwenlange bouwwerken 
en diverse verbouwingen. Het rotsachtige eilandje waarop het kasteel is 
gebouwd was zowel een natuurlijke bescherming als een strategische 
plaats om de doorgang tussen Noord en Zuid Europa te controleren. De 
geschiedenis van het kasteel kent drie grote periodes. Het betreffen de 
Savoyes 12 e eeuw tot 1536, de Bernse periode 1536 - 1798 en de 
Vaud periode 1798 tot heden. De oudst geschreven vermelding is van 
1150. Het is mooi hersteld. Deze foto heb ik genomen in de richting van 
Montreux. 

 

De foto’s van het bezoek heb ik weer in een collage verwerkt, ik heb er 
zoveel genomen. 

 



Na dit bezoek, wat de moeite waard was, nog een drie kwartier lopen 
naar Villeneuve. Dit was de laatste dag langs het meer van Genève, nu 
ga ik het land weer in richting de Alpen pas. Villeneuve oogt als een 
vriendelijk plaatsje, de Grand Rue oogt gezellig en daar juist ligt mijn 
slaapplek voor vandaag. De Zwitserse vlag heeft al de kleur mee van de 
Italiaanse.  

 

Morgen ga ik echt richting Alpen, zaterdag en zondag de Grand Col 
Saint Bernard op, eerst morgen naar Saint Maurice. Vanavond Chinees 
gegeten, ook een keer lekker en was betaalbaar. 

Dag 27; Villeneuve - Saint Maurice, 13 juni 2019 

Bisschop Sigeric heeft over dit deel van de Via Francigena zeker 
gelopen, net als de Romeinen en Napoleon. Sigeric heeft in het jaar 990 
zeker de abdij van Saint Maurice bezocht, de Kanunniken zijn hier al 
1500 jaar actief. Vertrokken uit Villeneuve bij het meer van Genève nu 
naar de oorsprong van de Rhône. Tussen de Alpen door worstel zich de 
Rhône. Vanuit alle kanten wordt de rivier gevoed met smeltwater dat 
van de Alpen af dendert. Op allerlei plekken zie je het water 
aanstormen. Het water is niet helder door al het zand en grind wat 
meegespeeld wordt. 

  

De dag was weer droog en zonnig, bij het verlaten van Villeneuve de 
kerk nog even op de foto gezet. Het wordt weer een lange dag met veel 
km, en toch een aantal venijnige klimmen maar ok een afdaling van 
25%, dat is best pittig. Altijd wat pijntjes in mijn rechtervoet, maar dan 
is het ineens weer goed en loop ik als het speer. 



 

Vanuit Frankrijk valt me telkens de grote schare aan verschillende 
luiken voor de ramen, soms strak afgewerkt, soms verweerd, wel leuk 
om ook eens in een collage te zetten. Dit zijn dan wel Zwitserse luiken. 
Wat mij ook al lang op alt is het type vitrage, een rechte strook die 20 a 
30 cm boven de onderkant van het raam naar een punt is geknipt met 
een balletje eraan. Waar let je op zal je denken, ja je wandelt en zoet 
wat. De foto in de collage links boven is daar een voorbeeld van. 

 

Wat ook opvalt als je hoog loopt is het vlakke land tussen de Alpen in, 
steeds verder de Alpen in wordt dat smaller, maar het ziet er apart uit, 
zeker met een enkele bult in da vlakke gebied. 

 



Ook kom ik vandaag op een oud Romeins weggetje, ook dat heeft 
Sigeric zeker gelopen. Romeinse wegen zijn vaak niet de makkelijkste 
weggetjes om over te lopen. Aan dit weggetje staat ook een oud 
kasteel (vandaag niet bezocht). 

  

Het hoogtepunt van de dag ligt toch in Saint Maurice. De abdij van Sint-
Mauritius is in de Romeinse doorvoerpost Agaunum gebouwd op de 
ruïnes van een voormalige tempel, die gewijd was aan Mercurius, de 
god van de reizigers. De plaats werd voor het eerst bekend door een 
handschrift van Sint-Eucherius, bisschop van Lyon, dat hij rond het jaar 
454 stuurde aan bisschop Salvius. Eucherius kreeg een openbaring 
waardoor hij overtuigd raakte van het martelaarschap van een Romeins 
legioen, het Thebaanse Legioen onder leiding van Sint-Mauritius. In 
1840 verleende paus Gregorius XVI de titel van (bisschop)zetel van 
Bethlehem, voor eeuwig, aan de nu onafhankelijke Abdij van Sint-
Mauritius. De hele geschiedenis door is de abdij door zijn strategische 
ligging ten opzichte van de bergpas en onafhankelijkheid onderworpen 
geweest aan de grillen van de oorlog. De abdij werd vaak schatplichtig 
gemaakt en gedwongen om losgeld of huurlingen te betalen. Heden ten 
dage is er een middelbare jongensschool gevestigd. De plaats Saint 
Maurice is ook naar de abdij genoemd. De abdij is zelf een “territoriale 
abdij” en maakt geen deel uit van een bisdom. De abdij van Sint-
Mauritius is het meest bekend van de verhalen over het martelaarschap 
van het Thebaanse Legioen. De abdij is het centrum van Sant Maurice, 
maar wordt zelden bezocht door toeristen. Maar wel door pelgrims, ik 
was er. De abdij is een heel groot complex, maar staat tegen een steile 
Alpen berg aan en onmogelijk goed op de foto te krijgen. 

 



De abdij is nog volledig in gebruik, de kanunniken van Sint Augustinus, 
leven, wonen en werken er nog steeds. Hoeveel weet ik niet, ik viel met 
mijn neus in de boter er was net een dienst begonnen, daar heb ik 14 
kanunniken geteld, en niet allemaal met grijze haren. Ik heb onbeleefd 
tijdens de dienst een foto gemaakt. 

 

En na de dienst kon ik nog net een foto maken met de verlichting aan. 
De entree deuren zijn van koper, aan de binnenzijde zijn de namen van 
1400 martelaren gezet, waaronder Petrus en Paulus. Deze deuren 
stammen pas uit 2000. 

 

 

  

Toch lijken hier echt wel veel toeristen te komen, de Grand Rue is een 
en al terras midden op straat, het oogt gezellig.dat deel is iets verder 
dan het deel op de foto. 



 

Morgen trek ik verder de Alpen in naar Martigny, de dag daarop begint 
het constante klimmen. Er wordt een klein beetje regen verwacht. 
Helaas was de receptie bij het klooster gesloten voor een stempel in 
mijn paspoort. Als ik morgen erg traag weg ga, kan het, maar ze gaan 
pas om 10 uur open, en dat is wat te laat, ook voor traag doen. 

Dag 28; Saint Maurice - Martigny, 14 juni 2019 

Steeds verder de Alpen in, vandaag nog een redelijk eenvoudige etappe 
met een lange klim erin. Het dal wordt steeds smaller en de snelweg, 
de spoorlijn, de Rhône, de lokale weg en het wandelpad van de Via 
Francigena moeten er doorheen. De wandeling gaat grotendeels door 
prachtige natuur. Je blijft wel het geluid van auto’s en treinen horen 
kaatsen tussen de bergwanden door. Je hoort ook de hele dag 
helikopters. Vandaag een dag dat ik zelfs 4 pelgrims heb ontmoet, 2 
Engelsen die de route andersom lopen, en aangaven dat ik nog hele 
mooie dingen ga zien. Een man die achter mij liep maar die ben ik kwijt 
geraakt en een Zwitserse vrouw die ik herhaaldelijk heb gesproken. Ze 
spreekt alleen Frans maar we komen er redelijk uit. Ze volgde mij 
omdat ze er vertrouwen in had dat ik de juiste weg nam, gaf ze aan. Ik 
zat even de middag rust te houden en kwam ze ook nog even bij me op 
het bankje zitten. De komende 3 dagen lopen we dezelfde routes naar 
de col. Op de col slaapt ze ook bij de monniken net als ik. Eindelijk... 
hier begint de via Francigena meer te leven. De route is erg goed 
bewegwijzerd op een kleine uitzondering na, maar daar is de GPX goed 
voor. Bij vertrek uit Saint Maurice een foto van het treinemplacement 
gemaakt, tegen de rotsen links ligt de abdij. Het weer was bewolkt, wat 
benauwd maar droog en zelfs af en toe zon. 



 

De route ging grotendeels door het bos, midden in het bos een kapel, 
natuurlijk even naar binnen. Een non zat er te bidden, maar bij mijn 
binnenkomst stopte ze onmiddellijk. Ze vroeg of ik onderweg naar 
Rome was, en gaf goedkeurend aan dat dat Klopt. Ze wilde ook weten 
waar ik vertrokken was en hoe lang ik er over ga doen. Heel vriendelijk 
waarbij ze aangaf dat ze voor mij zou bidden. Toen ik de kapel uitliep 
kwam net de man er aan die achter mij liep, die pelgrim heb ik verder 
de dag ook niet meer gezien. 

  

  

De paden worden smaller het water uit de bergen wordt steeds wilder, 
je blijft foto’s en films maken. Dat is iets wat bij zo’n tocht hoort, je 
maakt weet ik hoeveel foto’s en films. In mijn blog komt maar een 
kleine selectie. 

  

Je blijft door kleine stille dorpjes lopen en af en toe moet je een kort 
stuk langs de lokale weg omdat recht van je de rots steil omhoog gaat 
er daar geen wandelpad is.de eerste tekenen van de Col Sint Bernard 
zie je al op de borden staan voor het verkeer. Het doorgaande verkeer 
gaat niet de col over maar door een tunnel. 



 

 

Een dorp verder krijg je iets moois te zien. De Zwitserse vrouw 
probeerde mij uit te leggen hoe die waterval heet die je plots ziet 
opdoemen, maar ik sprak het volgens haar iedere keer verkeerd uit. 
Totdat ik een bord zag waar de naam opstond, wat je ziet is de 
“cascade de la Pissevache” op zijn Zwitsers Frans uitgesproken begreep 
ik het niet maar toen ik het bord zag en het hardop las keurde ze het 
goed. En zij liep vast weer verder. Maar bij de waterval zelf stond ze mij 
op te wachten, magnifiek was haar woord, en dat is het. 

  

  

De Pistevache is een waterval van 116 meter hoog. Stel je voor dat 
vanaf de top van de Dom in Utrecht water naar beneden klettert, zoiets 
is het maar dan nog 5 meter hoger. Links op de foto zie je nog net de 
Zwitserse pelgrim staan. 



 

Na een lekker fris briesje hier, weer verder door het bos, ik liep weer 
voorop om de weg te wijzen, ahum. Uiteindelijk liep ik toch sneller want 
op mijn rustplekken duurde het even tot ze naast me op het bankje 
kwam zitten. Ze heeft ook de Camino gelopen en had horen vertellen 
dat je de klim van Bourg Saint Pierre naar de top van de col vroeg moet 
beginnen. Als je te laat start is de sneeuw niet meer hard en dat loopt 
niet gemakkelijk volgens haar. Zij vertrekt om 6 uur. Maar eens zien 
wat ik met dit advies ga doen. Met water kunnen ze in Zwitserland 
natuurlijk veel meer, bijvoorbeeld elektriciteit opwekken, zie de foto. 
Het water wordt opgevangen in die grote groene pijp waar ik overheen 
moest klimmen, en komt met bruut geweld uit de centrale. Het 
drinkwater hier is ook echt bronwater zonder enige toevoeging. Ik 
kwam langs de bron en daar loopt continu ook een straal drinkwater uit 
een pijpje om je watervoorraad bij te vullen. Op mijn slaapplaats staat 
een karaf met een briefje erbij waarop staat dat je de karaf gewoon 
onder de kraan kan vullen, het is bronwater. 

 

Op de berg zag ik staan “Mont Blanc Expres” ik heb er geen foto van 
gemaakt want het leek reclame. Even later hoor in een gepiep en 
gekraak en zie ik helaas niet de expres rijden. Even verder ontdekte ik 
dat vanuit net voor Martygni inderdaad de Mont Blanc Expres vertrekt 
naar Chamonix in Frankrijk. Ik zag de trein natuurlijk niet meer rijden, 



zo vaak rijdt deze tandrad trein niet. Ik heb nog een foto kunnen maken 
van het eerste stukje rails na vertrek. 

 

Als je in Martigny aankomt ga je eerst over een oude houten brug, de 
brug “Pont de la Batiaz” gemaakt van hout waar nu nog ook auto’s 
overheen gaan. En onder de brug weer kolkend water uit de bergen. 

  

  

Het was een bijzondere dag, ontmoetingen met andere pelgrims, mooie 
natuur en weer een droge dag. Morgen begint het echte werk, de 
voorloper dag van de col Saint Bernard. De tocht naar Orsières loopt 
vrijwel de hele dag omhoog uiteindelijk kom ik dan op een 900 meter 
hoogte, de col ligt op 2469 meter hoogte. Dat gaat dan nog in twee 
dagen. Inmiddels zie ik ook steeds vaker borden van de via Francigena, 
daar begint de tocht in Besancon en eindigt in Ivrea. Ik ben veel eerder 
gestart en ga nog verder dan Ivrea. 



 

Dag 29; Martigny - Orsières, 15 juni 2019. 
De weersverwachting geeft aan dat er kans is, dat het vanaf 13:00 uur 
gaat onweren. Om 7 uur al ontbeten om te proberen om voor 13 uur in 
Orsières te zijn. Vanuit mijn slaapkamerraam zag ik de Zwitserse vrouw 
al om 7 uur lopen, zij was me dus voor. Uiteindelijk was het vandaag 
warm, zonnig en droog. Het onweer laat op zich wachten. Ik moest de 
weg oversteken en achter dat grote huis langs met blauwe lucht 
erboven. Iets verder het bord met de mededeling dat alle passen open 
zijn, de bovenste is voor mij van belang. 

  
Vandaag de voorloper van de echte klim, het was vandaag de zwaarste 
dag tot nu toe, veel felle sterk stijgende klimpartijen, over rotsblokken 
heen klauteren, sterke steile afdalingen en zorgen dat je telkens de 
juiste stap zet. Watergeweld blijf je meemaken. In het hotel in Orsières, 
waar ik nu zit, hoor je alleen maar het water ruizen. Het is moeilijk om 
in het blog weer te geven wat ik meegemaakt hebt. Ik ga het proberen. 
De opzet is om vandaag op 990 meter hoogte te komen. Eerst direct al 
weer water dat naar de Rhône gaat. Smalle paden. 



  
  

Hindernissen, het lijkt eenvoudig maar klim daar maar eens overheen, 
terwijl de rotsblokken je weg versperren. Rugzak op en vallen wil le 
zeker niet 

 
Weer iets verder met de overgang naar de volgende berg een 
wiebelende hangbrug over het kolkende water. 

  
Weer een stuk verder kom je in het dorpje Bovernier waar een oude 
trein van de St. Bernard expres staat. Nu rijden er modernere treinen. 
Dit treinstel is veel mooier dan de nieuwe, vooral door de mooie 
beschilderingen van de Sint Bernard honden en de skiënde monniken. 
Op de nieuwe treinstel staan deze tekeningen niet. 

 



Na dit dorpje gast de tocht weer de volgende berg in, daar was het echt 
klauteren. De route ging een drie kwartier over dit soort rotsen en nog 
vele malen erger. Bijzonder dat je niet verdwaald, omdat het geen echt 
pad is zijn er heel veel markeringen van de gele wybertjes. 

 
Op een moment ben ik weer een stukje van de wandeling aan het 
filmen terwijl ik loop, natuurlijk niet bij die rotsblokken maar bij een 
overzichtelijk pad. Tegen het eind van mijn opname wilde ik met de 
camera nog even terugkijken en staat ineens de Zwitserse vrouw pal in 
mijn beeld. Ik dacht dat die al ver voor mij liep. Ik heb van de film even 
een fotoshoot van haar gemaakt. Het was zo spontane en onverwachte 
ontmoeting. We hebben ons ook maar gelijk aan elkaar voorgesteld, zij 
heet Christiana en ik voor haar Christian, grappig hè. In Spanje 
gebruikte ik ook vaak Christian, Chris is wat ongebruikelijk. Ze staat vol 
in beeld op mijn camera. We hebben elkaar vaker gezien vandaag, 
maar samenlopen is nooit handig. Uiteindelijk overnacht ze in Orsières 
in hetzelfde hotel. 

 
Soms kijk je natuurlijk ook terug van waar kom ik vandaan. In dat 
dorpje, Sembrancher, was ik even terug en even door wat alpenweiden 
en je ziet hoe je al weer geklommen bent. 



 
Om half één geheel volgens plan stond ik in Orsières, nu een paar uur 
later schijnt de zon weer, was bij bij het binnen lopen van Orsières even 
weg (Zie foto) .Al twee avonden heeft het hard gestormd. Waarom dat 
iedere keer in de avond is? Maar laat dat maar zo doorgaan als het 
overdag maar goed weer is. 

 
De oude wegen die Sigeric heeft gelopen zijn grotendeels weg, toevallig 
kwam ik onderweg een Romeins viaduct tegen dat niet meer in gebruik 
is, gewoon gedeeltelijk gesloopt om een weg te kunnen maken. Wat 
apart is dat het nieuwe model van de st. Bernard Express nog wel onder 
het overeind staande deel rijdt. Maar toen die Romeinse weg nog in 
orde was heeft Sigeric daar zeker gelopen. In Orsières is Sigeric ook 
zeker geweest het dorpje bestond al. Orsières heeft een oude 
geschiedenis. Het wordt voor het eerst in 972 genoemd, toen heette het 
Pons Ursarii. Sigeric was hier in 990. 

 



Morgen ga ik het eerste deel van de Sint Bernard op naar Bourg Saint 
Pierre, volgens de hoteleigenaar maar 4 uur lopen dus ontbijt om half 
acht is vroeg genoeg, hij had liever zelfs acht uur. Onderwijl stond 
Christiana ook aan de balie en die wilde zeven uur. Ik zie het wel en half 
acht is een mooie tijd. Bourg Saint Pierre ligt op ca 1650 meter hoogte. 
Hieronder de video van het stukje meelopen met de shot van 
Christiana, wat watergeweld bij de hangbrug en een bel luidende koe. 

Dag 30; Orsiéres - Bourg St. Pierre, 16 juni 2019 
Naar het “hoog(s)te punt, de col de San Bernardo, bijna 1600 meter na 
Orsières, omhoog in twee dagen lopen, langs mooie natuur en door 
mooie kleine dorpjes is dit deel letterlijk het hoogtepunt van de Via 
Francigena (op aankomen in Rome na maar dat is voor later). De route 
gaat over mooie paden, soms pittig en vanzelfsprekend bijna constant 
omhoog. Ik merk wel dat ik wat moe ben geworden met al dat 
klimmen. Nog één dag naar de top van de col op 2474 meter. Ik ben nu 
in Bourg Saint Pierre op 1632 meter. Niet alleen bisschop Sigeric is hier 
geweest maar ook Napoleon. Toen in 1800 Napoleon met 30.000 man 
over de Grote Sint-Bernhardpas trok om de Oostenrijkers uit 
Lombardije te verdrijven, heeft hij in Bourg-Saint-Pierre overnacht. Het 
dorpje kan mij nu toevoegen aan hun overnachting lijstje. 
Vanmorgen om net voor achten vertrokken, de hotelbaas had gelijk met 
4 uur lopen, ik heb er een half uur langer over gedaan. Het weer wordt 
weer goed, droog en zonnig, mits de zon niet achter een bergtop van de 
Alpen zit. Bij vertrek uit Orsières waren de toppen van de bergen nog 
niet te zien. 

 
Direct fors omhoog, nog geen drie kwartier later keek ik al terug op 
Orsières diep in het dal. 



 
De route is goed aangegeven, de gele wybertjes, gele pijlen en de nette 
bordjes met 70 erop geven de route aan, ook dwars slingerend door het 
bos. Soms de ene en soms de andere maar er staat altijd iets. Bij de 
eerste foto moet je opeens een smal pad op, ik geloof dat er wel 10 
aanwijzingen stonden en...steenmannetjes, die verderop steeds vaker 
staan. Ik heb verschillende met een steen opgehoogd zoals dat hoort. 
Bij de tweede foto, van een veel later tijdstip zie je de super de luxe 
aanwijzing met zelfs de hoogte aangegeven waar je zit. 

  
  

Je stijgt al maar door en achterom kijkend zie je het dal in de diepte 
verdwijnen. 

 
Het is vandaag zondag, erg rustig en de meeste cafe’s en restaurants 
zijn op zondag gesloten. Dat merk ik al de hele tocht ook in Frankrijk, 
zondag restaurant gesloten. (Waar ik vandaag zit gelukkig niet) 
onderweg kunstuitingen, iemand die zich uitgesloofd heeft om een mooi 



afdakje als houtzager te maken met een mooi tuintje op de 
achtergrond, en een slak die zich bij een waterbak wil tonen, met huis 
en al. 

  
Na deze kunst kom ik weer bij de razende en kolkende waterstroom die 
“Dranse d’Entremont” heet. Het water jaagt door de bergen in komt 
overal vandaan. Op mijn route loopt het pad opeens dood, in ieder 
geval voor dit moment van het jaar. Eigenlijk gaat het pad rechtdoor 
door de kloof maar dat lukt nu echt niet. In het midden van de foto kun 
je nog net een stukje leuning en het pad zien. 

 
Het gaat dus echt niet lukken om door die kloof te komen. Maar 
natuurlijk is er voor de Via Francigena een alternatief, een steile heling 
links van de kloof opklimmen, waar je soms op handen en voeten naar 
boven moet klauteren, maar mijn voeten zijn droog gebleven. 
Uiteindelijk kom je boven de kloof uit waar een bruggetje is. Naar 
beneden kijken zie je het water met grote kracht door de kloof stromen 
met nog een extra straal die uit de bergwand komt. Een prachtig 
gezicht. 

  



Akkerbouw is hier niet meer aan de orde, je ziet alleen nog koeien met 
allemaal een grote bel voor de alpenmelk??? Die koeien kunnen wel 
grazen in prachtige Alpen weides. Daar waar zij nog niet begrazen zijn, 
is het op dit moment één grote bloemenpracht, met onder andere witte 
en gele margrieten. Echt een prachtig gezicht en deze tijd van het jaar. 

 
In het dorpje Liddes was zowaar wat leven, er was een happening met 
oude auto’s van het merk Alfa Romeo, en de winkel was nog tot 11 uur 
open. Mooi dan kon ik even mijn lunch inkopen. Vaak neem ik er nu 
yoghurt bij, ik heb inmiddels een lepeltje in mijn rugzak. Even net voor 
het eind van het dorp mijn picknick voor de dag gehouden. Als je het 
dorpje uitloopt zie je een kapel, met een mooie achtergrond naar de 
besneeuwde bergtoppen. 

  
  

Na dit dorp nog een stevige steeds omhoog gaande klim, soms kruis je 
de weg die naar de col gaat en soms zelfs loop je over de weg, maar 
dan het dak van de tunnel. Dan weer door alpenweides vol met koeien 
vlaaien en zie je plots Bourg Saint Pierre voor je opdoemen. Echt weer 
een bergdorpje met gelukkig slaapplaatsen en waar de weg naar de col 
zich langs baant. Op die weg heb ik vandaag geen één keer gelopen. Of 
dat morgen ook zo zal gaan ligt aan de hoeveelheid sneeuw. De 
wandelroute is korter dan de weg. Het kan zijn dat het lukt om toch de 
weg af te snijden en de wandelroute te nemen. Ik zal het zien morgen.  



 
Morgen dan naar de top van de col San Bernardo, al een beetje op zijn 
Italiaans geschreven omdat morgen ook de laatste dag in Zwitserland 
wordt. De grens met Italië ligt net iets over de top van de col. Morgen 
ben ik te gast bij de kloosterlingen van de “ Congrégation du Grand 
Saint Bernard” . Ik slaap, eet en ontbijt daar en hoop veel mensen te 
ontmoeten. 
vandaag ook weer een korte samenvatting in film van de laatste dagen. 
De kwaliteit is nu goed. Soms duurt het uploaden naar YouTube erg 
lang en neem ik een lagere kwaliteit, dat was aan het filmpje van 
gisteren te merken. Afhankelijk van de WiFi kwaliteit. 

Dag 31; Bourg Saint Pierre - Grand Col de San Bernardo, 17 
juni 2019. 

Het was afzien, zoals ik gisteren al aangaf, mijn benen worden moe van 
het klimmen. Maar om 13 uur was ik op de top. 

 

Vanmorgen ben ik niet om zes uur weg gegaan zoals Christiana van 
plan was (en achteraf ook gedaan heeft) maar pas om half acht. En 
zowaar bij vertrek trof ik in Bourg Saint Pierre twee pelgrims uit 
Engeland. Ik had ze nog niet eerder gezien, een man en een vrouw 
maar ze lopen nu van Besançon naar Aosta. Het was een beetje fris al 
zag het weer er goed uit, maar op het hoger gelegen deel waar ik zit is 



het wat frisser. Was zonder jas vertrokken maar heb die toch maar een 
uurtje aangehad. Hieronder het begin van de route vanaf Bourg Saint 
Pierre. 

 

Even een stukje naar beneden (waar het zo koud was) maar daarna de 
eerste klim omhoog. Aan alle kanten blijft water uit de bergen stromen, 
dat gaat maar door. Het pad was dan ook vaak erg nat van allerlei 
stroompjes water die daar overheen liepen. 

  

  

De Engelsen was ik al redelijk snel kwijt, in geen velden of wegen meer 
te bekennen. Halverwege de tocht kom je bij een stuwmeer, het Lac de 
Toules. Ondanks het vele smeltwater stond het water laag wegens 
werkzaamheden. Bijzonder hoe aan de overkant het water uit een gat 
in de rotswand komt. 



  

Op Facebook heb ik vandaag een meeloop filmpje gezet, dat is nog bij 
het stuwmeer. Hier was het water weer donderend van de berg af aan 
het komen, het spatte over het bruggetje. Ik ben gestopt met filmen 
toen ik weer moest klauteren dat gaat niet samen met filmen. Ik heb 
deze foto gemaakt na een stukje klauteren. 

 

De route werd steeds spannender over smalle paadjes en maar 
klimmen. Mijn benen zijn moe maar doorgaan is een must. Het is dan 
ook af en toe wat teleurstellend dat je ook weer soms naar beneden 
loopt. Het is wel zo dat de via Francigena de weg mijdt. Maar dan is de 
route als hieronder. 

  

  

Op een 2000 meter hoogte kom je in de sneeuw terecht, de weg naar 
de col is pas weer sind een twee weken begaanbaar na het vrijmaken 
van de sneeuw. De Via Francigena gaat niet over de weg maar heeft 
weer een eigen route, nu door de sneeuw. 



  

Dan loop je vlak langs een waterpartij, je ziet het water onder de 
sneeuw uitkomen en kiest je route wat hoger want vlak langs dat water 
leek me niet. Ik heb besloten na een half uur niet verder te gaan, ik 
vond het doodeng met kans op ongelukken. De weg was een bepaald 
moment geen 10 meter van me af, maar dan moest ik over sneeuw 
waar ik verderop links en rechts water in en uit zag stromen. Ik had het 
gevoel, ik zak door de sneeuw en kom in het water. Ben dezelfde weg in 
een kwartier tijd terug gelopen naar waar ik begonnen was. De route 
was goed zichtbaar aan mijn voetstappen van de heenweg. Hieronder 
die waterpartij die ik bedoel waar ik iets verder naar links langs gelopen 
ben. Je ziet de sneeuw hangen. 

 

Dan helaas maar over de weg verder met alle haarspeldbochten erbij. 
In de routebeschrijving staat dat de route 1 km langer is, dat zij dan zo. 
Even verder op de weg kom ik langs dat punt waar ik overwoog om 
over te steken maar dat niet gedaan heb. Ik was rechts van de sneeuw 
maar wist dat et water onder stroomde. 



 

Langs de weg loop je langs metershoge sneeuw wanden die ontstaan 
zijn na het schoonmaken van de weg 2 weken geleden, een apart 
gezicht. 

 

Maar gelukkig zag ik uiteindelijk de bouwwerken op de col voor me 
verschijnen en veilig en wel zo boven gekomen. 

 

Op de col de Grand Saint Bernardo staat een klooster met een auberge 
die van het klooster is, een restaurant en verderop nog twee hotels. Dat 
is alles. Tussen de twee hotels en het klooster ligt een groot meer dat 
nog volledig dichtgevroren is. In de verte zie je de twee hotels liggen. 



 

Ik ben op mijn plek, ik moet in de hospice van het klooster zijn. Alle 
verkeer gaat dwars door de twee gebouwen van het klooster heen die 
door een loopbrug met elkaar verbonden zijn. 

 

Bij binnenkomst een en al hartelijkheid. Er zijn vrijwilligers die je 
welkom heten en de weg wijzen. Ten eerste moest ik mijn schoenen 
uitdoen in in een verwarmde kelder zetten, op sluipers kan je dan 
verder. Als je ze niet hebt kun je die lenen, maar ik heb ze zelf bij me. 
Dan laat je rugzak maar even staan eerst tijd voor thee. Je krijgt dan 
een soepkip met een grote kan thee erbij, best lekker. Terwijl ik de thee 
zat te drinken kwam Christiana binnenlopen. Zij was er al even had het 
vanmorgen erg koud gehad en heeft ook niet de sneeuwroute gepakt 
om dezelfde reden die ik had. Hieronder de schoenen ruimte en het 
heerlijk bakje thee. 

  

Even later komt er iemand met een briefje met mijn kamernummer, hoe 
laat het avondeten is, hoe laat het ontbijt en hoe laat de pelgrimsmis. 
De mis is om kwart over zes en het avondeten een uur later. Ontbijt oas 



om 8 uur, uitstekend. Met dat briefje naar mijn rugzak, en de vrijwilliger 
wijst mij de weg naar mijn kamer, uitstekende bedden, 4 op een kamet. 
Het kan best zijn dat ik alleen blijf want het is niet erg druk. Wel direct 
het beste bed gekozen met een nachtlampje en stroomvoorziening. 
Handig voor het dagelijks opladen van alle apparaten. De douche ruimte 
is apart op de gang maar heel netjes en modern. Ontspannen doe je in 
de salon, waar ik nu het blog zit te maken. Af en toe komt er iemand 
binnen maar is ook weer direct weg. Lekkere stoelen en wat voor Adie 
er liggen op twee tafels puzzels waar aan gewerkt wordt. Het is ook de 
enige plek met WiFi (1 streepje). Ik ben al filmend door het klooster 
gelopen maar verwacht niet dat ik dat vandaag online krijg. Maar het is 
goed “thuis” komen zo. Als het me lukt ga ik nog even het museum 
bezoeken. 

 

Voor de duidelijkheid nog even een kaart waar deze col ligt tussen al die 
andere cols in de Alpen. 

 

Morgen de berg weer af naar Etroubles in Italië. Of dat lukt is maar de 
vraag, de wandelroute is sowieso afgesloten en vanmiddag waren ze 
met een shovel sneeuw aan het ruimen dat naar beneden stort. 



  

Dag 32; Col de San Bernardo - Etroubles, 18 juni 2019 

Het kenmerk van vandaag is in één dag 1200 meter naar beneden 
lopen. De congregatie van Sint Bernard heeft zich uitgesloofd om het de 
gasten naar hun zin te maken. In het klooster is een schatkamer, die 
kan wedijveren met de Münster Dom schat.daarnaast is er een 
prachtige kapel, en onder de kapel een grote crypte, waar de 
pelgrimsmis was. Daarnaast is er de salon waar ik gisteren mijn blog 
maakte en een ruimte met een video waar je de geschiedenis van het 
klooster kan bekijken. En ineens zijn er vanavond 7 pelgrims van de Via 
Francigena, de twee Engelsen die ik eerder op de dag had ontmoet, 
natuurlijk Christiana, een zuid Afrikaanse vrouw, een Italiaan, en een 
Australiër. Het kan dus toch. Verder zaten bij ons aan tafel met het 
avondeten een Tsjechisch stel dat rond toert met de auto. En nog een 
tafel met een Italiaanse fietsclub. Het eten was goed en ineens wordt 
de voertaal Engels. Vervelend voor Christina want die spreekt alleen 
maar Zwitsers Frans. Vanmorgen ook weer met zijn allen aan het 
ontbijt, behalve Christiana want die wilde weer om zes uur vertrekken 
voor een tocht van 15 km. De “crazy women” werd ze vanmorgen aan 
tafel genoemd. Als je om 6 uur vertrekt ben je om 10 uur al op je plek 
van bestemming. Nog even wat foto’s van de kapel, de schatkamer en 4 
monniken in de crypte. 

  



 

Na het ontbijt weer op stap, iedereen heeft zijn rugzak al klaar gezet in 
de hal. Tegelijkertijd gingen we op stap. Maar zoals altijd loopt iedereen 
zijn eigen tempo. De Italiaan ging snel, maar wij hebben elkaar nog 
even op de foto gezet met het klooster op de achtergrond. Je ziet toch 
weer gewoon in een shirt, het weer was weer goed, bij vertrek 10 
graden, maar de temperatuur liep al snel op. 

 

Snel ben je in Italië aangekomen de grens ligt aan de andere zijde van 
het meer. De Italiaan liep al juichend rond “i am home”. 

  

Even verder staat het beroemde standbeeld van Sint Bernardus en kijk 
je over het meer terug naar het klooster op 2473 meter hoogte. 

  

Dan is het mooi geweest en gaan we beginnen aan de afdaling. Al snel 
kijk je in een diep dal waar je naar toe moet. De route ging via een steil 
pad naar beneden, de vraag was of dat veilig was omdat je over een 
behoorlijk besneeuwd stuk moet. De Engelsen waagden het erop, maar 



de Australiërs, zuid Afrikaanse en ik aarzelden erg. We hebben staan 
wikken en wegen en toch besloten nog een stuk via de weg te lopen. 

  

Qua tijd blijkt het allemaal niet veel uit te maken want uiteindelijk 
kwamen we elkaar verder op de route allemaal weer tegen. Zo ging het 
de hele dag voor, zo liep ik voorop en zo weer achterop. Je loopt op de 
oude Romeinse weg die in 1800 Napoleon met zijn leger richting Italië 
ook heeft gelopen, kun je je dat voorstellen? Ik heb het nog even 
gecheckt 49292 mannen was het leger groot. Dit is toch een belangrijk 
historische gebeurtenis op de col. Sigeric had een veel kleinere staf bij 
zich in 990. 

  

  

Over deze Romeinse weg en over smalle paden steil naar beneden, het 
ging soms een beetje erg fors wat ik nu zeker aan mijn knieën merk, 
met name mijn linker knie heeft het goed te verduren gehad. Voor je 
zie je de andere pelgrims al weer verder naar beneden. 

 

Uiteindelijk kom je bij de eerste Italiaanse dorpjes aan, mooie plekjes 
smalle straatjes en wilde waterpartijen achter de huizen langs. Er moet 
nog veel water naar beneden komen gezien de grote hoeveelheid 



sneeuw die nog op de Alpen ligt.De loop van mij was wel wat langzamer 
geworden door mijn linker knie.  

  

  

In dit deel van Italië leeft de Via Francigena behoorlijk, allerlei grote 
informatieborden, aangepaste lantaarn palen in alle dorpjes waar ik 
door kwam en een duidelijk route aanduiding, weer lekker met gele 
pijlen en hier het getal 103 erbij dat is de Via Francigena. Ook mooie 
kunstuitingen. 

  

  

  

Het laatste stuk naar Etroubles was gelukkig redelijk lopend, over een 
grasweg rustig afdalend. Als je soms door het bos loopt met de 
gedachte dat je vanmorgen in de sneeuw vertrokken ben kan je je dat 
al niet meer voorstellen. Je loopt in de warmte in het zonnetje. 

 



In Aosta waar ik morgen heen ga, blijf ik een dag langer. Ik ben na al 
dat klimmen en dalen echt toe aan een rustdag. Het kan zelfs zijn als 
mijn knie morgenvroeg nog niet goed voelt ik de 650 meter niet te voet 
ga afleggen maar met bijvoorbeeld de bus. Het heeft geen zin alles 
kapot te lopen en helemaal te moeten stoppen. Na Aosta worden het 
weer vlakkere etappes. Ik zie hoe ik me morgen voel., het is maar 14 
km. 

Dag 33; Etroubles - Aosta, 19 juni 2019 

Vanmorgen eerst maar even eerst per app, proficiat gedaan aan Loes 
die vandaag jarig is. Goed geslapen en de pijn in mijn linkerknie is wel 
een eind weg maar ik vertrouw het niet. Besloten toch om deze 14 km 
per bus te doen, met morgen een dag rust erbij moet het overmorgen 
weer goed komen. Als ik vlak loop heb ik er geen last van, maar er 
komen natuurlijk wat uitloop heuvels van de Alpen. De eerste bus ging 
om 7:09 uur en de volgende om 11:14 uur, die volgende heb ik maar 
genomen. Ik heb dan ook rustig en uitgebreid ontbeten en ben toen 
Etroubles maar eens gaan verkennen. Ook hier leeft de Via Francigena 
goed. Aangekomen bij het plein in het dorp kun je duidelijk de uitingen 
zien van de Via Francigena. 

 

En wat is nog mooier, dat er een gastenboek ligt met een stempel, om 
in je pelgrimspaspoort te zetten. Gisteren kon ik even niet meer verder 
en had ik dit ook nog niet ontdekt. Ook de tekeningen op de gevel gaan 
over het pelgrimeren. 

  



Etroubles is een prachtig dorpje waar de weg komend van de Alpen met 
haarspeldbochten langs gaat. Zeer mooie straatjes, ook hier weer een 
mooie waterbak die je echt overal ziet staan, dit zijn niet de 
wasplaatsen zoals in Frankrijk maar echt drinkwaterbakken, het water 
is drinkbaar en goed koud, blijft constant doorstromen. Als je op details 
let zie je ook de schoorstenen die als een sierobject zijn opgebouwd. Al 
met al was hier voldoende rond te lopen en te zien. 

  

 

Je ziet het weer is weer goed, het wordt richting Aosta 29 graden 
vandaag. 3 minuten te laat kwam de bus eraan met 1 passagier erin, 
plaats genoeg. Deze bus was drie kwartier geleden vertrokken van de 
Col San Bernardo. Voor € 2,20 heeft de bus me naar Aosta gebracht in 
ongeveer drie kwartier tijd. Er zijn nog 2 passagiers later bijgekomen 
dus echt uit kan dit ritje niet. De route ging behoorlijk naar beneden, 
Aosta ligt op 573 meter hoogte. Ik heb er beslist geen spijt van dat ik 
hiervoor gekozen heb, het geeft juist een goed gevoel. Hieronder de 
bus bij aankomst in Aosta. 

 



Rugzak weer op en het ommuurde Aosta in. Eerst om boodschappen te 
doen voor de lunch, dan naar de Tourist Information voor een kaart en 
uitleg, en ook voor een echte Via Francigena stempel. Lopend door de 
wandelstraat vol met winkeltjes, cafe’s en eet tentjes wordt ik plots 
aangehouden door een vrouw, ze begon in het Engels maar ik had snel 
door dat zij een Nederlands was. Ze is met twee vriendinnen hier op 
vakantie. Maar ze herkende op mijn rugzak de Via Francigena tekens. 
Zij heeft de Via Francigena twee jaar terug gelopen van Aosta naar 
Rome, en wilde graag nog eens terug naar Aosta. Ze werd met mijn 
verhalen direct weer wild enthousiast om weer een tocht op te pakken. 
Het viel me op dat er ineens veel Nederlanders zijn, dat heb ik in 
Frankrijk en Zwitserland niet meegemaakt. Hieronder een deel van de 
muren van het Romeinse Aosta. 

  

Morgen ga ik Aosta echt verkennen, ik heb nog wel even een foto 
gemaakt van een bronzen maquette van het oude deel van Aosta. Zelf 
zit ik met mijn slaapplaats net buiten de oude stad maar op een 
Romeinse weg aan een Romeinse brug. De was is inmiddels weer 
gedaan. 

 

Morgen het hele verhaal van Aosta. En mijn knie? Ik heb er vertrouwen 
in dat dat goed komt. 

  



Dag 34; Aosta, 20 juni 2019. 

Vandaag in Aosta mijn derde rustdag, om bij te komen van de klim en 
afdaling van de Col de Grand Bernardo. Gisteren en vandaag is het hier 
rond de dertig graden, er is gisteravond wat onweer geweest maar niet 
veel van betekenis. Het voordeel is dat mijn was snel droog is en al 
weer in de rugzak zit. Vandaag is het de dag om het Aosta uit de 
Romeinse tijd te gaan bekijken. 

Reeds in de oudheid bewoonde een megalithische bevolking het gebied, 
dat werd overgenomen door de Salassi, een Kelto-Ligurische stam. Ze 
werden in 25 voor Christus verslagen door keizer Augustus en zijn 
bereden legioenen en er werd een stad gesticht met zijn naam: Augusta 
Praetoria Salassorum - nu afgesleten tot Aosta. Na het jaar 11 v.Chr. 
werd het de hoofdstad van de provincie Alpes Graies (de grijze alpen). 
Na eeuwen van keizerlijke overheersing en kerstening wist Aosta 
dankzij de Alpen en haar stadsmuren met succes invasies af te slaan. 

Mijn slaapplaats zit aan de Romaanse weg mer Romaanse brug net aan 
de zuidelijke kant van de oude stad, daar waar de grote triomfpoort van 
Augustus staat naar de ommuurde stad. Hieronder een foto van de 
Romaanse brug met rechtsboven net in het hoekje een glimp van mijn 
hotel. Als je onder de brug door kijkt zie je een terras, daar heb ik 
vanmorgen ontbeten, lekker buiten. Deze brug gast over een bedding 
van een niet meer bestaand riviertje. 

 

Aosta is door de Romeinen gebouwd on in dit dal de toegangswegen 
naar de passen in de Alpen te kunnen bewaken en tol te heffen. Je 
moest door de stad heen om verder richting de Alpen te kunnen. De 
stad is in een vast patroon aangelegd, één groot rechthoek met daarin 
allemaal vakjes van gelijke afmetingen waarbinnen de bebouwing plaats 
vond. Dan was er plaats voor een Colosseum, een theater en een 
tempelcomplex. Rechts onder het Colosseum (waar niets meer van te 
zien is) het theater en in het midden bovenaan het tempelcomplex. 



Naar het theater en het tempelcomplex is na archeologisch onderzoek 
weer het een en ander terug te vinden, en zoals gisteren al op de foto is 
een groot deel van de muur rond de stad nog zichtbaar. 

 

Als gast van Aosta krijg je een voucher waarmee je voor vijf euro een 
kaartje kan kopen om de vier belangrijkste punten te bezoeken. Ik ben 
begonnen bij het Romaanse theater. Als je het plaatje ziet van hoe het 
is geweest, is er met de opgravingen en het gedeelte van wat er nog 
stond het goed terug te halen. 

 

 

Na het zien van dit monumentale en historische Romaanse werk op 
naar het volgende. Het oude tempelcomplex. Van de tempel en alles 
wat bovengronds was is niets meer over. Wat wel weer te bewonderen 
is is de crypte. De Romeinse cryptoporticus, ondergrondse galerijen ten 
noorden en onder de kathedraal, vergelijkbaar met het Forum van 
Trajanus in Rome.Twee gangen van 130 en 90 meter. Rond het 
tempelcomplex liep een galerij waar deze crypte gang onder zit. Men 
maakt ook heel visueel op een film hoe het in elkaar heeft gezeten. 



 

Deze gangen lopen onder de rechter en achterste bebouwing rond de 
tempels. Het is jammer dat er niet meet terug is te vinden. Maar de 
wijze waarop alles in beeld wordt gebracht is zeer goed. Je kan een 
goede voorstelling maken hoe het was. 

 

Net rechts van dit oude tempelcomplex, zelfs een gedeelte op het 
complex staat nu de kathedraal van Aosta, de “Santé Maria Assunta” 
een geweldig mooie entreepartij. Al in de 4e eeuw is deze kerk 
gebouwd maar in de 11e eeuw compleet verbouwd. Deze oorspronkelijk 
Romaanse kerk nu in barok en renaissance stijl van binnen en de 
entree, met Gotische bogen in het dak.. Ook zo’n kerk maakt 
verschillende aanpassingen mee in de loop der tijd. 

  

Hierna heb ik even een kopje koffie gedronken en ben toen het 
archeologisch museum gaan bezoeken. Al die gevonden scherven en 
potjes vind ik nooit zo interessant, de geschiedenis van zo’n stad boeit 
mij meer. Ik heb daar nog wel een foto van de maquette genomen die 
in het begin van het blog voorkomt en nog een foto van de poort van de 
uitgang. 



 

Na deze culturele zaken was het al weer middag geworden tijd voor een 
stukje ontspanning. Naast het grote neo classicistische stadhuis van 
Aosta (helaas niet goed op de foto te zetten omdat het plein ervoor met 
twee minivoetbalvelden is bezet voor een of ander evenement dat gaat 
komen) tijd voor iets Italiaans, een Aperol Spritz. Al het eten wat erbij 
staat vraag je niet om dat is standaard en krijg je er ongevraagd bij. Zit 
in de prijs van je drankje die hier overigens niet meer Zwitsers zijn, 
maar goedkoop. 

  

  

Hierna siësta tijd en vast even aan het blog van vandaag gewerkt. 
Ondanks mijn busrit van gisteren heb ik toch nog mijn minimale 10.000 
stappen per dag gemaakt. Ik had het plan op zoek te gaan naar een 
Brace voor mijn knie, maar een die de plek waar de pantella pees aan 
de knie vast zit beschermt. De pijn zit namelijk daar. Ik heb dit ooit 
eens eerder gehad maar net die Brace heb ik niet bij me. Eerst 3 
sportzaken af, nee helaas niet, maar ik kreeg een tip dat bij het 
ziekenhuis een zaak zit die dat wel heeft. Zaak gevonden maar niet op 
voorraad, kon het bestellen dat duurt twee dagen. Verder doorgelopen 
naar het ziekenhuis, wie weet zit daar zo’n shop, nee. Bij het 
teruglopen zag ik nog een orthopedische shop, en ja hoor, daar 
geslaagd. Je doet alles lopend en volgens mijn app heb ik zo toch nog 8 
km gelopen. Maar vandaag de Brace al gebruikt en het helpt. 

in de stad kwam ik toevallig onverwacht nog de twee Engelse pelgrims 
tegen. Nog een leuk gesprek gehad. Helaas zij stoppen in Aosta en 
gaan vandaag richting huis. De Zuid Afrikaanse vrouw en de Australiër 



hadden zij ook niet meer gezien. In Etroubles hebben zij geslapen pal 
achter mijn hotel op de camping waarvan ik het internet gebruikte.  

Morgen gaat de Via Francigena, die onder mijn slaapkamerraam loopt, 
weer verder. Ik ga dan naar Nus, maar net iets meer dan 15 km, mooi 
om te zien of het allemaal goed gaat met de knieën. De route gaat wel 
wat op en neer maar niet meer langdurig. Er komt wel een ander 
“probleem” aan dat het hier snikheet gaat worden, 34 tot 36 graden. 
Conclusie vroeg starten. 

Dag 35; Aosta - Nus, 21 juni 2019 
Ja gaat het weer lukken met de knie?, dat was de vraag voor vandaag. 
Gisteren zag ik het nog niet echt zitten, maar weer op pad ging het 
perfect. De nodige acties hebben gewerkt. Het was gewoon vandaag 
een lekkere wandeldag. Het was bewolkt, dreiging van wat regen maar 
niets daarvan gehad. En daarnaast was het een lekkere wandelroute, 
mooie paden, vanzelfsprekend omhoog en omlaag, uiteindelijk zit je 
nog in de Alpen. Het makkelijkst is om in de vallei van Aosta te blijven 
maar dan loop je naast de autosnelweg, spoorlijn en lokale wegen. 
Gelukkig kiest Sigeric een andere route langs de bergkam. Dat zie je 
ook wel aan de volgende twee foto’s, de eerste redelijk snel na vertrek 
uit Aosta en de tweede een eind verder, de route ligt hoog. 

  
  

Vandaag voor het eerst een Nederlandse pelgrim ontmoet, een vrouw 
die eerst de GR 5 vanuit Maastricht heeft gelopen en bij Pontarlier op de 
Via Francigena is gekomen. Eigenlijk was dat oorspronkelijk ook mijn 
plan, maar later bedacht ik dat ik vanuit Reims de Via Francigena wilde 
lopen. Het was haar ook behoorlijk tegengevallen op de GR 5, weinig 
tot geen contact, moeilijk overnachtingsplek te vinden en ze heeft er tot 
Pontarlier ruim 7 weken over gedaan. Ze is nu 10 weken onderweg en 
gaat door naar Rome. Ben blij dat ik toen mijn plan heb aangepast. Zij 
liep samen met een Duitse pelgrim. Ook kwam ik een groep tegen van 
ca. 10 Italianen die een gedeelte van de Via Francigena lopen. Volgens 
mij meer als een bedevaart want ze liepen hardop het “ Wees Gegroet 
Maria” in het Italiaans te zingen. Niet oplettend op de aanwijzingen van 



de route, ze liepen de verkeerde kant uit. Ik heb gezwaaid en geroepen 
en de club kwam zingend achter mij aan. Maria zal ze geholpen hebben. 
Je merkt dus wel dat er meer mensen op de route zitten. 

  
  

De route loopt langs kapelletjes (met dan direct even stevig omhoog) 
en langs een kasteel. Hieronder de kapel van Chaussod (inmiddels weer 
tussen de druiven) en het kasteel “castello di Quart”. Het kasteel is niet 
te bezoeken, maar er schijnt een hele mooie kapel in te zijn. 

  
  

De “Valle d’Aosta” is echt een groot vlak gebied tussen de Alpen bergen 
in. Je kan zo ook goed beleven op welke hoogte je inmiddels loopt. 

 
Tegen twaalf uur liep ik al bij Nus. Na een korte maar wel pittige daling 
(Die ik heel rustig en overwogen heb gedaan) kom je op de brug uit 
waar weer zo’n bergstroom onderdoor raast. Wel een prachtig gezicht 
hoe het rotsblok de rivier en twee stromen snijdt. Op de volgende foto 
zie je Nus liggen voordat je de afdaling maakt. 



  
De naam Nus ontleent de plaats uit de Romeinse tijd. De naam is 
afkomstig van “ad nonen lap-idem” dat de afstand in mijlen aangeeft, 
namelijk negen mijlen van “Augusta Praetorie” (Aosta) tot Nus. 
Morgen gaat de route via Châtillon naar Saint Vincent. Morgen is de 
overgangs dag naar de hete periode, er is kans op regen, dat zie ik dan 
wel weer. Als de loop net zo gaat als vandaag teken ik ervoor. 

Dag 36; Nus - Nieuwegein, 22 juni 2019. 

Vanmorgen fris en goed op stap. Het was weer droog dus dit moet een 
mooie dag worden. Helaas is dat niet gelukt. Op een bepaald moment 
moest ik naar beneden tussen wijngaarden door. Een beetje steil met 
gras. Dat gras was nog nat, en ik heb daar een lelijke schuiver gemaakt 
met als resultaat een verstuikte voet / verrekte enkelband. Lopen ging 
zeer moeizaam, gestrompeld naar het eerste dorpje waar een bushalte 
was. Met de bus naar Chatillon en daar gekeken of ik vandaag al naar 
huis kon gaan. Het lopen gaat echt niet meer. En ja dat lukt vandaag 
vanuit Milaan terug maar huis vliegen. Het vliegtuig heeft inmiddels al 
1,5 uur vertraging.(ik schrijf dit in het vliegtuig) 

Jammer dat het zo is gelopen en ik de laatste week niet kan afmaken. 
Maar het is zo gelopen.  

Allemaal bedankt voor het meeleven. Volgend jaar de tocht afmaken 
naar Rome. En op tijd herstellen voor de Nijmeegse Vierdaagse 4 maal 
30 km. 



Tweede deel, dag 1; Nieuwegein - Vercelli, 20 september 
2021. 

De kop is er weer af, ik ben inmiddels in Vercelli. Vanmorgen door Adie 
bij Schiphol afgezet om om 10:20 uur met het vliegtuig naar Milaan te 
vetrekken. Rond de klok van 12 was ik op het vliegveld Milano 
Malpenes, dat ligt nog 45 minuten met een trein van het centrum van 
Milaan. Het was bij vertrek uit Amsterdam zo mooi helder weer zodat ik 
Amsterdam met het IJ, het centraal station en de grachten mooi kon 
vastleggen. 

 

De vlucht duurde maar 80 minuten, met iets vertraging, door wat rustig 
vliegen met een omweg naar de landingsbaan was ik er om 12 uur. 
Rugzak is weer heel uit de ruimbagage gekomen, en was er, dat laatste 
is wel handig voor een wandelaar. Het vliegveld af op weg naar het 
station, géén CoronaCheck, géén vraag naar het noodzakelijk Europese 
Digital Locator  Passenger Form wat ik van te voren moest invullen voor 
Italië en geen chirurgische mondkapjes nodig. Ik ben in Italië. De trein 
snel gevonden en op naar Milano Centralo. Een eindstation met 24 
perrons, een drukte van belang. Om 14 uur stond ik voor het station, 
mooi nog tijd voor een uitstapje naar de Dom van Milaan. Met de metro 
naar de Dom, die stopt onder het plein voor de Dom. Hier had ik twee 
keer eerder heen willen gaan maar dat was nog niet gelukt. ik ben er. 
Maar om de Dom in te komen moet meer doen dan om Italië in te 
komen, eerst een ticket, die had ik al, dan hier een Corona check, dan 
tassen controle, wat lastig met een rugzak want ik heb ook een zakmes 
bij me. Dat mocht niet en de rugzak mocht ik niet bij de entree 
neerzetten. Ik ben naar een kranten en snoep verkoop stalletje gegaan 
en gevraagd of hij mijn mes even in beheer wilde nemen. Geen 
probleem dat deed hij wel. Ik weer opnieuw naar de Dom, weer Corona 
check en weer tassen controle, ik heb even gesputterd dat ze niet mijn 
rugzak gingen uitpakken en dat het mes bij het stalletje was. Gelukkig 
accepteerden ze dat en kon ik de Dom in. Bij de krantenkiosk heb ik na 
afloop een flesje water van 1 euro gekocht met 1 euro fooi. Mooi 
opgelost en mijn mes had ik weer. 



 

De kathedraal van Milaan (Duomo Santa Maria Nascente) is een van de 
grootste rooms-katholieke kathedralen in de wereld en de grootste van 
Italië. De Kathedraal van Sevilla en de Sint Pieter in Rome zijn groter. 
Het aantal beelden binnen en buiten is ontelbaar, zoveel.  

In de kathedraal werd op 26 mei 1805 Napoleon Bonaparte tot koning 
van Italië gekroond. De kerk heeft vijf beuken, gebruikelijk is 3. Van 
binnen oogt de kerk ook zo groot, de kerk is groot. 

 

Achter het priesterkoor zitten enorm grote gotische ramen. De ramen 
zijn schat ik wel 8 meter breed en 20 a 25 meter hoog, bouwkundig een 
hoogstandje omdat de krachten van het dak toch afgevoerd moeten 
worden. De ramen zijn heel bijzonder, zeer mooi gebrandschilderd glas. 

 

De bouw van de Dom heeft net als de Sagrada Familia in Barcelona, 
vele jaren geduurd, gestart in 1386, Napoleon heeft er rond 1800 vaart 
achter gezet en het laatste werk is pas in 1965 uitgevoerd. 



Dit was even een mooi tussendoortje, weer terug met de metro naar 
het station, ook dat is een immens groot bouwwerk. Om 17:15 uur 
vertrekt mijn trein naar Vercelli. Hieronder de entree van het station. 

 

De trein rit duurde ongeveer een uur, rond kwart over zes was ik in 
Vercelli en 10 minuten later op mijn slaapplek. Vandaag veel mensen 
voorbij zien komen maar weinig echte ontmoetingen.  

Het station van Vercelli ziet er iets minder kolossaal uit. 

 

Morgen begint het echte werk, van Vercelli naar Mortara op de Via 
Francigena, het pad van bisschop Sigeric volgen. Beetje ver lopen voor 
de eerste dag maar er tussenin overnachten lukte niet. Het is wel 
Hollands vlak en tussen de rijstvelden door. 

Tweede deel, Dag 2; Vercelli - Mortarra, 21 september 2021. 

Gisteren gaf ik aan dat het een lange dag zou worden. Nou dat is het 
geworden, 38 km op de teller, en het tweede deel van de dag onder een 
brandende zon. Daarnaast was het de dag van de rijst, alleen maar 
rijstvelden de hele route, en de paden zijn vaak lange grindpaden. De 
Via Francigena laat niet met zich spotten. Een positieve zaak was dat er 
geen klimwerk in zat. 



Dinsdag is waarschijnlijk markt dag in deze regio. In Vercelli en in 
Robbio waren grote markten. Boodschappen doen zonder mondkapjes, 
dat is nog steeds zo in Italië, ook als je een bar of eetgelegenheid 
bezoekt, binnen mondkapjes op. Binnen in bars en restaurants de green 
check zoals dat in Nederland ook vanaf zaterdag moet. Hieronder de 
markt en een mooi straatje in Vercelli. 

  

  

Ja, de basis voor de risotto wordt in deze streek gezet. Rijst groeit in 
water, er is een heel systeem van kleine dijkjes en water toevoeren om 
de rijst in het water te laten groeien. En net voor de oogst moet het 
water weer weg door allerlei openingen in de dijkjes. Het water is nu 
net weg omdat de oogst gaat beginnen. Ik heb nu goed in beeld hoe 
rijst groeit, de rijstkorrels zitten als een korenvaar op de plant. Je trekt 
de rijstkorrels er zo af. 

  

  

 

Ik ga er van uit dat het vliesje nog om de korrel zit. Inmiddels is dichter 
bij Mortara het oogsten begonnen, speciale machines snijden de 
rijstplant af en splitst direct het groen en de rijst. Knap hoor van de 
machineontwikkelaars. 



  

  

Genoeg over de rijst, tijd voor de Via Francigena. In Vercelli kom ik 
weer op de route, je kan het niet missen met de vele tekens die ik zie. 
Er zijn wel heel veel verschillende aanwijzingen maar over het 
algemeen goed te volgen. 

  

  

Zoals ik al eerder aangaf veel grindwegen, kilometers maken over het 
grind. Met goede wandelschoenen heb je er niet veel last van, het is 
gekraak en gekraak. Op de foto zie je donkere wolken, dat is nog in de 
ochtend en regen heb ik niet gehad. 

 

Gelukkig ook af en toe spannender paadjes langs de rijstvelden. 

  



  

Na ruim 18 km kwam ik aan in Robbio, bij de Sint Pieters kerk. Een iets 
andere kerk dan die van gisteren in Milaan, klein maar fijn zal ik maar 
zeggen. In het parkje erachter heb ik geluncht, brood en kaas gekocht 
met een grote fles water. 

  

Na deze rust op naar Mortara, een wat saaie route wordt het wel, 
grindpaden, asfalt en graspaden en veel rechtdoor. Alles wat je ziet lijkt 
mooi, zelfs een heel slecht onderhouden boerderij. Ik zou er een 
schilderij van willen maken. 

 

Ook nog een mooi Via Francigena momentje, een muurschildering en 
een beeld van bisschop Sigeric. Jammer dat het bord voor de 
schildering staat. Maar bij het bord zit een kastje waarin een 
pelgrimsboek ligt. Je kan je hier registreren, ook ik heb datum naam en 
land van herkomst in het boek gezet, ik was nummer 3 vandaag. 

 

In Mortara ging het even fout, het plaatje en het adres op booking.com 
van mijn overnachtingsplek klopte niet. Ik had wel bericht ontvangen 



van de eigenaar met toegangscodes, maar die werkten niet. De 
eigenaar gebeld maar sprak slecht Engels. Na twee keer heen en weer 
bellen had ik de juiste plek gevonden. Dit gedoe heeft ruim een uur 
geduurd. Zeker na een dag die lang en ver was was ik wel aan 
ontspanning toe. Een koud biertje om de hoek maakte later veel goed. 
Foto's van Mortara heb ik niet eens gemaakt. Morgen naar Garlasco, 
slechts 20 km lopen, of er nog veel rijstvelden komen??? 

Tweede deel, Dag 3; Mortarra naar Garlasco, 22 september 
2021. 

Na de vermoeiende dag van gisteren, vandaag tijd voor meer 
ontspanning. Het weer is goed, een strak blauwe hemel met een 
temperatuur overdag van 23 graden. Na een goede nachtrust maar 
eens om 8 uur opgestaan. Ontbijten moet buiten de deur maar dat is 
geen straf. Italianen ontbijten met iets van een croissantje met een 
espresso. Ik kies voor een koffie Americano, dat is een espresso met 
water erbij, een verse jus d'orange en twee broodjes. Lekker buiten 
onder de blauwe lucht. 

 
Om een uur of negen is het tijd voor de start van de tocht van vandaag 
naar Garlasco. De eerste paar honderd meter voel je je pijntjes maar 
daarna is dat helemaal weg, het lijf is weer onder control. Even een 
stuk door het stadje en kom ik bij de abdij van S. Albino. Daar kunnen 
pelgrims ook overnachten. Ik ben niet zo voor slaapzalen en zeker niet 
nu in Corona tijd.  

  



Net voor deze abdij keek ik nog even terug naar Mortara, de 
wandelrichting is naar de zon toe. Vandaag mijn hoed op gehad tegen 
de zon dat had ik gisteren niet gedaan omdat de dag toen bewolkt 
begon. 

 
De route is vandaag veel afwisselender dan gisteren, nog wel 
rijstvelden maar niet in overvloed. Vaker wat bossig gebied, zandpaden 
zodat je niet het gekraak van het grind hoort. Zowaar vandaag twee 
Nederlanders ontmoet die de ook de Via Francigena lopen, even lekker 
bijkletsen en ervaringen uitwisselen. 

 
Ik loop vandaag ook door meer dorpjes, niet dat daar veel te beleven is 
maar voor de afwisseling leuk. Een groter dorp is Tromello. Bisschop 
Sigeric beschreef dit dorp ook op zijn tocht in 990. Bij Tromello liggen 
de restanten van een oude vesting uit die tijd, die Tremel heet. De 
toren in Tromello is nog een onderdeel van een Castello. In 1828 is de 
toren door bewoners verhoogd zodat er klokken in kon worden 
gehangen. De toren torent hoog boven Tromello uit. Tijd voor koffie en 
vers water. 



 
Nog even als opfrisser wat de Via Francigena is. 
De Via Francigena  is een middeleeuws netwerk van wegen dat reizigers 
uit de Britse eilanden, de Lage Landen en Frankrijk, in de middeleeuwen 
naar Rome leidde. Historici, en ook de Association International Via 
Francigena (AIVF) laten de Via Francigena beginnen in Canterbury, 
vanwaar bisschop Sigeric in het jaar 990 Rome bezocht. Van zijn reis 
hield hij een dagboek van de route op zijn terugreis uit Rome bij. Dit 
boek werd in juli 1985 ontdekt door de antropoloog Giovanni Caselli en 
vormt de basis om een moderne pelgrimsweg naar Rome uit te zetten. 
In 2004 is de Via Francigena ook als belangrijke historische weg erkend 
door de Raad van Europa. Sigeric bezocht Rome om daar zijn Pallium te 
halen. Een wollen kerkelijk gewaad, eigenlijk alleen voor de paus, maar 
voor bijzondere mensen werd dit gewaad ook door de paus uitgereikt. 
Sigeric had het verdiend. 
Na Tromello is het niet meer zo ver naar Garlasco. De rijstvelden 
worden steeds kleiner. Wat je nog wel ziet zijn de vele kanalen om het 
water naar en vanaf de rijstvelden te krijgen. Zoal ik gisteren al schreef 
een heel systeem. Nu staat het water niet meer hoog en is grotendeels 
afgevoerd. Een enkel rijstveld zie ik nog onder water staan. In het 
water barst het van de vissen en ik zag zelfs een schildpad. Ook een 
bananen boom ben ik tegengekomen maar die zal aangeplant zijn. De 
bananen miste ik. 

 
  



  
Om twee uur was ik al in Garlasco, een wat groter plaats. Mijn 
overnachtingsplek lag op de route die kon dit keer niet missen. Eerst 
maar even mijn was gedaan, en toen mijn eigen opfrisbeurt. Later op 
de middag maar even Garlasco verkent. Het plein begint al Italiaans te 
lijken. Een blok met een arcade met daar achter de bars en ijssalon. 
Met ook op het plein de kerk Madonna delle Bozole. De kerk met een 
mirakel. 

 

De oorsprong van het heiligdom van Garlasco is terug te voeren op een 
wonderbaarlijke gebeurtenis die teruggaat tot 1465. Het was de eerste 
zondag in september, toen een doofstomme dertienjarig meisje, Maria, 
uit Garlasco, met haar dieren aan het grazen was. Toen plotseling de 
lucht bewolkt werd door de nadering van een storm. Maria zocht 
beschutting in een kleine kapel waar een fresco van de Heilige Maagd 
Maria te zien was, geschilderd door Agostino da Pavia omdat ze gered 
was van verdrinking in de rivier Ticino. Plots verscheen de Madonna 
voor de ogen van de kindergodin: "Maria Benedetta, ga de mensen van 
Garlasco vertellen dat ik hier een heiligdom wil om heel Lomellina te 
beschermen. Er zullen zoveel genaden zijn die ik op deze plek zal 
geven, dat mijn kinderen de schatten van mijn barmhartigheden zullen 
ervaren. Als teken dat ik aan je ben verschenen, heb je mijn bericht al 
gehoord, nu breng je het naar de mensen van Garlasco ". 
Maria keerde terug naar Garlasco en de dorpelingen en hoorde uit de 
mond van het kleine meisje, niet langer doofstom, de boodschap van de 



Madonna geloofde onmiddellijk in de verschijning. Vanaf dat moment 
werd het meisje Maria Maria Benedetta genoemd vanwege het wonder 
dat Onze Lieve Vrouw op haar had verricht. De pastoor van Garlasco 
zorgde voor haar, die zich terugtrok in het klooster, gerund door 
kloosterzusters en gelegen aan de westelijke grens van het grondgebied 
van Garlasco tussen Tromello en Alagna. 
En dan nog de arcade. 

 
Morgen begint mijn zeventigste levensjaar, die dag zal mij lopend 
brengen naar Pavia. De tocht gaat door de vallei van Tricino. Een kleine 
23 km, moet te doen zijn. 

Tweede deel, Dag 4; Garlasco naar Pavia, 23 september 
2021. 

Vandaag aan het begin van mijn zeventiger levensjaar op pad van 
Garlasco naar Pavia. Pavia is een stad met universiteit, dus veel 
studenten. Mijn wahts-app stond vandaag niet stil, dank voor de vele 
felicitaties op wahts-app en Facebook. Erg leuk dat er zoveel mensen 
aan je denken. Ik gaf vaak aan dat ik er vandaag een feest van ging 
maken, dat is gelukt, niet met taart maar met een diner op de middag 
aan de rivier de Ticino. 
Het weer is weer stralend vandaag, dat is op zich al een feest. De tocht 
eerst een stuk door Garlasco op weg naar de eerst volgende plaats 
Gropello Cairoli. Net voordat je daar aankomt zie je allemaal huisjes, 
wat zijn dat, even verder doorlopend weet je het, allemaal 
familiegraven op een kerkhof. Het ziet er indrukwekkend uit. 



  
Even verder in Gropello Cairoli heb ik op deze dag mijn eerste stop voor 
koffie gemaakt. Koffie kost hier maar één euro. Daarna weer verder, 
langs een kerk waar je niet eens via een zebrapad kan komen, de 
auto's scheuren rondom kerk heen.  

 
Het landschap begint steeds meer te veranderen, nog wel rijstvelden 
maar ook veel bos. Zelf het dorp Villanova D'Adenghi ligt opeens hoger 
verheven boven het vlakke landschap. Het lijkt zo een klein dorp maar 
het is een langgerekt dorp van een paar km dat hoog blijft, later daalt 
de weg weer. Rechts zie je een geoogst rijstveld en voor je toch nog 
een grindweg. 

 
Dan kom je een beetje Hollands op een dijk te lopen, die zou zo een 
plekje in Nederland kunnen zijn, iets verder slaat de route naar links 
van de dijk af de vallei van de Ticino in. Die vallei blijf ik tot Pavia 
volgen. 



 
Zelfs 11,5 km door de vallei naar Pavia, alleen maar bospaden, smalle 
paden met veel begroeiing. Al snel kom ik bij de eerste wilde 
watergangen die uiteindelijk uitmonden in de rivier de Ticino. De Ticino 
mond uit in de Po, daar kom ik overmorgen aan. De riviertjes en de 
grote rivier zijn fascinerend, zeer snel stromend. 

  
  

En hier komen die twee riviertjes in de Ticino. 

 
Ik heb een tijdje op een trap gezeten om de genieten van dit geweld, je 
hoort alleen het water. Iets verder dan dit plekje was een bar, maar die 
was gesloten, nog een stuk verder op de route was er weer een bar 
waar je ook kan eten. Laat ik eens gek doen en net als de italianen 
s'middags het warm eten nemen, ben toch vandaag jarig en ik zou er 
een feest van maken. Lekker stuk vlees met frietjes, ik wilde er ook nog 
sla bij maar dat mislukte. Wel een fles water en bier. Normaal drink ik 
tijdens de wandeling nooit alcohol maar deze dag wel. Het ziet er 
allemaal leuk uit maar ineens zag ik een vrouw opspringen uit haar 



stoel alsof er een eng beest in haar nek zat. Even later zag ik een rups 
op mijn servet en inmiddels zaten er al 10 op mijn rugzak. Ook ik 
opgesprongen om ze te verwijderen. Toen ik op mijn slaapplek was zat 
er nog een op mijn blouse en 3 in mijn rugzak. Gelukkig heb ik het 
allemaal weer schoon gekregen. Het leken processierupsen maar er 
stonden geen eikenbomen, zie liepen over de parasol en de grond. Ik 
heb er lichamelijk geen last van gehad. De biefstuk lijkt op de foto wat 
zwart maar dat was die niet. 

 
Nog weer even stug doorlopen en in de verte zie ik de contouren van 
Pavia. De brug waar ik over ga is de Ponto Coperto. Er bestaat een 
legende over deze brug; 
Volgens deze legende wilden veel inwoners van de wijk Borgo Ticino in 
de nacht van Kerstmis in het jaar 999 naar de nachtmis in de stad, 
maar konden de boten hen niet naar de overkant van de rivier brengen 
vanwege de dichte mist. 
Plots arriveerde er een in het rood geklede man, de duivel, die 
voorstelde om onmiddellijk een brug te bouwen in ruil voor de eerste 
ziel die erover zou gaan. Onder de menigte was de aartsengel Michaël , 
die wegrende van de nabijgelegen kerk , die hem herkende en het pact 
accepteerde. De duivel maakte vreemde tekeningen op de grond, de 
brug verscheen en even later liet de aartsengel eerst een geit passeren. 
De duivel, boos omdat hij was bedrogen, ontketende een storm, maar 
de brug bleef intact; de duivel vluchtte toen en de mensen van Pavia 
lieten, dankbaar, een kleine kerk bouwen in het midden van de brug. De 
brug werd dus ook de Duivelsbrug . 
De oorspronkelijk brug is in de tweede oorlog verwoest, deze is in 1949 
gebouwd. Op mijn foto zie je alleen een helft van de brug, zelfs de 
kapel die midden op de brug staat staat er niet op. 



 
Hieronder een foto van internet geplukt die beter het geheel weergeeft. 

 
Over de brug ben ik direct in het oude Pavia, zelfs de Romeinen hadden 
hier hun vesting, net als in Utrecht. Mijn overnachtingsplek is midden in 
het oude Pavia. Een stad die bruist van het leven een echte 
studentenstad. Veel mooie pleinen met veel terrassen. 

 
En dan de kathedraal van Pavia, van binnen erg mooi afgewerkt met 
een koepel net zo groot als van de Sint Pieter, maar buiten zijn ze de 
kerk vergeten af te werken, zo lijkt het. Het lijkt het casco wat nog met 
natuursteen had moeten worden afgewerkt. 

  



Hieronder nog een detail. 

 
En een beetje Nederland vind je altijd in grotere steden, het moet 
eigenlijk de King zijn. 

 
Vanavond nog iets kleins eten en op tijd weer slapen, morgen weer 
ruim 30 km voor de boeg, ook hier tgv geen overnachtingen eerder op 
de route. Voor het eerst bij een Agriturismo. Het weer lijkt weer goed te 
worden. Water heb ik al ingeslagen zodat ik met ruim 2,5 liter de dag 
begin. 

Tweede deel, Dag 5; Pavia naar Miraldolo Terme, 24 
september 2021. 

Vandaag zou een zware dag worden gaf Ik gisteren al aan. Nou dat is 
het geworden, saaie route, veel asfalt het was net de Nijmeegse 
Vierdaagse maar zonder feest.. Daarnaast was het ook hartstikke 
zonnig 27° en veel in de zon lopen. Hierboven staat dat de route naar 
Miraldolo Terrme zou gaan. Maar mijn slaapplek was in de buurt van 
San Colombano al Lambro, een stukje verder. Dit is geen toeristisch 
gebied, dat merk je met zoeken naar overnachtingen.Toen ik in Santa 
Christina aankwam had ik al bijna 28 km gelopen. Ik moest dan nog 
ruim 10 km verder naar mijn overnachting's plek. Dat werd me wat te 



gortig in deze hitte. Op het eerste terrasje direct neergestreken een 
grote fles water besteld en bedacht dat ik misschien wel met een taxi 
naar mijn overnachting's plek zou kunnen. Nou dat was niet makkelijk 
ik bestelde een taxi die zou binnen een half uur komen maar na een uur 
was die er nog niet en ik kreeg alleen maar onduidelijke berichten van 
het taxibedrijf. Ik ben verder gaan kijken had ik dat maar eerder 
gedaan want ik kon ook met de trein. Vanuit Santa Cristina twee 
stations verder was ik op 20 minuten lopen van mijn overnachting's 
plek. Dat heb ik uiteindelijk gedaan en kostte maar €1,80. Maar dan nu 
de dag van vandaag ik heb niet veel foto's gemaakt dat was de route 
gewoon niet naar. 
Gisteren nog wel even een terrasje gepakt een biertje en een lekkere 
snack. Het moest een lichte maaltijd worden en dat was of zo. Het was 
hartstikke druk op het terras net of je in Utrecht of Groningen bent. 

  
  

Ook kwam ik nog even langs de kathedraal, Ik heb een foto gemaakt 
van het metselwerk zoals je kan zien ziet er niet uit en is dat niet 
afgewerkt dat is wat ik gisteren al aangaf. 

 
Vandaag krijg ik nog een berichtje van Laetitia de eigenaresse van de 
bed en breakfast wat ik geslapen heb. Zij ontdekt dat ik gisteren jarig 
was en zij feliciteerde mij alsnog, erg leuk. 
Vanmorgen dan op pad Pavia uit. Een lange rechte weg kilometerslang 
langs razende auto's niet echt bijzonder. Maar daarna bleef het asfalt 
alleen maar asfalt. Dat was ik de laatste dagen niet gewend. Zoals ik al 



eerder aangaf het is net de Nijmeegse vierdaagse maar ik mis het 
publiek. 

  
Na 20 km gelopen te hebben stopte het asfalt. Er kwamen grind en 
zandwegen. De laatste 8 km was dat zo.Naar links is het grindpad. 

 
Net voor deze splitsing toch iets bijzonders. Wat kan je met je huis 
doen door het op te leuken en dat is hier gebeurd. Zo dat in Nederland 
ook mogen? 

  
  

In de brandende zon loop ik verder, verderop is een grote zand 
afgraving waar de route helemaal omheen loopt, een lekker warme 
plek. Het lijkt wel de groeve van de Sint-Pietersberg. Maar hier wordt 
alleen zand gewonnen. 
  



 
Santa Cristina leek veel verder lopen dan ik had verwacht en dat was 
ook zo. 28 km, mooi geweest. Nou, het verhaal van de taxi en de trein 
heb ik al verteld. Dat is wel een gedoe in Italië te zijn maar weinig 
Italianen die een beetje Engels spreken. Maar met Google Translate 
kom je een heel eind.  
De stations hier zien erbarmelijk slecht uit. Niet vlak, onkruid hoog, 
echt een bende. Maar er rijdt een trein, de machinist is tevens de 
conducteur. En de trein rijdt op tijd, uiteindelijk was ik binnen 7 
minuten van Santa Cristina naar mijn bestemming's plek. 

 
Toen nog 20 minuten lopen naar mijn overnachting's plek een 
Agriturismo, overnachten bij de boer.het ziet er geweldig uit. Ik werd 
met open armen ontvangen omdat ik laat was. De dame die mij 
inschreef heeft mij erg goed geholpen. Morgen ga ik met een bootje 
over de rivier de Po met Danialo. Zijn boot is vorig jaar in corona tijd 
volledig verwoest door vandalen. Er is een Crowd funding opgezet door 
wandelaars van de Via Francigena . Daarmee heeft hij een andere boot 
kunnen aanschaffen en kan die weer iedere dag pelgrims over de Po 
zetten. Het is niet echt overzetten het is bijna 3,5 km varen over de Po 
en daarna gaat hij jou inschrijven in zijn pelgrimsregister. Je moet wel 
de avond ervoor een afspraak maken, het is maar een klein bootje. De 
dame heeft mij geholpen met hem te bellen. Het is gelukt morgen rond 
9:30 uur kan ik met hem de Po over. Maar hiervandaan is het nog wel 
volgens de dame twee uur lopen maar dat geloof ik niet dus ik trek er 
drie uur vooruit. Dat betekent dat ik morgen om 6:30 uur gelopen. 
Helaas restaurants zijn hier niet in de buur, maar ook hier kan je pizza 



bestellen via de telefoon. Ook dat samen met de dame geregeld. Om 
19: 30 uur kwam de koerier met zijn wagentje aan rijden toeterend en 
wel, ik kom mijn pizza afhalen en betalen en ze hadden ook nog voor 
mij buiten een tafeltje gedekt. Biertje erbij een mooie afsluiting van 
deze dag. 

  
  

Morgen dan op tijd op pad met boottocht naar Piacenza. Het wordt weer 
warm maar zoals het uitziet met wat wolken. Nu zie ik de sterren aan 
de hemel staan. Ik zit nog buiten dit blog te maken, het is gewoon een 
zwoele zomeravond met de krekels op de achtergond. 

Tweede deel, Dag 6; Miraldolo Terme naar Piacenza, 25 
september 2021. 

Het nadeel van gisteren dat de overnachting's plek ver weg was blijkt 
vandaag een voordeel te zijn. De dame van gisteren had gelijk ik had 
het in twee uur kunnen halen. Maar dan had ik wel een kortere route 
moeten nemen die niet door Orio Litta liep. Dan had ik op de dijk 
moeten blijven lopen dan was ik vanzelf bij de boot gekomen. 
Uiteindelijk ben ik toch 2 1/2 uur van tevoren weg gegaan en had ik tijd 
om gewoon de oorspronkelijke route te volgen. Ik was mooi op tijd bij 
de boot. Toen ik vertrok vanmorgen was het nog duister, Je loopt eerst 
een stuk langs een drukke weg, maar omdat het vroeg was viel de 
drukte mee. Ik zag de zon boven Orio Litta opkomen. Zoals ik gisteren 
al aangaf zou het bewolkt zijn, maar dat veranderde in de loop van de 
dag, temperatuur vandaag overdag tussen de 23 en 25 graden. 

 



Ik was al om 8:00 uur in Orio Litta, ruimschoots tijd voor een kop 
koffie. Verder is Orio Litta een stil dorp. De hostel voor pelgrims is daar 
nog steeds gesloten ten gevolge van corona. Het gebouw staat naast 
een kasteel achtig gebouw maar is ook niet meer onderhouden. Het 
gebouw helemaal rechts. 

 
Terugkijkend naar Orio Litta ziet het er indrukwekkender uit. 

 
20 minuten voor tijd kwam ik aan bij de aanlegplaats van de boot van 
Danilo Pariso. Inmiddels stond er ook al een Italiaan te wachten. 10 
minuten later kwam Danilo met zijn boot aanvaren. Deze boottocht is 
de enige tocht per boot op te Via Francigena. Danilo is daar erg trots 
op. Danilo is een gepensioneerde man die met zijn boot alleen pelgrims 
van de Via Francigena overzet. Dat is zijn leven en hij heeft het goed 
voor elkaar. Vorig jaar tijdens corona is zijn boot totaal verwoest 
eigenlijk vernield. De boot was niet meer bruikbaar en hij moest naar 
een nieuwe boot. Veel geld, maar heel veel pelgrims van de Via 
Francigena hebben hem financieel geholpen. Ook ik heb een donatie 
gedaan. Ik vertelde op de boot het verhaal van de donaties, Danilo 
vroeg of ik dat ook gedaan had? mijn antwoord was ja. Nou dan kun je 
niet meer stuk bij Danilo, dat merkte ik bij het afscheid nemen. Hij 
omhelsde mij en de andere pelgrims gaf hij een box. Later vroegen de 
Denen die erbij waren of ik hem kende want zij hadden geen omhelzing 
gehad. Zij hadden het schijnbaar niet helemaal begrepen. 



 
Toch wel apart dat je ineens met zelf zes pelgrims op de boot komt. 
Onderweg kom je weinig pelgrims tegen maar ze zijn er dus wel. Aan 
boord twee Denen, twee Fransen en een Italiaan en ik natuurlijk. Danilo 
weet nog precies wie hij als eerste heeft overgezet. Dat was een 
Nederlander, Henk Kroon. In 1998 is hij begonnen. Hij houdt daar een 
staat van bij, de Nederlanders staan op 3 in aantal. 

 
Van de boottocht heb ik een kleine film gemaakt. Je vaart 3,4 km maar 
dat gaat met een hoge snelheid. Bij de aanlegsteiger vlak bij zijn huis 
gaat hij als eerste van boord, dan de Pelgrims en haalt hij de rugzakken 
van boort. Daarna gaan we eerst naar zijn boothuis waar we een stuk 
geschiedenis van hem krijgen over het ontstaan van de Via Francigena. 
Dan moeten we naar de kaart met het aantal overgezette mensen 
kijken. Daarna gaan we met hem de dijk over naar zijn huis. 

 



  
Zijn boothuis  

 
Met z'n zevenen naar zijn huis. Daar wordt het tijd voor de stempel er 
inschrijfceremonie. Hij maakt er een heel circus van, erg leuk. Eerst 
gaat hij iedereen's pelgrims paspoort afstempelen. Elke gezette stempel 
is bij hem ritueel. De stempel is zo groot omdat zijn hond de vorige 
twee kleine stempeltjes had opgegeten. Hij heeft daarom deze grote 
stempel gemaakt waar de hond van af blijft. Op de foto is hij mijn 
paspoort aan het afstempelen. Ik heb ook maar een foto gemaakt van 
de stempel zelf. Maar voordat hij ging stempelen moest iemand een 
stapel kaarten pakken. Op die kaarten stond een wens, we moesten 
allemaal een kaart trekken dan krijgen we onze wens, maar als we de 
kaarten met elkaar vergelijken hadden we allemaal dezelfde kaart 
gekregen. 

 



 
Na het stempel ritueel begint het inschrijfritueel, hij schrijft iedere 
pelgrim al vanaf het begin in zijn grote boek. Het geeft je een nummer 
je moet je naam opschrijven, uit welk land en welke stad je komt, 
wanneer je bent begonnen met de Via Francigena en wat je beroep is. 
Ik ben Pensionado, dat was hij ook gaf hij direct aan. 

 

 
Na deze rituelen nemen we afscheid van elkaar iedereen geeft Danilo 
nog een fooi om de kosten van de overtocht te kunnen dekken. Alles bij 
elkaar heeft het hele ritueel met boottocht een uur geduurd maar dat 
was het zeker waard. Wij gaan allemaal weer op pad, in het begin 
komen we elkaar nog regelmatig tegen, met de Denen en een Franse 
vrouw heb ik nog een kop koffie gedronken en de andere Fransman ben 
ik drie keer tegengekomen want hij had een probleem omdat hij nog 
geen overnachting's plek had. Hij kon niks vinden.  



De tocht ging verder toch weer over asfalt richting Piacenza. Als je bij 
het bord komt van Piacenza denk niet dat je al bent want je moet dan 
nog ruim 5 km lopen naar het centrum van de stad. Onderweg wel 
allemaal barretjes, winkels enzovoort. Ik ging bij een groenteboer een 
appel kopen komt er een vrouw binnen rennen of ik water wil, ja 
natuurlijk. De appel hoefde ik niet te betalen en ik ging naar buiten en 
daar stond ze te gebaren dat ik mee moest komen. We staken de weg 
over naar een meubelwinkel, daar werkte zij en had ze water, ze kwam 
met zes flesjes water aanlopen hoeveel ik er wilde hebben? Ik gaf aan 
dat één wel genoeg was. Wij weer naar buiten, winkel weer op slot en 
ze gaf aan dat ze vanaf morgen ook gaat lopen vanaf Piacenza naar 
Luca. Nou dat is mijn route ook morgen en de rest van de dagen. 
Verderop sprak een man mij aan op een terras ook hij vroeg of ik water 
wilde. Ik ben echt in een andere wereld terecht gekomen. 
Op de foto de winkel van de groenteboer, de andere kant van de straat 
de meubelzaak van binnen en van buiten. Haar handtas heeft ze even 
op de kast gezet en ze achter de winkel in. 

 

  
Uiteindelijk kwam ik bij mijn overnachtingsplek aan. Even telefoontje 
dat ik er sta en binnen de kortste keren is er iemand. Deze plek heet 
Casa del Profumo, huis van de geur. Een geweldige kamer met weer 
een cadeau. Zij ontwikkeld geurtjes en als gast krijg je er een. Ik heb 4 
soorten geroken en de voor mij beste gekozen. Op dat moment stond ik 
nog in het zweet.  
Na de lange dag van gisteren was het vandaag een top dag. 



 
Morgen ga ik naar Fironzula d'Arda. Morgen zou er eens wat regen 
kunnen vallen. 

Tweede deel, Dag 7; Piacenza naar Fiorenzuola d'Arda, 26 
september 2021. 

Gisterenavond was het een zwoele zomeravond. De terrassen buiten 
zaten vol, ik kon wel eten maar dan in de kelder van het restaurant. Ik 
was niet de enige want ook daar zat het tjokvol. Ik heb heerlijk 
gegeten, ik ben geen pasta eter, maar in Italië hebben ze ook heel veel 
ander lekker eten. Ik heb gekozen voor de heerlijke gebakken zalm, 
weer eens wat anders dan een pizza. Wat eerder op de avond toen het 
nog licht was ben ik nog even de kathedraal van Piacenza ingelopen. 
Van buiten weer metselwerk, maar in dit geval wel netjes afgewerkt en 
van binnen weer pracht en praal. Ik heb soms wel het idee dat er om de 
100 m meter er een kerk staat. 

  
  

Vanmorgen in Piacenza droog van start gegaan. Gisteren gaf ik al aan 
dat de weersverwachting voor vandaag slecht is, regen. Piacenza was 
nog uitgestorven maar alle bars zijn al open. De Italiaan ontbijt niet 
thuis maar buiten de deur, altijd een croissantje en een espresso dat is 
het. Ik heb ook mijn ontbijt bij een bar gehad. Bij verschillende 
overnachtingen inclusief ontbijt ligt er vaak een kaartje klaar van een 
bar waar je 's ochtends kan ontbijten. 



 
Verder op de route en Piacenza begon het zachtjes te regenen in de 
verte hoor ik gedonder, onweer. Dat gedonder en onweer heb ik verder 
de hele dag gehoord tot in het hotel aan toe.Het laatste uur van de 
tocht van vandaag met het echt slecht, harde regen. De temperatuur 
was nog steeds hoog. Met een regenjas aan, hoe goed die ook is, is het 
altijd warm. Halverwege moest ik ook mijn regenbroek aantrekken 
zodat mijn sokken en schoenen droog blijven. Nou dat is gelukt maar 
verder was ik gewoon doorweekt. Gisteren gaf Danilo aan om de route 
niet te lopen zoals die is uitgezet maar langs de Hoofdweg. Het was 
zondag, en het zou dan niet druk zijn, en de route is dan vele malen 
korter.Ik heb een stuk op die weg gelopen maar het was gewoon 
hartstikke druk. Ik ben dus de route gaan lopen zoals die is uitgezet. 
Dan is de tocht wel ongeveer 30 km.  
Het was een landelijke route, in deze streek worden tomaten gekweekt, 
de rijstvelden zijn verdwenen. Gisteren zag ik al vrachtwagens vol met 
tomaten rijden en vandaag weer. De meeste tomaten zijn al geoogst en 
de velden zijn al omgeploegd. Het is vieze vette klei en daar het 
omploegen liggen er grote blokken klei. 

 
Maar ik heb ook een aantal velden gevonden waarop tomaten groeien. 
De tomaten groeien gewoon in de buitenlucht zijn lage plantjes maar 
zitten barstensvol tomaten. Ik heb ree er een geproefd, en dat smaakte 
heerlijk, het is een tomaat die helemaal tomaat is niet met die geel 
groene stukken erin zoals je normaal ziet bij tomaten.Zeer smaakvol 
maar ik denk dat ze allemaal naar Bertoli gaan. Op iedere pizza zit 



tomatensaus. De tomaten liggen ongeveer 1,5 m hoog in die 
vrachtwagens ik vraag me af hoe de onderste tomaten dan zijn. 

 
Wat me ook opvalt in het landelijk gebied is dat iedere 10 huizen een 
eigen kerk heeft. Of de kerk nog gebruikt wordt?? Het lijkt mij dat er in 
Italië ook een stuk ontkerkelijking is. Onderweg stuitte ik wel op een 
trouwerij helaas in de regen onder de parapluutjes. 

 
Nog een kasteeltje. 

 
De laatste foto van vandaag; De weg naar beneden naar een beekje, 
maar als voetganger kun je er met droge voeten overheen. Er liggen 
stap blokken, datzelfde heb ik ook in Spanje op de Camino 
meegemaakt. Vanaf dit punt ging het hard regenen en ben ik gestopt 
met het maken van foto's dat ging niet meer. 



 
Rond 16:15 uur was ik Fionzuola d'Arda, tijd voor de douche. Alle 
spullen weer laten drogen.  
Morgen gaat de tocht niet zo lang worden, 16 á 17 kilometer. Ik ga niet 
vroeg weg, want dan is het droog, volgens de weersverwachting. 
Morgen loop ik naar Fidenza. En overmorgen ben ik daar ook want ik ga 
een rust dag nemen. Het internet is hier bar slecht dus dit blog maken 
was niet eenvoudig. Maar er staat wat. 

Tweede deel, Dag 8; Fiorerzuola d'Arda naar Fidenza, 27 
september 2021. 

De tocht van vandaag is wel langer dan ik gisteren dacht het werden 22 
km. Vandaag was het droog en in de middag zon en 23 graden. Wel 
weer veel asfalt vandaag. Je trekt door landbouwgebied en er zijn geen 
paadjes tussendoor, daarnaast moet je elke keer water oversteken of 
een snelweg of een spoorlijn en leidt de route daar naar toe, Zat 
vanmorgen pas om 9:00 uur aan het ontbijt en om 9:30 uur ben ik 
vertrokken.Als je het stadje uitloopt dan zitten alle terrasjes al weer 
barstensvol met ontbijters. Ook op maandag morgen of juist op 
maandag 

 
Ieder straatje wat je er in kijkt, een kerk. 



 
Je ziet onderweg heel veel tekens van de Via Francigena. Ook de 
bewegwijzering is uitstekend er zijn weinig punten waar je aarzelt welke 
kant je op moet. De bewegwijzering is wel elke keer anders uitgevoerd 
maar duidelijk. Nog even zitten FaceTime’n met Ellen, die krijgt 
vandaag haar nieuwe keuken. Later een foto gezien en het begint er 
mooi uit te zien. Tijdens het FaceTimen kwamen en net twee pelgrims 
langslopen, toevallig ook twee Nederlanders. Ze wonen in Zeist. Zij zijn 
ook gestart in Vercelli maar drie dagen eerder dan ik. Ze hebben al wel 
een rustdag gehad die ik pas morgen heb. Ook zij lopen dit keer naar 
Luca. Iets verder kom je onder een poort door een achter die poort zie 
je een kerk, dat is de Kerk van de abdij Di Chiaravalle Della Colombia. 
Een abdij nog gebruikt en bewoond door monniken. Je komt er een 
mooie kloostergang tegen, een winkeltje, en natuurlijk een prachtige 
kerk. Het verbaast me dat je door de vele vertrekken heen mag 
banjeren. Aan de monnik in de winkel heb ik gevraagd of hij een 
stempel voor mijn paspoort had, hij ging een andere ruimte binnen en 
kwam terug met een stempel en zette die netjes in mijn paspoort. 

 
De abdij van Chiaravalle della Colomba is een cisterciënzer klooster, 
gelegen in de Italiaanse gemeente Alseno in Emilia-Romagna, aan de 
Via Emilia tussen Parma en Piacenza. De abdij is in 1136 gesticht op 
uitnodiging van de bisschop van Piacenza door monniken uit Clairvaux, 
waaraan de naam Chiaravalle nog herinnert. In een oorkonde van 11 
april1136 wordt voor het eerst melding gemaakt van de abdij, als de 
bisschop haar de eerste gronden toekent. De naam van de abdij heeft 



dan al de toevoeging della Colomba. Volgens een legende zou een duif 
(Columba in het Latijn) de monniken hebben laten zien waar zij het 
klooster moesten stichten, door de omtrek met takjes aan te geven.  

 

" 
De monnik zat onvermoeibaar te schrijven toen ik binnenkwam en na 
het zetten van de stempel ging hij daar gelijk weer zitten en weer 
verder schrijven. Verder heeft hij geen woord gewisseld. 

 



 
De abdij heb ik samen met het Nederlandse paar bezocht. Daarna gaat 
iedereen weer in zijn eigen tempo verder. Ik liep voorop en onderweg 
ben ik zo niet meer tegengekomen. Weer liep ik langs tomaten velden, 
ik heb er weer twee geplukt en opgegeten. Van een van die tomaten 
heb ik een foto gemaakt met een hap er af, je kan nu goed zien dat het 
echt een tomaat is. Ik denk dat we dat in Nederland vleestomaten 
noemen. 

 
Verder was de route gewoon flink door stappen naar Fidenza. Nog even 
op een terrasje een kopje koffie gedronken en een fles water gekocht 
die daar grotendeels opgedronken en het restant meegenomen in mijn 
rugzak. Een stukje verder op de route ben ik gaan zitten bij een 
boerderij op het muurtje bij een droog slootje. Jammer want iets verder 
was een rustplaats, daar werden de pelgrims ontvangen, helaas heb ik 
daar niemand gezien, jammer. Het Nederlands echtpaar die ik later toch 
weer tegen kwam hadden ook net daarvoor geluncht en waren ook bij 
het bankje geweest waar niemand was. 



 
Hier schrok ik wel van het aantal kilometers naar Fidenza, 11 km terwijl 
ik al 11 km gelopen had. Eerst dacht ik foutje maar dit was de 
werkelijke afstand. Nu blik op oneindig en doorstappen naar Fidenza. Ik 
wil snel met mijn overnachting's plek en een heerlijke douche maakt 
alles weer goed. Daarna ben ik even naar het centrum van Fidenza 
gegaan. Bij het eerste terrasje heb ik een biertje besteld, en die komen 
aanlopen de Nederlanders. Natuurlijk zijn we snel bij mekaar gekropen 
en hebben samen ervaringen uitgewisseld over deze tocht en de andere 
tochten. Zij hebben ook het Pelgrimspad in Nederland gelopen waar ik 
ook dit jaar ben geweest. Mijn biertje hebben zij ook nog betaald. 
Vanmorgen bij de bakker krijg ik ook een broodje gratis ja als Pellegrino 
heb je wat nodig. Ik ben nu wel in de provincie Parma, de stad Parma 
ligt hier niet ver vandaan. En de hammen hangen in de winkel. 

 
Morgen blijf ik Fidenza om mijn voeten en benen even wat rust te 
geven. Of dat geholpen heeft weet ik pas overmorgen. Dan twee dagen 
nog vlak lopen waarna ik de Apennijnen in ga of op ga. 



Tweede deel, Dag 9; Fidenza, 29 september 2021. 

Een rustdag, een dag om alles in een langzaam tempo te doen. 
Vanmorgen pas om half tien aan het ontbijt, daarna een verkenning in 
Fidenza. Het liefst zou ik even een supermarkt gevonden hebben maar 
die liggen altijd buiten de stad. Dan maar bij een van de vele kleine 
winkeltjes drinken en noodrantsoen voor morgen onderweg halen. De 
was is ook weer gedaan, zelfs mijn wandelbroek. De schoonmaakster 
van de kamer vond het schijnbaar allemaal niet goed hangen en heeft 
alles aan anderen hangertjes gehangen, service. 

 

Eerst heb ik vandaag even de bezienswaardigheden van Fidenza gespot. 
Als eerste de kathedraal van Fidenza. Fidenza kathedraal is een rooms-
katholieke kathedraal gewijd aan Sint Domninus van Fidenza. Heilige 
Domninus van Fidenza (Italiaans: San Donnino di Fidenza) is een 
Italiaanse katholieke heilige. Volgens de overlevering stierf hij in 304 na 
Christus en was hij afkomstig uit Parma. De kathedraal van Fidenza 
(een stad die ooit Borgo San Donnino heette) is aan hem gewijd. 
Volgens zijn legende was Domninus kamerheer van keizer Maximianus 
en bewaarder van de koninklijke kroon, en bekeerde hij zich tot het 
christendom, waardoor hij de toorn van de keizer op de hals haalde. 
Achtervolgd door keizerlijke troepen reed hij door Piacenza met een 
kruis vast. Hij werd gepakt en onthoofd aan de oevers van de Stirone, 
buiten Fidenza, op de Via Aemilia. Er wordt verteld dat Domninus zijn 
afgehakte hoofd oppakte en het op de toekomstige plaats van de 
kathedraal van San Donnino plaatste. 

 



Hier staat Dominicus afgebeeld. En zijn zijn botjes zijn bewaard in het 
altaar onder het hoofdaltaar, in de catacomben. 

  

  

Net voor de Romaanse kathedraal staat een poort met daarom heen 
opgravingen, hier was de plek van zijn onthoofding, hij heeft niet ver 
meer zonder kop gelopen omdat de kathedraal er vlak achter staat. 

 

Vlak bij mijn overnachtingsplek staat het stadhuis van Fidenza. Fidenza 
heet pas sinds 1927 Fidenza, daarvoor nette de stad Borgo san 
Donnino, ja genoemd naar de held van de stad. Waarom die naam is 
veranderd heb ik niet kunnen achterhalen. Het enige dat ik weet dat 
hier vroeger een Romeinse stad met de naam Fidentia was. De stad is 
in de tweede Wereldoorlog behoorlijk verwoest. Desondanks zijn er een 
paar mooie middeleeuwse gebouwen blijven staan. 

 

Vanmorgen eerst nog even een cappuccino met een koek erbij 
genomen, gebak zoals in Nederland kennen ze hier niet. 



 

Vanmiddag nog even een lekkere lunch, Pollo a Birra met heerlijke 
gevulde aubergine, glaasje wijn erbij, dat kan als le niet loopt. Broodje 
kroket of een uitsmijter hebben ze hier niet. Maar zo wordt het een 
lekkere rust- verwendag. 

 

In deze rust ben ik me aan het voorbereiden op de volgende bergketen 
die ik over moet, de Apennijnen. Morgen nog een rustige dag naar 
Medesano, een tussenstop zodat ik niet ruim 30 km morgen hoef te 
lopen. De dag erop maar 12 km naar Fornovo di Tarro, om vrijdag de 
Apennijnen te gaan beklimmen. Qua hoogte is het veel minder dan de 
Sint Bernard pas, maar wel pittige klimmetjes. 

Tweede deel, Dag 10; Fidenza naar Medesano, 29 
september 2021. 

Vandaag naar Medesano. Ik vraag me altijd af of een rustdag wel zinnig 
is, juist vandaag voel ik mijn voeten behoorlijk. De dagen daarvoor ging 
het hartstikke goed, ik heb verder geen echte rustdag meer tot Lucca, 
achteraf misschien maar goed ook. Afscheid genomen van de aardige 
gast vrouw op mijn overnachting's plek in Fidenza, ze bleef maar 
Italiaans praten tegen mij, maar ik verstond er niks van maar ze regelt 
alles. Ze is echt de hele dag aanwezig van 's ochtends hartstikke vroeg 



tot 's avonds laat. Zit tussendoor constant televisie te kijken die altijd 
aanstaat. 
Het weer vandaag is weer goed het is weer gewoon lekker 25° wel 
midden op de dag. Als je naar het profiel kaartje boven deze tekst kijkt 
lijkt het klimmen wel mee te vallen vandaag. Maar dat was zeker niet 
het geval de hele route ging het op-en-neer. Dat was wel weer even 
wennen want vanaf Vercelli is het Hollands vlak geweest. Samen met 
mijn voeten die niet helemaal meewerkten was het best een pittige dag 
22 km lang. Grote bijzonderheden kom ik onderweg niet tegen wat 
opvalt zijn weer de vergezichten. 

 
Vanuit Fidenza loop je redelijk snel de stad uit, het beeld begint al te 
veranderen veel meer groen geen grote akkerbouw meer, meer bomen 
en heuvels.Je loopt langs kerkjes die zomaar in het niets staan.  

 
Na het gehucht Costamezzana begint de eerste klim echt je gaat dan 
naar een 320 m. Eerst kom je bij een vervallen kasteel, Castello 
Costamezzana, waar ook een Hostaria is. Een Hostaria of Osteria in 
Italië was oorspronkelijk een plaats waar wijn en eenvoudig eten werd 
geserveerd. De laatste tijd is de nadruk verschoven naar het eten, maar 
de menu's zijn vaak kort, met de nadruk op lokale specialiteiten zoals 
pasta en gegrild vlees of vis, vaak geserveerd aan gedeelde tafels. 



  
  

Het pad gaat dan nog verder omhoog over een grote grasvlakte, 
midden in de brandende zon. Het is gewoon een graspad, het pad 
volgen en dan kom je vanzelf ergens uit. Daar waar je uiteindelijk 
uitkomt is een boerderij, voor de huizen zaten mensen maar allemaal 
bordjes privata, wat zou het mooi zijn als daar een plek is waar wat 
water wordt aangeboden. In Piacenza heb ik die vrijgevigheid 
meegemaakt maar onderweg leeft het niet echt dat in groot contrast 
met de Camino Santiago. 

 
Na het gehucht Cello ga je rechtsaf een beekdal in. Ik had mazzel dat 
het water niet hoog stond, hier geen stapstenen, met droge voeten over 
gekomen. Maar net bij die beek was een mooie steen waar ik even 
lekker om kon rusten. Plots kwam er een Jeep met volle vaart aan 
rijden dwars door die beek en het water spetterde alle kanten op, ik 
bleef net droog. Een stuk verder kwam ik aan in Medesano. De plek 
waar voor vandaag mijn overnachting's plek is. Helaas is die plek een 
beetje boven Medesano. Maar ik heb er een goed bed voor vanavond en 
omdat de etappe morgen toch al kort is zijn die paar kilometers extra 
niet erg voor morgen. Onderweg zag ik bij een boerderij een 
waterkraan, die even gebruikt om mijn gezicht, handen en armen even 
op te frissen. Bij een kerkhof let ik ook altijd op een kraan. 



 
Morgen loop ik via het centrum van Medesano, wat ik nu gemist heb, 
naar Fornovo di Tarro. De Tarro is de rivier die aan de voet van de 
Apennijnen loopt. 

Tweede deel, Dag 11; Medesano naar Fornovo di Taro, 30 
september 2021. 

Het was vandaag een ontspannende korte tocht, desondanks toch 19 
km gelopen, ik zat wat van Medesano af en ben al weer een stuk 
voorbij Fornovo di Tarro. Vandaag wel droog maar gelukkig een keer 
geen brandende zon op mijn kop. Op dit moment is het wel 23°. Ik zit 
lekker in de tuin met een biertje dit blog te maken. Gisteren moest ik 
naar mijn overnachting's plek een stuk langs een drukke weg lopen, dat 
wilde ik vandaag vermijden. Ik heb een mooi boerenweggetje gevonden 
wat me uitstekend naar Medesano leidde. 

 
Medesano is de plaats van waterbronnen, maar verder niet zo boeiend 
dorp. De kerk en het pelgrimsverblijf zijn gesloten, de kerk vanwege 
denk ik onderhoud en het pelgrimsverblijf vanwege Corona. 



  
De natuur hier in Italië is een heel andere staat, want het lijkt hier geen 
herfst te worden alles is groen en alles bloeit. Langs de weg kom ik ook 
telkens bloemen tegen die op krokussen lijken. In de groentetuin groeit 
alles, sla, tomaten en vreemde vruchten, zie die grote vrucht rechts 
hangen ik weet niet wat het is. Ik sprak net met Emanuelle, de eigenaar 
van mijn overnachtingsplek. Ze vroeg wat ik vanavond wilde eten. 
Ineens komt ze met aubergines en tomaten aanlopen, dat worden de 
groenten vandaag. Ook dat groeit in de tuin, in augustus heeft ze nog 
broccoli gezet die ze in oktober kan oogsten. 

  
Ik loop verder over een drukke weg met gelukkig een fietspad ernaast. 
Bij iedere boerderij die langs die weg staat zie je grote 
toegangspoorten, het lijken Romeinse poorten maar dat zijn het zeker 
niet. 

 
Een stukje verder gaat de route van de weg af, als je die weg door zou 
lopen kom je op dezelfde plek uit. Maar de route is weer een mooie 
oefening voor de komende dagen, je stijgt naar 250 meter hoogte. Een 
mooie route met onderweg jagers met hun geweer. Al dagen zie ik 
bordjes staan dat jacht wel of niet is toegestaan. Ze wachten even tot ik 
voorbij ben en laten dan hun honden uit de auto en gaan met de 



geweren in de aanslag het veld in. Net daar waar zij stonden staat een 
oude eikenboom met daaronder Happy Stones. Ik dacht dat dat een 
Nederlands gebruik was, of ze komen van Nederlanders af. 

  
Weer afdalend naar de weg kom ik in het gehucht Felegara uit. Tijd voor 
koffie en water met een lekkere koek erbij. Vanuit dit gehucht loop ik 
naar de rivier de Taro die nu maar een klein stroompje is. Er staat een 
alternatieve route aangegeven bij hoogwater. De route gaat door een 
mooi gebied en door de bomen heen zie je de Taro amper. De Taro 
bestaat nu voor het grootse deel uit een grindbed met hier en daar een 
wilde stroom water. 

  

 
Uiteindelijk kom ik bij de brug over de Taro aan zodat ik in Fornovo di 
Taro kan komen. Ik weet gelukkig weer dat ik in de goede richting loop, 
Rome. Bij de brug kan je goed de grindbedden zien, het is dan ook niet 
vreemd dat ik net voor de brug langs een bedrijf loop dat grind bewerkt 
en verkoopt. 



  
  

Aan de andere kant van de brug staat een mooi bord met de route over 
de Passo Della Cisa, de Cisa pas die ik over ga. Met plaatjes en hoogtes 
erbij. Morgen loop ik naar Berceto.  

Tweede deel, Dag 12; Fornovo di Taro naar Berceto, 1 
oktober 2021. 

Gisteren nog eerst even de groente tuin van Emanuelle geïnspecteerd. 
Het is oktober en dan moet je kijken welke groente er nog staat. Later 
op de dag kwam ook nog een Italiaan die de Via Francigena op de fiets 
doet. Hij woont bij het Gardameer en is begonnen op de Sint Bernard. 
Hij fiets door naar Rome zo'n 100 tot 120 km per dag. Het is voor het 
eerst op te Via Francigena dat ik met een andere pelgrim gegeten heb, 
aan de tafel bij Emanuelle, ze had heerlijk gekookt, glaasje 
zelfgemaakte witte wijn erbij en gezellig met de Italiaan 
bijpraten.Vanmorgen zaten we ook samen om 7:00 uur aan het ontbijt, 
Italiaans eten veel zoet bij het ontbijt, veel jam. Ik was vanmorgen als 
eerste weg en de Italiaan kwam mij later tegen luid bellend met op zijn 
fiets voorbij. 

  
Vanmorgen ging ik al om 7:30 uur op pad, het wordt sowieso een lange 
dag 30 km en veel klimwerk. Tot 10 uur was het hartstikke mistig geen 
vergezichten. Maar na 10 uur kwam de zon er door en verdween de 
mist. 



 
Dit gedeelte van de Via Francigena is echt de Via Francigena, hier moet 
bisschop Sigeric hebben gelopen. Veel oude tekens op stenen uitgehakt 
en langs de weg allemaal oude tekens voor de route. Niet dat die 
handig zijn en je daar op moet vertrouwen maar het is toch mooi 
gezicht. Op de foto zie je drie verschillende aanwijzingen op één plek. 

  
Ook zijn er veel zitjes. 

 
Natuurlijk is de weg vandaag veel omhoog.Het eerste gedeelte tot net 
voor Bardonne over de weg omhoog, de SP 39, was lopen over een 
asfaltweg. Gelukkig was het verkeer daar niet druk. Daarna tot Terenzo 
over een smalle asfaltweg. Terenzo is een klein gehucht, maar alle 
dorpen die daarna nog komen behoren tot de gemeente Terenzo. Zo 
kom je Terenzo binnen lopen. En in ieder gehucht staan waterkranen. 



 
Maar na Terenzo gaat het beginnen, het pad gaat niet meer over het 
asfalt maar over bospaden met soms heel veel kiezels. Vaak best steil 
omhoog. De temperatuur was net boven de 20°, het is best zweten, je 
kleren zijn tot op de draad toe nat van het zweet. Je klimt door tot ca. 
800 meter. Uiteindelijk kom je net voor Cassio door Castello di Casola. ( 
duizelt het al van al die plaatsnamen?). Hieronder wat beelden van de 
kwaliteit van de paden. 

  
  

Op het bospad een half uur voor Cassio kwam ik twee Italiaanse 
Pelgrims tegen. Zij komen uit Parma en gaan ook tot Lucca. In Cassio 
heb ik een lunch genomen en water bijgetankt, mijn Camelback moest 
weer vol. Met dit wandelen verlies je ontzettend veel water door het 
zweten. Ik kan af en toe mijn zweetdoek gewoon uitwringen. In Cassio 
ontmoette ik bij de lunch weer een andere fietsende Pelgrim, ook een 
Italiaan en kwamen even later de twee die ik eerder had ontmoet, ook 
daar lunchen. Vanaf Cassio is het nog 9 km naar Berceto, de 
overnachtingsplaats voor vandaag. De zon werd steeds warmer maar de 
lunch had mij goed gedaan. Nadat de mist weg was had ik weer 
vergezichten. 



 

 

 

 
Je hoopt altijd, ik ben hoog, ik wil ook blijven. Maar zo werkt dat bij 
bergen niet als je het hoogste punt bereikt hebt ga je ook weer een 
stuk naar beneden. De volgende berg start je weer van een lager 
niveau. Zo ook Berceto, dat ligt in een dal en je moet weer naar 
beneden. Het is wel een mooi gezicht. 



 
Het pad gaat zelfs eerst iets omhoog en dan snel naar beneden over 
een oude Romeinse weg. Over die stenen heen is het zwaar lopen, je 
moet oppassen dat je iedere voet goed neerzet. Op het pad kom je een 
kapelletje tegen met daarin een beeld van een apostel. Op een soort 
altaartje in de kapel worden allemaal stenen gelegd waarschijnlijk door 
pelgrims. Dat is ook een gebruik op de Camino Santiago bij het Crus de 
Ferro. Iets verder ligt een kruis van, lijkt wel een kruisweg. Daar achter 
een stalen bakje met daar in een boek waarin je weer je naam kan 
schrijven dat je daar geweest bent. Dat had ik al eerder meegemaakt. 
Je ziet dat kastje met achter het kruis. En kijk ook even naar het pad 
voor het kruis. 

 

  
  



Beneden direct rechts van het pad ligt het kerkhof in de diepte. 

 
En dan loop ik Berceto binnen, een plaats met geschiedenis. Dit was en 
is de laatste pleisterplaats voor de overtocht van de Cisa pas.vroeger 
stond hier een groot kasteel om de stad te verdedigen, nu slechts een 
ruïne. En als je de plaats inloopt een prachtig straatje. 

 
De dame bij mijn overnachtingsplek stond mij al op te wachten, ze had 
mij al een appje gestuurd met de vraag hoe laat ik er ben. Prachtige 
plek waar iedere nacht pelgrims verblijven. Het is een heel 
appartement, met keuken, zitkamer, badkamer en slaapkamer. Ik heb 
niets te klagen. Ze kookt niet voor mij dus ik ga zo denk ik een pizza 
eten, dat is al weer even geleden. Hieronder een zicht van mijn 
overnachtingsplek. 

 



Morgen naar Pontremoli nog 6 a 7 km klimmen naar de Cisa pas en 
daarna 20 km afdalen naar Pontremoli. Proberen mijn knieën heel te 
houden. Dat weet ik nog van de Sint Bernard. 

Tweede deel, Dag 13; Berceto naar Pontremoli, 2 oktober 
2021. 

Ik was vroeg naar bed gegaan omdat ik ook geen radio kan luisteren. 
Vanmorgen vroeg wakker, het is zondag. En ineens blijkt er upload 
snelheid te zijn. Ik kon mijn foto's uploaden. Ik heb direct toch maar dit 
blog gemaakt dat scheelt vanavond weer.  
Ik ga nu de dag van zaterdag omschrijven op 2 oktober. 
Vandaag de dag van de afdaling naar Pontremoli, maar voor ik begin 
heb ik eerst nog 8 km te lopen naar de Cisa pas, dat stuk gaat omhoog. 
Ik had nog geen stempel in mijn pelgrims paspoort van dit dorp, 
Berceto . In de kerk was net de ochtenddienst afgelopen en ik zag de 
pastoor lopen naar de pastorie. De pastoor aangesproken of hij voor mij 
een stempel in mijn paspoort had, geen probleem kom maar even 
binnen. De deur direct naast de kerk bij dat roze huis is de ingang van 
de pastorie, je komt dan in de ontvangstruimte. Ik heb mijn paspoort 
op tafel gelegd en mocht gaan zitten. De pastoor verscheen achter het 
gordijn en haalde daar de stempel op. Na afloop kreeg ik alle beste 
wensen van hem voor het vervolg van de tocht. 

  
Berceto uitlopend kom je langs het heiligdom van Madonna delle Grazie, 
vroeger was dit een onderdeel van een Augustijnen klooster. Het 
Mariabeeld in de kerk is van Terra Cotta en daarna verguld. Op het 
plafond zitten schitterende fresco's. 

  



  
Iets verder nog een mooi beeldhouwwerk van een pelgrim, daarna loop 
ik Berceto uit en begin aan de klim. 

 
Op naar de Cisa pas waar ik rond 10 uur aankwam op 1041 meter 
hoogte. Het was vandaag ook weer best warm, niet dat dat vervelend is 
maar je zweet weer heel veel water uit. Dat is het verschil met de Sint 
Bernard daar is het veel kouder. Maar de Sint Bernard is ook ruim twee 
keer zo hoog. Ik heb een motorrijder gevraagd mij bij dit bord te 
vereeuwigen. Het is echt een route voor motorrijders ze scheuren met 
volle vaart en met heel veel tegelijk over de Cisa pas. 

 
Boven op de top staat nog iets hoger een kapel. De kapel Nostra 
Signora della Guardi, en ze wordt goed aanbeden blijkt uit het tafereel 
in de kapel. 

  
  

De route gaat verder links langs de kapel, als je achter de kapel bent 
loop je Toscane in gemarkeerd door een poort. 



 
Ik had bedacht als ik boven op de pas ben dan begint daarna het 
afdalen. Nou dat was zeker niet zo, het eerste gedeelte van de tocht 
was op zich een mooi pad je blijft heel lang hoog lopen rond de 1000 m. 
Lekker door een koel bos met verder nog een picknick bankje midden in 
het bos. Wel goed opletten waar je loopt want links gaat het steil naar 
beneden. 

  
Het is af en toe een stukje naar boven en weer naar beneden maar heel 
goed te doen. Uiteindelijk kom ik op een plek waar ik over een hoge 
bergrug loop en waar ik links en rechts eigenlijk het zelfde beeld heb, 
een snelweg en dorpjes beneden in het dal. Ik liep daar rond 12 uur 
dan luiden de kerkklokken links en rechts geklingel een prachtig geluid. 

 
Maar na deze bergrug begint het, de afdaling. Niet over lekkere vlakke 
paden maar kilometers lang over keien. Ontzettend zwaar lopen en bij 
iedere stap moet je opletten waar je je voeten zet. Het eerste gehucht 
waar je uitkomt is Cavezzana d' Antena, maar dan loop je door naar 
nog twee van die gehuchten met geen barretje voor even rust. De 
kwaliteit van de paden blijven keien. Het volgende gehucht is Gropppli, 



gelukkig overal veel waterkranen. Op de foto is het nog een redelijk pad 
het wordt nog veel erger met erg veel losse keien. 

 

 
Net voor het volgende gehucht Previdè kom ik over een lekker 
dansende en wiebelende hangbrug. 

 
Net bij deze hangbrug knikte ik met mijn linkerknie, dat is wat ik niet 
moet hebben anders loop ik gewoon mijn knie stuk. Na de brug kwam 
er weer een stevige beklimming naar Previdè. Met klimmen heb ik geen 
last van mijn knie en denk dat de knie juist weer in de goede stand is 
gekomen. In Previdè ben ik me dan ook gaan bezinnen of ik een andere 
route moet gaan lopen of doorgaan op deze wijze met het risico dat ik 
flink last van mijn knie zou krijgen. Ik heb gekozen voor het alternatief, 
ik kon een route bepalen over wegen die mij ook naar Pontremoli zou 
brengen. In Previdè heb ik nog even bij een waterkraan mijn 
watervoorraad aangevuld en ben de tocht begonnen. Bij het volgende 



gehucht via de weg waren gelijk weer barretjes, ik kon vers water 
kopen en heb een lekker ijsje genomen. Ik voelde me weer top. Over 
de weg was het goed te lopen, nagenoeg geen verkeer en mooie 
uitzichten. Rond half vier kwam ik aan in Pontremoli.  
Pontremoli is een mooi plaatsje. Ruim 10 eeuwen geleden trok 
aartsbisschop Sigeric door Pontremoli en noteerde dat in zijn reisboek. 
Hij zag een welvarende en vrije stad die reizigers, waaronder pelgrims, 
een gastvrij onthaal bood. En waren dan ook heel veel religieuze orders 
in Pontremoli gehuisvest die zich erop richtten deze pelgrims te 
verzorgen. Boven de stad uit zie je het kasteel del Piagnaro, ingeklemd 
tussen de rivieren de Magra en de Verde. 

 
Pontremoli is een toeristisch stadje met allemaal smalle straatjes. Je 
komt de stad in door een poort, iets verderop rechts is mijn 
overnachtingsplek van vandaag. Het is alsof de tijd hier heeft stil 
gestaan. 

  
Midden in de stad staat de kathedraal. De bouwstijl van de kerk zelf en 
de voorgevel zijn totaal verschillend. Ook de bouw van deze kerk heeft 
ruim 200 jaar geduurd, gestart in 1710 en gereedgekomen in 1926. Het 
is een protsige kerk met een voorgevel uit de neo-renaissance tijd. 



  
En dan nog in deze stad de mooie Romaanse brug over de rivier, een 
beetje jammer van de troep onder de brug. 

  
Morgen (zondag) loop ik naar Aulla, ik loop dan een alternatieve route 
door het dal van de rivier de Magra. Ik heb na die ene knik in mijn knie 
geen last meer gehad. Dat is de reden dat ik morgen ook nog even een 
alternatieve route kies. Ik mis dan de pittige hoog gelegen 
omzwervingen van de originele route.  

 
Ik ben even door Fornovo di Taro gestruind, In het oude Forum Novum 
stopten pelgrims al in de negende eeuw. Met moeite kan je dat nog zien 
bij de kerk Santa Maria, waar in een nis rechts van de deur een beeld 
staat van een pelgrim (zonder hoofd??). Aan zijn riem draagt hij zeven 
sleutels, de symbolen van de belangrijkste basilieken in Rome. 



 

 
In Foronovo di Taro heb ik nog even geluncht om daarna het eerste stuk 
van de klim op te pakken. Mijn overnachtingsplek ligt al op 275 meter 
hoogte. Een B&B vandaag waar ik ook warm kan eten. Emanuelle is er 
maar druk mee, er zijn twee gasten maar gelukkig was ik er het eerst 
en heb de grootste stem gehad in wat we gaan eten. Ik gaf haar aan 
dat ik geen liefhebber van pasta ben, geen probleem voor haar, het 
wordt rijst, waarschijnlijk risotto met asperges die ze nog in de 
diepvries heeft en als groente dus de net geoogste aubergine en 
tomaat. Ik heb begrepen dat haar man kok is. Op de Facebook groep 
van de via Francigena zie je deze plek vaak langs komen met altijd 
enthousiaste verhalen. Het Nederlandse stel wat ik in Fidenza 
tegenkwam wilde hier ook overnachten maar het zat vol. Hieronder de 
foto van het huis en het uitzicht vanaf mijn kamer. 

Tweede deel, Dag 14; Pontremoli naar Aulla, 3 oktober 2021. 

Vandaag niet de klim route gekozen maar de fietsroute, een fiets kan 
niet over keien naar beneden. De route is wel minder mooi denk ik, 
maar dit is voor vandaag de beste optie. Ik heb vandaag ook geen last 
van mijn knie gehad. 
Vanmorgen buiten de deur ontbijt genomen, boterhammen kennen de 
Italianen niet bij het ontbijt. De pastoor had ook net ontbeten en liep 
net naar de krantenkiosk om de zondagskrant te halen en daarna ging 



hij linea recta naar de drankwinkel. Ik heb hem maar niet aangesproken 
want hij moet zo ook nog een mis doen. Het was een ouderwetse met 
een zwarte jurk aan met 100 knoopjes aan de voorkant. 

 
Daarna op pad door het mooie Pontremoli, alsof de tijd hier heeft 
stilgestaan, weer over een andere mooie Romaanse brug, en lang door 
de smalle straatjes lopen. 

 
De dag van vandaag is bewolkter, maar nog genoeg kans op zon vanuit 
de blauwe lucht. Een kort regenbui gehad waarvoor ik even onder een 
boom kon schuilen, verder toch veel zon met een temperatuur van 23 
°. Hieronder een blik om ca. 9 uur terug in de richting van Pontremoli. 
De rivier is de Magra, die doorloopt naar Aulla, waar ik naar toe moet. 
Staat nu weinig water in. 

 



Het eerste deel van de route was niet geweldig, het tweede deel werd 
veel mooier. Je komt wel door allerlei gehuchtjes die niet heel bijzonder 
zijn.bij een van de gehuchtjes, waarvan ik niet meer weet welke, heb ik 
een cappuccino genomen. Uiteindelijk gaat de route over in een 
landelijk weggetje met mooiere beelden. 

 
De uitzichten zijn nog steeds mooi en het is prettig lopen op die 
landwegen. Best af en toe fiks omhoog anders heb je die vergezichten 
niet. 

 

 
In Italië kennen ze geen statiegeld op flessen en plastic flessen, 
daarnaast denk ik dat het aanbieden van huisvuil erg duur is. Want wat 
mij erg opvalt is de vele rotzooi die langs de weg in het bos gedumpt 
wordt. Dat zie ik al dagen lang en verdient niet de schoonheidsprijs. 
Adie en ik zijn wel eens in de omgeving van Napels geweest daar lag 



ook ontzettend veel huisvuil maar dat kwam door staking van de 
huisvuil ophalers. Hier onder twee voorbeelden. 

 

 
Net voor het mooie gehucht Lusuolo zie je een overzicht van het dal van 
de Magra, er moet een snelweg, een rivier en een spoorlijn door. De 
spoorlijn zie je niet maar die is er wel. 

 
Dan nader ik het gehucht Lusuolo, weer een plekje waar de tijd heeft 
stil gestaan. De route loopt eigenlijk om het gehucht heen maar daar 
heb ik niet voor gekozen. Als je Lusuolo nadert kan je de kerk natuurlijk 
niet missen. Er was een kerktoren waar vanuit met de klokken het Ave 
Maria werd gespeeld. Zo lopend ontzettend mooi.  



 
Ik ga dan links van de kerk de poort door en kom dan weer in een 
prachtig gehucht. Aan het eind van het weggetje een mooie trap met 
ook een poort. 

 

 
Dan kom ik bij een mooie picknick plek, tafel, twee stoelen en twee 
bankjes onder een boom. Net van, ga meer zitten allemaal dan kan de 
bespreking of lunch beginnen. Ik heb op zijn Italiaans geluncht. Koekjes 
en water, dat zie ik onderweg veel Italianen die aan de wandel zijn 
nemen. Speciaal voor Marjoke, mijn schoondochter, met mijzelf erbij op 
de foto. 



 
Uiteindelijk steek ik het dal van de Magra over, de snelweg, de rivier en 
de spoorlijn. Het water van de Magra is erg helder, er zwemmen grote 
vissen in. Heb geprobeerd die op de foto te zetten maar dat is niet goed 
gelukt. 

 
Uiteindelijk was ik al om half drie in Aulla, het laatste deel van de route 
was over een oude spoorlijn, die nu fiets en wandelpad is. Ik zit wat 
buiten Aulla maar wel op een mooie plek. De vrouw des huizes wilde 
zoveel uitleggen dat voor iemand die al twee weken onderweg is niet 
meer gebruikt zaken vreemd zijn. Ze sprak geen woord Engels en belde 
haar zoon die mij alles moest uitleggen, super ingewikkeld en onnodig. 
Een restaurant is hier niet in de buurt, maar mevrouw brengt mij rond 
half acht naar een restaurant waar al gereserveerd is en haalt mij na 
het eten weer op. Dat is toch aardig. Later ben ik met haar via Google 
translate gaan communiceren door het gesprek te vertalen. 
Morgen geen lange wandeling maar nog wel een pittige met wel twee 
stevige beklimmingen en een lange afdaling naar Sarzana. Volgens mij 
niet over grindpaden maar asfalt weggetjes. Er is geen alternatief voor 
deze 16 km. Bij de afdaling krijg ik zicht op de Middellandse zee. De 
dag erop kom ik echt aan de zee. 



Tweede deel, Dag 15; Aulla naar Sarzana, 4 oktober 2021. 

Ja, wat ga ik vandaag doen? Vanmorgen bij het uitchecken kreeg ik al 
de waarschuwing dat het weer erg slecht wordt vandaag, onweer en 
harde regen. Volgens de host was het gevaarlijk om de bergen in te 
gaan. Ook de weerapp geeft waarschuwingen. Avontuur is leuk maar 
het moet niet gevaarlijk worden. Besloten om dan ook niet te gaan 
wandelen en meer aandacht te geven aan de plaatsjes Aulla en 
Sarzana. Van Aulla naar Sarzana ben ik met de trein gegaan. Het 
noodweer is wel wat verlaat, uiteindelijk begon dat om drie uur 
vanmiddag. In Sarzana kwam ik de Denen tegen die ik ook op de boot 
over de Po had ontmoet bij Danilo, zij hadden hetzelfde besluit 
genomen. 

 
  
Gisteren was ik alleen met de auto door mijn host naar Aulla gebracht 
en gehaald voor het diner. Hij wilde mij vanmorgen al weer brengen. 
Maar als loper ga ik toch liever lopend, maar een sympathiek aanbod. 
Uiteindelijk was ik lopend zo in Aulla en zie je wat meer dan met een 
auto. Ik kwam al snel bij het restaurant waar ik gisteren heerlijk had 
gegeten. Lekker gewoon buiten. 

 



Aulla (uitgesproken als A-oe-la). Op 8 april 2020 stortte in Aulla een 
brug over de Magra in. Vanwege de maatregelen in het kader van de 
corona crisis in Italië, waarbij iedereen zo veel mogelijk moest 
thuisblijven, viel bij deze instorting slechts één lichtgewonde. Bij meer 
bruggen waar ik overloop heb ik vaker het gevoel en de vraag of 
onderhoud niet nodig is.  
In Aulla vindt je de abdij van Sint Caprasio. De kerk, behorend bij de 
abdij, werd in 884 gesticht door de markies van Toscane Adalberto I en 
opgedragen aan Santa Maria Assunta. Sinds 1050 is het opgedragen 
aan Caprasio, kluizenaarheilige van de Lerino-eilanden aan de 
Provençaalse kust, wiens overblijfselen volgens de traditie in de 7e-8e 
eeuw naar Aulla werden gebracht door Colombiaanse monniken 
Lerinensi om hen te redden van Saraceense invallen. (Snap je het 
nog ?) Aartsbisschop Sigeric bezocht en beschreef deze abdij, er is ook 
in een deel van de oude abdij een museum. De botten of relikwieën, 
zoals dat heet, van Caprasio liggen onder het hoofdaltaar van de 
huidige kerk.  

 
Binnen in de apsis zijn de fundamenten gevonden van twee kerken uit 
de 8e en 9e eeuw. De apsis, die momenteel zichtbaar is, dateert uit de 
10e eeuw. In de gebouwen van de pastorie werd de grote kapittelzaal 
van het klooster ontdekt en tentoongesteld, waar nu het Museum van 
San Caprasio is ingericht met archeologische vondsten uit de Romeinse, 
vroege en late middeleeuwen en met de reconstructie van de figuren 
van de pelgrim, de monnik, de abt. Hieronder de abt en de Pelgrim. 

  



En hieronder een overzicht van bijna het hele museum voorheen 
kapittelzaal. 

 
Tegenwoordig verzamel je stempels van de plaatsen war je als pelgrim 
bent geweest, in de tijd van Sigeric waren dat muntjes, iedere 
pleisterplaats had zijn eigen muntje. In een vitrine is een mooi 
overzicht van de vele munten uit die tijd. 

 
Mijn verzameling tot nu toe, ziet er iets anders uit. De hele grote rode 
stempel is van Danilo. 

 
Na dit leuke bezoek met leuke ontmoetingen en een kopje koffie ben ik 
naar het station gestruind, de heuvel op en afdalen, het station ligt wat 
buiten Aulla. Hieronder het pad erheen en het grote station, met de 
donkere wolken erboven. 



  
Om 13:00 uur kwam ik aan in Sarzana. Ondanks de bombardementen 
van de Tweede Wereldoorlog heeft de stad nog een goed bewaard 
gebleven historisch centrum. Dat kun je zien als je de stad inloopt. Een 
mooie poort, vlak daarbij het fort Di Darzanello en weer mooie 
doorkijkjes in de vele straatjes. 

 

 
Een mooi groot plein met een prachtig monument. 

 



Het fort van Sarzanello is een militair fort dat oprijst op de heuvel van 
Sarzanello, in de buurt van Sarzana. De natuur en de ligging maken het 
een van de symbolen van de stad Sarzana. Sinds december 2014 
beheert het Ministerie van Cultureel Erfgoed het Museum Complex. 
Vandaag gesloten om dezelfde reden als geen wandeling maken. 

 

 
Mijn overnachtingsplek is midden in het stadje direct achter de 
kathedraal aan een pleintje. Middags van 1 tot 3a4 uur is alles dicht ook 
de kathedraal. Maar daar loop ik zo nog wel even heen. Gedaan, zie 
resultaat. 

 
In de kerk het beroemde kruis van Mastro Guglielmo of Croce di 
Sarzana,is een geschilderd kruis, gedateerd op 1138 en bewaard in de 
kathedraal van Santa Maria Assunta in Sarzana. Dit is het oudst 
gedateerde voorbeeld van een geschilderd kruis. Op het kruis is de 
gekruisigde Christus afgebeeld, vergezeld door de rouwenden en door 



panelen van verschillende afmetingen met verhalen. Op de foto eronder 
in het Engels uitgelegd. 

 

 
Ik heb best veel gedaan en gezien vandaag en ik zal ook zeker wat 
gemist hebben, maar ik zit veilig in Sarzana. Nog even een foto van 
mijn overnachtingsplek, ik zit op de tweede verdieping, het gele huis, 
waar de luiken openstaan en kijk uit op de kathedraal.  

 
Morgen ga ik echt weer wandelen omdat ik niet meer de bergen in ga. 
Ik loop dan door het bekende gebied van het Carrera marmer, hier het 
witte goud genoemd.uiteindelijk eindig ik in de badplaats Marina di 
Massa aan de Middellandse zeekust. 



Tweede deel, Dag 16; Sarzana naar Marina di Massa, 5 
oktober 2021. 

  
Gisteren is het echt noodweer geworden, hevige onweer met felle 
lichtflitsen, veel gedonder en harde regen. Mijn kamer lichtte telkens 
helemaal op bij zo'n bliksemschicht. Maar vanmorgen was het droog en 
rond de 20°. Ontbijten moest ik weer buiten de deur en om een uur of 
half negen was ik weer op stap. Sarzana uit en direct een stuk fiks 
omhoog. Over een kiezelpad omhoog en omlaag, maar wel met keien 
die vast lagen. En terugkijkend naar Sarzana. 

  
  

Nu ik in Toscane zit, en zeker het stuk richting zee, valt het op dat er 
eigenlijk altijd huizen staan, ik loop geen lang stuk meer zonder huizen. 
Niet dat dat erg is maar het is anders. Af en toe kom je wel echt door 
een dorpje met barretje en kleine winkels.  
Wat ook opvalt is het landschap. De hele route heel veel bamboe en 
veel olijfbomen, ieder huis heeft eigenlijk wel een olijfboom. Daarnaast 
zie je ook de druivengaarden voor de wijnproductie. Ook 
wijnproducenten en verkopers zie je veel. 

 



 

 
Vandaag heb ik de lange historische route genomen en kom je langs 
overblijfselen uit de Romeinse tijd. Eerst kom ik langs het fort van 
Sarzanello, net voor het verderop gelegen Luni. Ook de Romeinen 
kende deze hooggelegen plek. De Romeinen noemde de stad Luna i.p.v. 
Luni, en vestigden daar een toevluchtsoord met een compleet 
amfitheater. Er is ook een groot archeologisch museum en tot op de dag 
van vandaag is men bezig met archeologisch onderzoek. Hieronder een 
impressie van de opgravingen tijdens mijn tocht. 

  

 
Een stuk verder kom ik langs de opgravingen van het amfitheater, het is 
bijna net zo groot geweest als het Pantheon in Rome. Maar het niet 
meer zo herkenbaar. Ook hier waren de gladiatoren in gevecht. 



 

 
Verderop een ander natuurlijk wonder, een 100 zwarte geiten die 
verplaatst moeten worden, de geitenhoeder vroeg mij nog of ik 
onderweg naar Rome ben, ik heb ja geantwoord en hij wenste mij veel 
succes. 

 
Vandaag vaak langs een kanaal gelopen, liep erg prettig. Je kon wel 
overal nog veel schade zien aan de natuur van het noodweer van 
gisteren. 

  
Om ca. half één kom ik aan in Carara, de stad van het marmer wat dan 
weer Carera heet? Eerst even lekker geluncht. Daarna een andere route 
gekozen richting kust. Ik wilde zien waar al die vrachtwagens met die 
grote marmer blokken heen gaan. Ik loop dan door het gebied waar het 
marmer bewerkt wordt. Een serie blokken uit dezelfde groeve met 
dezelfde structuur moeten bij elkaar blijven. De blokken worden hier 
verzameld en voornamelijk in grote platen gezaagd. Het kan natuurlijk 



ook in andere maten maar veel marmer wordt voor gevelbekleding of 
voor vloeren gebruikt. 

 

 

 
Die blokken komen aan de andere kant van Carara uit de groeves. In 
Carara zijn alle stoepbanden en stoeptegels van marmer. Ook veel 
tekens van de Via Francigena natuurlijk. 

  



Ik overnacht iets van de route af in de badplaats Marina di Massa. De 
zee is vandaag onstuimig door de harde wind die er staat, de vlaggen 
op het gebouw staan strak. Duitsers, Belgen, Fransen Denen en 
Zwitsers zie ik, waar is de Nederlandse vlag? En wat een donkere lucht 
richting bergen. 

 

 
Inmiddels schijnt hier de zon, houden zo. Morgen loop ik naar 
Camaoire. Ik heb de etappes van Sarzana naar Lucca in drieën geknipt. 
Anders had ik vandaag tegen de 35 km moeten lopen en daarna nog 32 
km. Nu is het nagenoeg gelijk verdeeld in telkens iets meer dan 20 km. 

Tweede deel, Dag 17; Marina di Massa naar Camaoire, 6 
oktober 2021. 

Het is toch een dag geworden van ruim 30 km. Ik zat in Marina di 
Massa en moest eerst naar Massa om weer op de route te komen, dat 
was al een flinke tippel. Ik zit nu in Camaoire, maar dat is zo uitgestrekt 
dat ik ook een 1,5 km van de route afzit. Daarnaast nog een stevige 
klim na Massa en net voor die klim hevige regen. Voor de één na laatste 
wandeldag een pittige.  

Vanmorgen met het ontbijt ontmoeten het Deense echtpaar en ik 
elkaar, zij zaten op dezelfde plek maar dat ontdekten we pas 
vanmorgen. De eerste keer was bij de boot van Danilo, de tweede keer 
in Sarzana en nu in Marine di Massa. Zij wilden ook naar de kust en zo 
kwamen we elkaar tegen. Weer veel ervaringen uitgewisseld tijdens het 



ontbijt. Hij heet Jan en zij heet Hanny, of ik haar naam helemaal goed 
heb weet ik niet zeker. Wat zijn Deense mensen toch altijd aardig, dat 
weet ik nog van de Camino Santiago met Tjedde, de vrouw die ik 
tekens tijden de route ontmoet heb. We hebben elkaar we even op de 
foto gezet. Hanny heeft ook de link naar dit blog dus zal het zeker 
nalezen. 

 

De weg naar Massa was niet de mooiste, maar toch mooi dat ik er even 
doorheen gelopen ben. Een drukke stad met hooggelegen het kasteel 
Malaspina. Je kan het ook bezoeken maar dat werd me wat te gortig om 
ook nog te doen. 

 

Wat ook leuk is zijn al die sinaasappel bomen in de straten. De 
sinaasappels hangen gewoon te verrotten aan de boom maar het is 
altijd een mooi gezicht. 

 



Ik was hier in Massa rond 9:15 uur, in de kathedraal was net een mis 
aan de gang, foto's nemen kon niet. Ik had er wel graag een stempel 
gehaald om dat de kathedraal opgedragen is aan Franciscus en Paulus, 
voor pelgrims twee belangrijke heiligen. Massa uitlopend begon het te 
regenen, even schuilen onder een boom en weer verder. Maar dat was 
van korte duur want het begon even te stort regenen, mijn 
regenkleding moest echt even aan. Net na Massa de stevige klim die ik 
op moest en in de regen gedaan. Even was het te erg dat ik moest 
schuilen. Uiteindelijk op de berg mijn regenjas weer uitgedaan en een 
stuk later mijn regenbroek. Verder op de route ook geen regen meer 
gehad. In de verte hoorde ik het wel onweren maar dat was aan de 
andere kant van de bergen.  

De Apennijnen is een heel langgerekt berggebied richting het zuiden 
van Italië. Ik blijf nu langs de flanken van de bergen lopen en daarom 
af en toe nog een klimmetje. Dat geeft ook wel weer mooie uitzichten, 
op de kust waar wel de zon scheen. 

 

Uiteindelijk is er ook weer een andere kant van de berg en ga je die 
weer af. Plotsklaps weer een leuk rustplekje voor de pelgrims van de 
Via Francigena, met waterkraan, zitjes en een kunstwerkje.  

 

Je kan zien dat de regen het water weer in beweging heeft gebracht wat 
weer mooie plaatjes oplevert. Ook de vliegdennen met de lange kale 
stammen zie je hier veel. 



  

Niet veel later kom ik in Pietrasanta, een klein maar bruisend plaatsje, 
is bekend omdat Michelangelo er het marmer voor zijn beroemde 
kunstwerken haalde. Gelukkig is de tijd er verre van stil blijven staan 
sinds de grote marmermeester is vertrokken. Sterker nog, Pietrasanta 
is één groot beeldenpark, met meer dan zeventig beelden van 
Italiaanse en internationale kunstenaars die zich allemaal hebben laten 
inspireren door deze creatieve plek. Al wandelend door het stadje stuit 
je op elk plein, maar ook op onverwachte plekken, op marmeren of 
bronzen meesterwerkjes. Als je Pietrasanta inloopt kom je al bij de 
eerste. 

 

Verderop heb ik mezelf laten vereeuwigen in de poort naar Rome. Voor 
de poort ligt een bronzen plak met de verwijzing naar Santiago, de 
schelp, en naar Rome, de sleutels. 

  

Lopend langs al die beelden tijd voor een lunch zodat ik verder kan naar 
Camaoire, de kathedraal San Martino kan je niet missen met de apart 
staande toren, een campanile. Een Campanile is een vrijstaande hoge 
toren van baksteen met bovenin klokken. Op het San Marco plein in 



Venetië staat ook een campanile. Jammer dat tussen één uur en drie 
uur, soms zelfs vier uur alles gesloten is. 

 

Pietrasanta uitlopend langs een stuk drukke weg, maar verderop ga ik 
weer de rust in en moet weer omhoog. Omhoog over een redelijk keien 
pad en omlaag door een bamboebos. De hoeveelheid bamboe hier blijft 
mij verbazen, je ziet het echt overal. 

  

  

De olijven zijn eigenlijk rijp, veel vallen op de grond en gaan verloren. 
Boeren hebben allerlei creatieve manieren bedacht om de olijven op te 
vangen die er al voor de pluk afvallen, hieronder allemaal netten onder 
de bomen gespannen, je ziet ook vaak dat er netten op de grond 
liggen. 

  

 



Uiteindelijk kwam ik om kwart over vier op mijn overnachtingsplek aan, 
een rustiek Toscaans appartement geboekt via AirB&B maar zonder 
ontbijt. In het appartement vond ik bij toeval een "geheime deur" Je 
ziet een kast met kopjes en zo, maar die kast kan helemaal 
wegdraaien, daarachter de schoonmaak spullen. Grappig. Ik merkte het 
omdat ik kopje wilde pakken voor koffie. 

  

  

Morgen de laatste wandeldag op de Via Francigena van deze serie. 
Morgen loop ik naar het mooie Lucca. 

Tweede deel, Dag 18; Camaoire naar Lucca, 7 oktober 2021. 

Vanmorgen lekker vroeg op pad, om 8 uur al op weg naar de route. 
Gisteren nog even lekker pizza gegeten op 4 minuten loopafstand, en 
vanmorgen bij een super klein winkeltje croissants gehaald, en al 
lopend opgegeten. Koffie kon ik zelf zetten en had ik al op. Op voor de 
laatste wandeldag van deze serie. Het was een mooie route op het 
laatste stuk voor Lucca na. Het eerste stuk was langs een wat drukkere 
weg. Maar telkens wijkt de route van die weg af om weer een stuk over 
een landweggetje of pad te lopen. Bijzonder zijn toch al die propvol 
gestopte winkel, hier een die niet alles binnen meer kwijt kon. 

 



Weer door een bamboe bos. 

 

Het was vandaag heerlijk wandelweer, niet te heet en niet teveel zon 
maar vooral droog, dat is toch wel lekker. Rustplaatsen en waterkranen 
hier te over. Met een muurschildering tegenover dat zitje met Sigeric te 
paard, maar dat klopt niet want hij was ook lopend. Misschien is het 
een andere bisschop. 

  

Daarna begon toch weer een stevige klim, ongeveer 250 meter omhoog 
naar het plaatsje Montemagno, het begon mooi met een geplaveid 
stukje maar dat was maar een meter of twintig. Boven aangekomen 
dan toch weer een mooi uitzicht. In Montemagno tijd voor een kop 
koffie. 

  

  

Daarna over asfaltwegen naar beneden door naar het dorpje 
Valpromaro. In dat dorp ziet een Ostello voor pelgrims, de deur 
wagenwijd open, naar binnen en zeer gastvrij ontvangen. Een wat 
oudere vrouw runt het maar er is altijd wel een vrijwilliger aanwezig. 
Ook in dit geval, een jonger iemand en ze sprak perfect Engels. 



Welkom, ga zitten zei ze. Wil je koffie? Ja natuurlijk zei ik. Dat werd 
gezet en gisteren hadden ze net lekkere taart gebakken. De vrijwilliger 
doet dat af en toe een periode, dat zag je ook veel op de Camino 
Santiago. Zij heeft ook de Camino Frances gelopen net als ik. Was ook 
laaiend enthousiast daarover. Zo hebben we heerlijk een tijd met elkaar 
gekeuveld, de oudere vrouw kwam ook steeds erbij maar spreekt alleen 
Italiaans. Ik kreeg een stempel in mijn paspoort en heb me 
ingeschreven in het register. Ik gaf aan dat er vandaag meer langs 
komen, eerder had ik een jonge vrouw ontmoet en het Deense paar 
komt ook vandaag hier langs. 

 

  

  

Daarna gaat de route weer omhoog, weer met een stevig klimmetje 
maar niet zo lang. Uiteindelijk kom ik in Piazzano uit, een dorpje waar 
je zigzaggend door smalle straatjes loopt. 

 



Via asfaltweggetjes weer omlaag, in de verte een kerkhof waar net 
iemand begraven was, de familie en de pastoor kwam ik tegen toen ik 
daar was, van iedereen de beste wensen voor mijn tocht naar Rome. 
Maar net op dat punt had ik voorbij het kerkhof naar rechts gemoeten. 
In alle drukte de aanwijzing niet gezien. Ik liep rechtdoor maar had wel 
redelijk snel door dat dat niet klopte. Weer terug naar het kerkhof, 
iedereen stond daar nog te praten. Iedereen tot en met de pastoor aan 
toe wilde mij de weg wijzen. Gelukkig riep een man de groep tot 
bedaren omdat ik het in het Engels wilde horen. Hij gaf aan dat ik langs 
het kerkhof naar benden moet. Een vrouw bleef maar wijzen naar die 
weg die ik eerst was gegaan. Maar ik ben de originele route gaan 
volgen. Had ik maar naar die vrouw geluisterd want het was een 
verschrikkelijk gevaarlijk pad over gladde rotsen, met moeite heb ik 
alles heen gehouden. Voor de begrafenis gasten gaf het in ieder geval 
wat afleiding. Ik heb de groep maar niet op de foto gezet dan vond ik 
niet kies.  

Uiteindelijk lijk ik in Lucca aan te komen als Petrus met zijn sleutel in de 
hand mij over de Serchio heen laat. 

 

Daarna mag ik kilometers lang langs de rivier lopen, waarom begrijp ik 
wel, omdat de weg naar Lucca beredruk is. Maar een erg saai stuk.met 
een verzetje, een waterstroom in de rivier. 

 

Maar dan sta ik voor een van de stadspoorten van Lucca, een stad met 
een 4 km lange vestingsmuur. Lucca was al een Romeinse kolonie. 



  

Eerst ben ik naar mijn overnachtingsplek gegaan om me even op te 
frissen, een douche na de wandeldag is altijd erg lekker. Morgen ben ik 
nog de hele dag in Lucca. Vandaag heb ik alleen de kathedraal San 
Marino bezocht. Een stempel in mijn paspoort en de entree is voor een 
pelgrim gratis. Marmer, marmer en nog eens marmer, daarmee is de 
kathedraal van binnen en buiten bekleed, niet zo gek voor deze streek. 
De kerk is a symmetrisch omdat de toren, de campanile, er eerder 
stond en de kerk niet naar links kon. Er wordt beweerd dat ze verkeerd 
gemeten hebben. Het rechter deel van de kerk is smaller bij de toren. 

 

Binnenin zijn de vele beelden en gebrandschilderde ramen de eerste 
blikvangers. Er zijn werken te vinden van Guido Bigarelli, Tintoretto en 
Fra Bartolomeo. Een kleine rechthoekige kapel bevat een van de 
belangrijkste relikwie van de stad, de `Volto Santo di Lucca.´ Het is een 
houten kruis, voorzien van houtsnijwerk met de afbeelding van een 
Jesus. Het kruis, gemaakt tussen 1170 en 1220, heeft een 
indrukwekkende omvang van ruim vier meter, waarbij het 
Christusfiguur 2,5 meter hoog is. De legende van dit beeld is dat 
Nicodemus een beeld van Christus heeft gesneden uit een ceder van 
Libanon. Het zou dus een echte afbeelding van Jezus zijn, gemaakt door 
een tijdgenoot. Het beeld bleef verborgen tot 782. In dat jaar zou een 
schip zonder bemanning de kust van Toscane (bij Luni) hebben bereikt. 
De bisschop van Lucca was in dat jaar op Goede Vrijdag naar Luna 
gegaan omdat hij in een visioen hiertoe opgedragen was. In een 
ossenwagen werd het beeld naar Lucca gebracht. Ieder jaar is er een 
processie in Lucca waarin het kruis wordt meegedragen. Nu staat het 
goed afgeschermd in een kapel in de kerk. 



  

Nog een blik in de mooie kerk vol met schilderingen op het plafond. 

 

Langs de zijkant bij 10 altaartjes hanger bijzonder mooie schilderijen 
van de eerder genoemde schilders. Hier het laatste avondmaal op een 
heel andere wijze uitgebeeld dan we meestal zien. 

 

Weer terug naar mijn overnachtingsplek om dit blog te maken. Op een 
punt staat op een Ionische zuil een aartsengel. Het is zo mooi omdat 
het beeld in de zon staat met op de achtergrond donkere wolken. 



 

Morgen een dagje Lucca en mijn laatste blog van deze serie. Om kwart 
over zes neem ik de trein naar de luchthaven van Pisa. In Lucca is 
morgen nog veel te bekijken. Mijn rugzak kan hier blijven en kan ik 
ophalen als ik naar het station ga. 

Tweede deel, Dag 19; Lucca naar Nieuwegein, 8 oktober 
2021. 

Gisteren lekker gegeten in deze gezellige stad Lucca. Het Piaza del 
Anfittheatro een gezellig plein. En nog steeds buiten eten, al is het wel 
wat frisser dan in het begin van mijn tocht. Morgen komt hier de zomer 
weer terug met veel zon. 

 
Vanmorgen lekker uitgeslapen, om half elf moest ik mijn kamer leeg 
hebben, dat is makkelijk gelukt. Mijn rugzak in de grote keuken en 
buiten de deur ontbijten. Lucca verder verkennen. Hierboven zie je de 
foto van het Piaza del Anfittheatro, ditzelfde beeld zie je ook in Sienna. 
Dit is zo ontstaan omdat dit vroeger een amfitheater was. Ik was in een 
museum en daar werd dat beeld goed weergegeven. Vandaar de vorm 
van dit plein.  



 
Als eerste kwam ik natuurlijk weer bij een kerk, de San Michelle in Foro. 
Met de forse aartsengel Michaël op de hoek als bekroning van de rijk 
bewerkte gevel. Geld voor de binnenkant was er niet meer die is heel 
sober. 

  
  

De route verder leidt mij naar het geboortehuis van Pucini. Hij is in 
1858 in Lucca geboren en kun je hier niet langs componist Pucini heen. 
Met zijn beroemde opera's onder andere, La Bohème, Tosca, Madame 
Butterfly en Turando heeft hij nog steeds veel invloed op het repertoire. 
Net schuin voor zijn geboortehuis staat een bijzonder standbeeld van 
Pucini in relaxte houding. Het huis helemaal rechts waar je net een 
stukje van ziet is zijn geboortehuis. Echt tijd voor een opera zat er niet 
in voor mij. 

 
Op advies heb ik een fiets gehuurd om over de 4 km lange stadswal te 
fietsen, je ziet veel van die familie fietsen. Een mooie route met 
onderweg twee uitstapjes, eerst voor koffie en dan voor het Via 



Francigena entry point museum. Op en onder de stadswal is dit 
museum. Met de lift naar de tweede laag en staat er een gids op mij te 
wachten om mij een privé rondleiding te geven.eerst gingen we de 
stadswal op en kreeg ik uitleg over de functie daarvan en waarom die 
uitschieters of punten in die wal zitten. Ja, dat is bekend en is voor de 
opstelling van de kanonnen zodat iedereen die de muur over wil in het 
schootsveld zit. Toen een verdieping lager waar hij mij uitleg ging geven 
over de Via Francigena nog niet door hebbend dat ik die zelf loop. Leuke 
filmpjes van alle delen van de via Francigena. Verder daar nog een 
uitleg over de historie van Lucca, en over het eten in verschillende 
eeuwen in zomer en winter. Daarna gingen we de catacomben in van de 
stadswal. Een prachtige plek. Het eerdere plaatje van het amfitheater 
komt ook uit dit museum. 

 
Na de uitleg gingen de lichten uit en werd er op de muur een echt 
prachtige animatie film van 15 minuten getoond over de Via Francigena. 
Echt heel mooi, ik heb het helemaal opgenomen, als het lukt plaats ik 
het als filmpje. Dit museum was zeker de moeite waard. Hierna weer de 
fietstocht over de wal verder afgemaakt. De fiets nog even gehouden 
om op het Piaza del Anfittheatro nog even lekker gezellig te gaan 
lunchen, een accordeonist midden op het plein maakte het nog 
gezelliger.  
Toen naar nog een kerk, de Basilica di San Frediano. Niet zozeer voor 
de kerk maar voor het mirakel van Lucca van Zita. Zita was bijna haar 
hele leven dienstmeid in de adellijke familie di Fatinelli. Ze gaf de helft 
van haar eten aan de armen, bracht veel tijd door in de kerk, maar als 
ze terugkwam was al het werk toch gedaan. Ze zou eens water in wijn 
hebben veranderd toen de wijn op was bij een feest. Volgens de 
legende gaf ze de mantel van de vrouw des huizes aan een arme, maar 
toen ze werd betrapt bracht een engel de mantel terug. Toen zij stierf in 
1272, doofde, op precies hetzelfde tijdstip, een ster die boven de stad 
hing. Zita van Lucca wordt voorgesteld als een dienstmeid, vaak met 
blote voeten omdat ze nooit schoenen had gedragen. Een van de meest 
voorkomende voorstellingen is dat ze bij een bron is en een bedelaar te 
drinken geeft. Aan haar voeten staat vaak een kruik. Een brood en een 



mantel, die soms ook over de bedelaar ligt. Zita is de patrones van 
dienstboden, dienstmaagden, bedienden, huishoudsters en 
loopjongens.  
En in deze basiliek ligt haar gemummificeerde lichaam. Jaarlijks op 27 
april gaat er een grote processie door Lucca. 

 
In de kerk is ook nog een kapel die een heel klein beetje lijkt op de 
Sixtijnse kapel in Rome, maar geen schilderingen van Michel Angelo. 

  
  

Er zijn ongetwijfeld nog meer hoogtepunten in Lucca, maar om 17:00 
uur vond ik het tijd mijn rugzak op te gaan halen en rustig aan richting 
station te gaan. Daar neem ik de trein naar Pisa Centraal en vandaar 
met een zelf rijdende shuttel metro naar het vliegveld. Mooi tijd om 
mijn blog van vandaag te gaan maken. 

 



Terugkijkend naar dit deel van de Via Francigena, van Vercelli naar 
Lucca. Met alle omzwervingen erbij 443 km gelopen. Door een rijstveld 
gebied, door een tomatengebied, door de Apennijnen, langs de kust en 
dan naar Lucca. Best veel ontmoetingen gehad, al is dat niets 
vergeleken bij de Camino Santiago. Heel erg leuk de vele reacties op dit 
blog via whatsapp, Facebook en via de reactiepagina van dit blog. Het 
doet mij goed dat er zoveel mensen virtueel meelopen, dank daarvoor. 
Het lopen ging goed maar drie weken is ook wel genoeg. De 
beklimmingen waren soms stevig maar de afdalingen nog veel heftiger. 
Daarnaast is het best warm geweest, de twee liter water waar ik in de 
morgen mee begon in mijn rugzak was zeker niet elke dag voldoende. 
Je verliest zo'n grote hoeveelheid vocht dat je moet blijven drinken. 
Kenners van mij weten dat ik geen pasta man ben. Dat is ook totaal 
geen probleem er is veel lekker eten. Het viel me wel op dat Italianen 
heel vaak pizza eten. De snack is ook geen patatkraam maar de pizza 
zaak. Daar kan je héérlijke focaccia eten met veel keuzes wat je 
ertussen wilt hebben. Dat is ook vaak de lunch van veel Italianen. 
Natuurlijk maak ik de tocht af naar Rome, ik hoop in het voorjaar van 
komend jaar. Toscane is in de zomer veel te heet.  
Ik ga zo inchecken voor mijn vlucht en land vannacht om 10 over twaalf 
op Schiphol waar mijn Adie mij staat op te wachten. 

Allemaal Arrivideci (tot ziens) 

Derde deel dag 1, Nieuwegein naar Lucca, 13 april 2022 

Vandaag Is de dag voor het begin van een nieuw avontuur, pelgrimeren 
van Lucca naar Rome om na 1600 km aan te komen in Rome. Maar 
voor nu de laatste 430 km. Vanmorgen vertrokken vanuit Nieuwegein, 
door Adie naar Schiphol gebracht. Eerst nog even genoten van onze 
tuin in Nieuwegein, de Japanse kers is net in bloei gekomen. 

 

De weersverwachting voor de komende dagen is ook erg goed 
temperaturen rond de 25° en droog, als je bedenkt dat het hier drie 



weken geleden ook ontzettend slecht weer was heel heel veel regen dan 
mazzel ik maar weer. 

 

De vlucht op Schiphol begon minder goed we hadden ruim 20 minuten 
vertraging. Een van de stewardessen was misselijk geworden en moest 
vervangen worden, dus even wachten. Dat is toch altijd het nadeel van 
vliegen, je moet twee uur van tevoren op het vliegveld zijn dan zit je in 
het vliegtuig een tijd te wachten, maar dat hoort erbij. Uiteindelijk ben 
je twee uur later in Pisa. 

  

  

Ik had een plekje aan het raam en kon voorzover we niet boven de 
wolken zaten mee genieten van het uitzicht. In Nederland zie je dan al 
die slootjes onvoorstelbaar vanuit de lucht smalle stukjes land met 
allemaal water ertussen En op de grens van Zwitserland en Italië vlieg 
je over de Alpen met de besneeuwde toppen. 



 

  

 

Pisa heeft een redelijk klein vliegveld, drie bagagebanden, dat is wel te 
overzien. Vanuit Pisa moet ik met de trein naar Lucca, eerst met een 
onbemande soort metro, voortgetrokken door stalen kabels, naar het 
station van Pisa om daarna verder te gaan met de trein naar Lucca. Dit 
had ik al een keer in de omgekeerde volgorde gedaan en was voor mij 
bekend. Tegen vijf uur wa ik op het station in Lucca. Ik zat eerst alleen 
in de coupé maar net voor vertrek stroomde er een schoolklas tieners 
binnen en was het vol. 

Ik ga lopen naar Rome en ga ongetwijfeld naar de Sint Pieter maar in 
Lucca loop je ook al door de Sint Pieter poort, Porta St.Pietro. 

  

 



Inmiddels ben ik op mijn overnachting ‘s plek aangekomen een mooie 
plek weer midden in het centrum. De eigenaar heeft hier drie kamers 
en de laatste twee weken ben ik nummer drie die de Via Francigena 
loop.  

Ik ga eerst even mijn rugzak helemaal opnieuw inpakken voor het 
vliegtuig moet alles in de rugzak en ik zijn de zijvakken. Zo meteen nog 
even flaneren in Luca ergens wat eten om me klaar te maken voor de 
eerste wandeldag morgen. Morgen loop ik naar Altopascio, schijnt niet 
de mooiste dag te zijn, maar dat hoort er ook bij. 

Dag 2, Lucca naar Altopascio, 14 april 2022 
Vandaag op pad naar Altopascio, niet 16 maar ongeveer 19 km lopen. 
Er zit altijd verschil tussen de afstand van de hoogte kaartjes en de 
afstand van de route van de Via Francigena. Over het algemeen kies ik 
voor de route beschreven door de Via Francigena organisatie. Het was 
gisterenavond weer gezellig druk in Lucca, veel toeristen en veel eten 
buiten op de terrasjes, niet met de warme lamp erboven zoals in 
Utrecht maar zonder die lampen.Ook ik heb op een terrasje buiten 
gegeten, maar het werd best wel een beetje fris.  
Vanmorgen dan echt op stap voor het laatste stuk naar Rome. Even een 
keuze wat zal ik aandoen? Wel of geen jas? Gekozen voor geen jas en 
dat was achteraf een goede keus op het warmst van de dag was het 
zelfs 27°. Bij het verlaten van de poort van de oude stadskern van 
Lucca was ik niet de enige pelgrim, voor mij liepen twee Italiaanse 
dames en achter mij een stel, met vijf pelgrims tegelijk liepen we Lucca 
uit. 

 
En net nadat ik door de poort was gegaan een mooi tafereeltje een 
oude vrouw in het wit gekleed, met schort voor, stond haar gieter te 
vullen bij een kraan op een brug. 



 
De twee Italiaanse dames heb ik verschillende keren proberen aan te 
spreken maar helaas spreken zei alleen maar Italiaans en dat is niet 
mijn sterkste taal. Maar ik ben er wel achtergekomen dat ook zij de Via 
Francigena lopen maar niet naar Rome lopen maar naar Siena. Ik hoor 
dat vaak dat veel mensen van Lucca naar Siena lopen, dat schijnt een 
geliefd stuk te zijn.  
De route gaan vandaag veel door stedelijk gebied, wel kleine plaatsjes 
maar langs wegen over de stoep, soms een boerenweggetje en soms 
een stukje onverhard.Het eerste plaatsje wat je echt tegen komt is 
Capannori, en hier is het tijd dan voor een kopje koffie. De twee 
pelgrims die in Lucca achter mij liepen ben ik kwijt geraakt maar die 
kom er ongetwijfeld nog wel een andere dag tegen. Capanarori, I n 745 
stichtte een monnik een kapel gewijd aan de martelaar San Quirico. 
Rond deze kapel bouwde plaatselijke bewoners huisjes, ook wel 
"capanna" genoemd. 

 
Hierboven de huidige Romaanse kerk Santi Quirico e Giulitta met de 33 
meter hoge toren. Giulitta is de moeder van Quirico. 
De routeaanduiding van de Via Francigena is grotendeels wel het zelfde, 
de rood witte stickers op de lantaarnpalen maar ook heel regelmatig 
staat een grote palen met een hele duidelijke aanwijzing, dat is weer 
voor deze streek. Op de achtergrond, de bergen die je ziet dat zijn nog 



steeds de Apennijnen, die lopen helemaal door naar Rome. Maar de 
route van vandaag was helemaal vlak. 

 
Even verderop liep ik langs een woning waar een man bezig was met 
zijn citroenen bomen. Ik ben even naar hem toe gelopen maar helaas 
ook alleen maar Italiaans, hij is wel heel trots op zijn citroenen bomen, 
Ik heb ook natuurlijk aangegeven dat ze erg mooi zijn. Ik heb wel 
begrepen dat hij zijn hele leven al daar in dat huis woont hij is daar 
geboren en heet Antonio. Je ziet wat liefde voor de natuur doet. 

 
Ik loop in Toscana het gebied met de cipressen, daarom heb ik ook nog 
maar twee mooie kiekjes genomen waar je op beiden dat kan zien. 

  
  

Overal bloeit hier de blauwe regen, zoals die in Nederland genoemd 
wordt, als je daar langs loopt is het een groot geur palet. Van veraf ruik 
je de plant al. Bij het binnenlopen van de eindbestemming van 
vandaag, Altopascio, staat de blauwe regen ook op de foto. 



 
Altopascio heeft een historisch centrum het is een echte pelgrims 
pelgrimsstad. Er was hier een christelijke instelling, de Ordine die Frati 
Ospitalieri di San Jacopo, die reizigers beschermde en bijstond. Deze 
orde richtte zich vooral op de pelgrims die van Rome naar Santiago de 
Compostela gingen en weer terug trokken. Ook het Griekse Tau teken 
werd hier gebruikt, dat hoort bij de kruisridders. Ik verwacht dat deze 
orde een verwantschap had met die kruisridders die de route 
bewaakten. De route heette hier vroeger tijdens de Lombardische 
overheersing de Via di Monta Bardonne in plaats van de Via Francigena, 
nu de weg uit Frankrijk van de Franken. Aan het klooster en later 
hospitaal is de kerk San Jacobo Magiore gebouwd. In de absis is het Tau 
teken geschilderd. Het Tau teken kom je ook vaak tegen op de weg 
naar Santiago de Compostela, dus dat klopt wel met elkaar. San 
Jacobo, Sint Jacob....de Heilige in Santiago de Compostela. Hieronder 
de toegang tot het binnenplein van het voormalig klooster. 

 
Ik ben nog even teruggegaan naar de kerk om te kijken naar de absis 
boven het altaar, waar een voorstelling moet staan met het Tau teken. 
Dat klopt het Tau teken staat er met allemaal kruisridders er omheen. 
Er zit toch veel geschiedenis achter de Via Francigena blijkt maar weer. 
Ondanks dat bisschop Sigeric de tocht liep tussen 990 en 994, en al zijn 
stop plaatsen heeft beschreven, en dat pas halverwege de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw bekend werd. Maar ook de tocht naar Jacobus 
in Santiago de Compostela loopt hier. 



 
Morgen gaat de tocht naar San Miniato, wel of geen toevoeging Basso 
erbij, daar verschillen de verschillende routes over, het verschil in 
afstand ligt tussen de 19 en 29 km, een gemiddelde daarvan zou mooi 
zijn. Het wordt morgen net zo warm als vandaag, maar op tijd 
vertrekken. Morgen meer daarover. 

Dag 3, Altpopascio naar San Miniato, 15 april 2022 

Hoe lang was eigenlijk de tocht vandaag? 19 km of 29 km, nee het 
werden er 26. Het lopen ging erg goed, af en toe wat naar boven een 
heuvel op en weer naar beneden. De hele dag zon op mijn kop en de 
temperatuur op zijn max van 27°. Vandaag regelmatig verschillende 
pelgrims tegengekomen, het meeste contact gehad met twee Italiaanse 
mannen, zij wonen in Milaan en lopen de tocht van Lucca naar Siena. 
Wel een beetje jonger dan ik en liepen wel sneller, maar desondanks 
kwamen we elkaar toch iedere keer weer tegen. De route ging vandaag 
veel door de bossen, mits je de officiële route gevolgd hebt, want dat 
merk ik wel de korte route gaat alleen maar langs drukke wegen. Ik 
had  niet voor de korte route gekozen maar de officiële Via Francigena 
route, soms een korte afwijking wat maakt dat mijn route 3 km korter 
was. 

  

  

Gisteren gaf ik al aan dat de wegwijzers van de route in elke streek 
anders zijn, vandaag kwam ik een heel bijzondere tegen, een man op 
een belangrijk kruispunt die aangaf dat ik linksaf moest voor de Via 



Francigena. Of hij daar de hele dag zit dat weet ik niet maar ieder geval 
nu wel. Prachtig toch? 

 

Het is vandaag goede vrijdag een belangrijke dag in de kerk, veel merk 
er niet van, alles is gewoon open winkels, restaurants, café's. Men is 
zich wel aan het voorbereiden op het paasfeest. Onderweg in Galleno, 
waar ik net een cappuccino met een croissant een glas water had 
besteld en verorberd (en dat voor € 2,60!), liepen aan de overkant net 
weer de Italiaanse mannen, met iets verder een paas versiering bij een 
kinderspeeltuin. 

  

In de kar zie je een groot ingepakt paasei staan, die zie je hier overal te 
koop, een groot ingepakt ei met daarin kleine eitjes of iets anders. Ze 
zijn zeer gewild, in de supermarkt waren ze in de aanbieding. 

 

Nou weer een lang stuk door het bos gelopen te hebben kom je aan bij 
de poort van de stad Fucecchio. Deze poort aan het verre begin van de 
echte stad af, en onder de poort zit een ostello (herberg) voor pelgrims. 



 

Aangekomen in de oude kern van Fucicchio maak je even een klim naar 
boven met een mooi uitzicht over de lager gelegen stad. Hierboven op 
de berg is de abdij van San Salvador, er staan twee kerken pal naast 
elkaar. Wat zie je er van Pasen? Ja in de kerk natuurlijk veel meer, de 
dood van Jezus wordt vandaag herdacht, goede vrijdag. En de altaren 
lijken net graven, zoals die hier in Italië ook zijn met graven op het 
kerkhof, kaarsen en bloemen, ook hier zijn die volop gebracht en 
neergezet. Ook zag ik nog een tafereel van palm Pasen de vredesduif 
met zijn palmtak in zijn bek. Dit is gemaakt van allemaal zaden. Eerst 
de foto van het uitzicht. 

 

Dan de foto’s van de altaren gemaakt tot graf en het afgedekte kruis. 

  

  



En nog een detail van de vredestuin en het kruis. 

  

  

Ik heb nergens actie gezien voor de Kruisweg. Die is vandaag. In een 
kerk was dat prachtig uitgebeeld, als je gisteren de Passion op TV heb 
gemist dan heb je er hier een in alle stilte. Onder dit blok heb ik 
Kruisweg live gezet. 

 

Even weer terug naar de dag van vandaag, na het verlaten van 
Fucccchio liep ik langs een marktkoopman die fruit aan het verkopen 
was, hij was net de boel aan het inpakken voor zijn siësta. Maar voor 
mij wilde hij nog even plek maken, ik wilde graag twee appels, dat lukte 
natuurlijk en op de vraag wat moet ik afrekenen? Als je de Via 
Francigena loop dan zijn ze gratis zei hij. Wat bijzonder toch. 

 

Hierna nog even door stappen naar San Miniato. In dit geval San 
Miniato basso, laag gelegen. Ik zit net aan de voet van de heuvel naar 
San Miniato hoog. Die ga ik morgen op. In de verte zag ik San Miniato 



al op de berg liggen met zijn torens. Het mooiste dorp met torens komt 
nog later. 

 

Een kunstenaar heeft nog een impressie gemaakt van het pelgrimspad. 

 

Morgen gaat het pelgrimspad naar Gambassi Terme, ook zon maar 
maar 24 graden volgens de verwachting van het weer. Ik ben nu in 
Italië omdat het rond deze tijd niet zo warm zou zijn in Toscane? Maar 
lekker is het wel. Wat een beetje jammer is dat hier de mondkapjes nog 
niet zijn afgeschaft, in winkels, bij het betreden van een restaurant, in 
het OV, oftewel in iedere openbare binnenruimte. De QR code heb je 
niet meer nodig. 

Dag 4, San Miniato naar Gambassi Terme, 16 april 2022 

Vandaag weer mooi weer volop zon en 25°, morgen komt er een 
kentering in de temperatuur vind ik persoonlijk niet zo erg. De tocht 
van vandaag was wel een speciale tocht alleen maar over zand en 
grindpaden en geen enkel dorpje onderweg, gelukkig af en toe nog een 
waterkraan. De afstand was ook behoorlijk meer dan gisteren, ik kwam 
aan de 28 km. Dat komt natuurlijk ook omdat ik in San Miniato basso 
zat. Bij het begin van de tocht van vandaag moest ik de klim naar San 
Miniato nemen. Dat dorp boven op de heuvel is de moeite waard.Als 
eerste foto een uitzicht op het dorp vanaf mijn looppad. 



 

San Miniato is het epicentrum van de witte truffel hier werd ooit de alle 
grootste witte truffel gevonden en vermelding in het Guinness book of 
records, die nog altijd stand houdt. Elk jaar tijdens de grijze 
novemberdagen komen er bezoekers uit de hele wereld om er niets van 
de witte truffel te hoeven missen, deze jaarlijkse terugkerende truffel 
happening duurt maar liefst drie weken.  

Boven op de berg staat de Duomo di Santa Maria Assunta e di Genesio. 
Sinds 1622 de kathedraal van de stad. Samen met het bisschoppelijk 
paleis en het Palazzo dek Vicary imperiali vormt het de kern van de 
gebouwen boven op deze berg. Het is even een hele klim er naartoe 
maar dat is zeker de moeite waard. De kathedraal wilde ik bezoeken 
maar daar was een dienst aan de gang, het is vandaag uiteindelijk stille 
zaterdag de dag na het overlijden van Jezus waarin gerouwd wordt. 
Vanavond komen ook nog wel de avond wakes. Eerst even een blijk op 
het laag gelegen San Miniato waar ik vandaan kom. 

 

Ik had de route van de Via Francigena kunnen blijven volgen maar ik 
ben op het punt waar bovenstaande foto is gemaakt de trappen 
opgeklommen. Ook dan kom ik op het plein voor de kerk. Een 
indrukwekkend gezicht. Het plein ben ik via een korte route verlaten 
door een poortje naar beneden waar ik weer op de route kwam. 



 

 

Aangekomen in de straat loop ik tegen het bisschoppelijk paleis aan een 
mooi bouwsel. Iets verderop is een Costello waar pelgrims kunnen 
slapen, ik ben even naar binnen gegaan om een stempel voor mijn 
pelgrims paspoort te halen. Daar ontmoette ik twee Italianen die net op 
pad gingen. Zowaar heel goed Engels sprekend, ze komen uit Noord 
Italië en lopen eigenlijk maar twee dagen, maar als hij gepensioneerd, 
daar kijk er helemaal naar uit, want dan kan hij ook 21 dagen achter 
mekaar lopen. 

 



Nog een plaatje gemaakt in San Miniato dat ik gewoon mooi vond. Mooi 
gemaakt. 

 

Dit waren ook de laatste bijzondere dingen van een stad of dorp die ik 
vandaag gezien heb, de tocht gaat verder alleen maar over zand en 
grind wegen. Desondanks maakte het de dag wel bijzonder door de 
grote hoeveelheid pelgrims die vandaag onderweg waren, het zijn wel 
voor 95% Italianen. De meeste lopen ook een kort stuk of een paar 
dagen of tot Siena. Aan het begin van de zand en grindwegen kwam ik 
de pelgrims tegen die ik ook in Luca al had ontmoet, de twee Italiaanse 
dames die heel slecht Engels spreken. Ik had het idee dat een van de 
twee een beetje moeilijk liep en vroeg of alles goed ging. Dat begrepen 
ze?? en alles ging oké maar dat was niet echt zo, de dame in het zwart 
met de gele zak was echt helemaal op en kwam niet echt meer mee. 
Haar vriendin liep zelfstandig vooruit en wachtte elke keer op haar, en 
of ze gehaald hebben ik weet het niet. Voor hen lopen 3 Italiaanse 
vrouwen die heel goed Engels spreken, met hen heb ik tot de rust ook 
veel contact gehad. 

 

Op een plekje bij een boom stonden de drie Italiaanse dames wat in 
een dagboek te schrijven wat daar in een bus verstopt zat. Wat ook 



bijzonder is is dat er een eerste hulp huisje staat, ik had hij al eens 
eerder gezien maar ik heb het nu ook maar eens opengemaakt, daar 
zitten allebei attributen in voor een klein beetje eerste hulp, tot zelfs 
tegen de muggen aan toe. En ook staat het alarm nummer daar 
beschreven. 

  

  

Weer een stukje verder hebben de drie Italiaanse dames mij maar even 
op de foto gezet bij een tekst over San Miniato, ik had mijn hoed beter 
af kunnen doen gezien de schaduw die die geeft.Die 20 jaar Road to 
Rome begrijp ik niet helemaal. 

. 

Op een dag waar je geen dorpjes tegenkomt kun je ook niet 
watertappen, ik start de dag met 2,3 liter, en wat was het dan fijn om 
er eens een bordje te zien, 100 m naar links een waterpunt. Een andere 
bijkomstigheid was dat alle pelgrims hier het rust momentje namen 
nagenoeg iedereen had brood bij zich, ik toevallig ook vandaag en een 
stukje kaas, het was daar een gezellige boel. Ik denk dat we op het 
hoogtepunt met bijna 50 mensen daar zaten. Ik kon mijn water 
voorraad weer aanvullen met water uit de kraan, die drinkbaar is 
volgens de gegevens, en dat was ook echt nodig. 



 

De drie Italiaanse dames zitten natuurlijk naast me. Ik ben ze wel naar 
de rust kwijt geraak,t toen ik wegging zei ik nog tot straks maar ik heb 
ze niet meer gezien. Het kan zijn dat ze eerder gestopt zijn maar dat 
betwijfel ik want er was niks onderweg. Hieronder lopen ze nog met 
twee anderen voor mij maar dat was eerder. 

 

Ik raakte wel aardig uitgeput, mede door de warmte, het is een 
heuvelachtige land, een beetje Limburg maar dan een tikkeltje erger de 
ene heuvel op en dan naar beneden en moet je gelijk weer de andere 
heuvel naar boven, en zo ging het de hele dag door, Mijn gezondheid's 
app geeft ook aan dat ik vandaag 185 verdiepingen geklommen heb en 
dat voel ik wel in mijn benen. De uitzichten blijven mooi links en rechts 
want je loopt continu als een soort heuvelrug heen. 

 

Nog even doorbijten en gewoon af toe rustig aan doen. 3 km voor 
Gambassi Terme kwam ik bij een waterpunt nog twee vrouwen tegen 
die ik ook bij de rust had ontmoet, een Italiaanse en een Zwitserse. De 
Zwitserse vrouw had geen overnachting geboekt in Gambassi Terme en 
toevallig stond ze bij de voordeur waar ik wel mijn overnachting had 



geboekt en hoopte dat er nog plek was, helaas het was complet. Eerst 
een heerlijke douche genomen de eigenaar van mijn overnachting's 
plek gaf aan dat er termen zijn hier in Gambassi maar ik gaf hem aan 
dat ik toch de douche de voorkeur gaf. Na het douchen nog even de 
bekende boodschappen gedaan water voor morgen en nog even op een 
terrasje en lekker biertje genomen. Door de uitputtingsslag van 
vandaag ben ik helemaal niet toegekomen aan het maken van foto's in 
Gambassi.  

Morgen ga ik naar een mooie bijzondere plek, wel heel toeristisch, San 
Gimignano met de vele torens. Gelukkig is het maar een 15 km lopen 
dat is mooi even bijkomen en ik ben er dan mooi op tijd. 

Dag 5, Gambassi Terme naar San Gimignano, 17 april 2022 
  

Vandaag is het weer wat omgeslagen wel nog een volledige blauwe 
lucht maar er staat veel wind waardoor de temperatuur behoorlijk lager 
is, niet dat ik dat heel erg vind. Vanmorgen heb ik eerst een foto 
gemaakt vanuit het raam van mijn slaapplek met zicht op Gambassi 
Terme en de blauwe lucht. Ik sliep ook pal naast de kerktoren maar die 
is de hele nacht tot zeven uur vanochtend stil gebleven toen begon die 
om het kwartier geluid te maken. 

 
Bij het vertrek vanmorgen ontmoette ik ook gelijk twee bekende 
pelgrims, twee Italiaanse mannen die ik al vaker ben tegengekomen. 
Een stukje verder nog meer mannen, apart want de vrouwen zijn echt 
in de meerderheid maar die heb ik vandaag veel minder gezien of zijn 
veel later gestart, of ik weet het niet. Met z'n drieën zaten we snel op 
de route en kwamen we een wijnhandel tegen, hier staat dat we een 
stempel van ons paspoort kunnen krijgen, altijd interessant. De winkel 
was gesloten maar met wat bellen kwam de aardige vrouw naar buiten 
naar de shop en pakte de stempel voor in onze paspoorten. We kregen 
ook nog een aardig souveniertje van haar voor aan de rugzak leuk. 



 
Het pad blijft behoorlijk heuvelachtig de route gaat op-en-neer vandaag 
zelfs een stevige klim erin, toen ik boven op een berg stond heb ik een 
foto terug genomen met in de verte Gambassi en ik heb twee pijlen 
gezet bij het pad wat we gelopen hebben.Dan zie je toch aardig het 
hoogte verschil want je moet overbruggen. 

 
Na Hier daar gingen we nog veel hoger, over een cipressen pad om aan 
het einde aan te komen in Pancole.Boven in het dorpje staat natuurlijk 
de kerk en was op dit moment tegen half elf en begon er een viering 
voor Pasen. Wel kom je wel twee bijzondere dingen tegen, de weg gaat 
eigenlijk door een poort onder de kerk door en onder de Kerk en het 
plein is een grot met een kerstkribbe. Heeft natuurlijk niets met Pasen 
te maken maar dit is er altijd en ziet er erg mooi uit. En juist op deze 
plek kwam ik zowaar ook twee Nederlandse pelgrims tegen een man en 
een vrouw die ik nog niet eerder had ontmoet, altijd even leuk om je 
eigen taal een praatje te doen. Ook zij gaan maar tot Siena. 

 



  
Het pad er naar toe met beelden. 

 
Op dit punt ben ik ongeveer op halverwege de route van vandaag. 
Verder is iedereen zich aan het voorbereiden op de Paas middag een 
huis waar ze de oven aan het opstoken zijn, waarschijnlijk zelf pizza's 
bakken en verderop heel mooi door een poort onder een huis door die 
ik van twee kanten heb gefotografeerd omdat aan de achterkant een 
man bezig was met de tuin op aanwijzingen van zijn vrouw die net 
gedoucht boven uit het raam hing. Zij wenste mij wel allebei een goede 
morgen en een bon camino. 

 

  
  

Vanaf nu is het voorlopig naar beneden lopen even geen klimmen. De 
route kom snel uit op een grote drukke weg die naar San Gimignano 
leidt. De route gaat over een smal paadje links net naast de weg en 



soms zelfs op de weg niet helemaal optimaal voor een route die zoveel 
bewandeld wordt. Wat me opviel dat heel veel auto's en fietsers stopten 
om een foto te maken van San Gimignano in de verte. De torens op de 
heuvel. 

 
Om half één liep ik al onder de poort door van San Gimignano. Hier kun 
je merken dat het vandaag Pasen is, het is een drukte van belang het 
krioelt ervan de mensen in dit stadje. 

 

 
Na eerst mijn was te hebben gedaan en te hebben gedoucht ben ik 
rustig de plaats ingelopen, eerst even naar de Duomo, je moet hiervoor 
wel een ticket kopen.De kerk is rijk beschilderd met links het oude 
testament en rechts het nieuwe testament, volledig uitgebeeld in 
allemaal vakken en beschreven. De kerk was van oorsprong een 
Romaanse kerk uit ongeveer 1100 de basis van de kerk is daar nog 
steeds van later is de kerk opgehoogd, breder gemaakt en zijn er 
zijkapellen toegevoegd, en dat met de gotische lichtere bouwstijl. Van 
de gemaakte foto's heb ik een selectie gemaakt en in een collage gezet. 



 
Op het plein net achter de dom is het drukker dan druk, ondanks de 
koude wind volk zat. 

 
Nu ga ik zo eens even kijken of het lukt om vanavond wel ergens te 
eten, gisteravond is dat niet gelukt de tweed restaurants zaten allebei 
helemaal vol en hadden geen plek. Uiteindelijk ben ik bij een kleine 
pizzatent gaan eten waar een ouder echtpaar de tent runde, die man 
maakt echt heerlijke pizza's. Bij het afrekenen bij de kassa moest ik 
nog even van hem een glaasje mee drinken, Limoncello, hij had ze zelf 
gemaakt en die moest ik perse even proeven. Toch een mooie afsluiter 
van de dag.  
Morgen weer een lange tocht die varieert tussen de 25 en 30 km want 
er zijn Twee verschillende routes een lange en een korte ik ga voor de 
korting die al lang genoeg is. Aan het eind van de dag kom ik dan in 
Monteriggioni, weer een ommuurde stad, dorpje. 

Dag 6, San Gimignano naar Monteriggioni, 18 april 2022 

Vanmorgen even lekker ontbeten om rond de klok van acht uur op pad 
te gaan voor de dag van vandaag. Eindelijk is het een beetje fatsoenlijk 
lopen in San Gimignano, er zijn haast geen mensen. Maar toen ik de 
stad uitliep kwamen de eerste busladingen al binnen. Even verderop 



een camping voor campers die barstensvol stond er stonden ook 
allemaal campers langs de weg.  

  

  

Ik zag wel een beetje op tegen de dag van vandaag best weer een 
lange afstand, misschien wel of misschien niet veel omhoog en omlaag, 
maar dat viel allemaal heel erg mee het was eigenlijk een heerlijke 
wandeling vandaag. Het weer was hier goed, de lucht volledig blauw 
geen wolkje te zien en de wind was weg. Niet dat het daardoor heel 
warm was, het was een heerlijke wandeltemperatuur. En het uitzicht 
terug op San Gimignano is toch geweldig, de stad heeft nu 14 torens 
vroeger waren het wel tegen de 60 torens. 

 

Net voor Santa Lucia gaat de officiële Via Francigena route naar rechts, 
zij hebben ook een alternatieve route maar die begrijp ik niet helemaal 
een gedeelte daarvan heb ik wel gelopen. Vandaag heb ik de route van 
de Franken gelopen van Ben Teunissen, en inderdaad dat was een 
mooie route vandaag over veel zand in grindwegen, bospaadjes en af 
en toe een drukke weg. En door één grote stad daar straks meer over. 
Wie had gedacht dat ik ooit nog eens in Santa Lucia zou komen, het 
dorpje waar een lied over is ik zing het wel eens onder de douche, 
galmt lekker. In Santa Lucia duik je een pad in dat even later fiks naar 
beneden gaat, meestal is het zo dat naar beneden later ook weer naar 
boven, maar dat was vandaag niet zo. En verder nog wel scherpere 
afdalingen vandaag. 



 

Ondanks dat het niet de officiële route is blijven aanwijzingen ook op 
deze route komen van de Via Francigena. Ook voldoende 
watertappunten onderweg. Het enige nadeel van deze route is dat je 
nagenoeg geen pelgrims tegen komt, wel op het laatste stuk omdat dan 
alle routes bij elkaar komen. Weinig ontmoetingen vandaag. 

 

Onderweg liep ik langs een kleiwand waar volop gaten in zaten voor de 
oeverzwaluwen. Je zag ze in en uitvliegen. 

 

Halverwege de route kom ik bij stadje Colle di Val d'Elsa. Als je de 
plaatsnaam leest dan lijkt het of je op een berg terecht komt maar dat 
is zeker niet zo, je komt juist in een dal terecht het dal van de rivier 
Elsa. Deze stad is nu een dromerige stad in Toscane en ongewaardeerde 
middeleeuwse stad. Maar deze stad wel bekend om is, is de kristal 
industrie, het wordt ook wel de Kristal stad genoemd. Moeilijk te 
concurreren met twee plaatsen vlak naast deze stad San Gimignano en 
Monteriggione. Desondanks ben ik op het centrale plein in de stad een 



kop koffie gaan drinken met een flesje water erbij. De stad kom je in 
lopen via een de oude spoorlijn die nu wandel en fietspad is. Het 
voordeel van dit soort paden is dat het altijd redelijk vlak is. 

  

  

Na de koffie het centrum uit en loop je een hele tijd over en was lelijk 
stuk met wat oude industrie, winkels en langs razende auto's. Dat loopt 
wel snel lekker door. Na een tijdje ga ik linksaf weer landbouwgebied in, 
mooie weggetjes, mooie grindwegen, mooie afdalingen, om het 
eindelijk uitgekomen in het plaatsje Strove. Nu is dit wel een idyllisch 
gelegen plaatsje en verder niets bijzonders, mooi pleintje maar wel een 
hele grote geschiedenis. Hier stond ( en staan nog gebruikte resten) 
vroeger het Castel Petraia dat in die tijd al op de route van de Via 
Francigena stond. Misschien woonde daar wel kruisridders die de 
pelgrims beschermen. Het staat er vanaf de 13e eeuw dus later dan de 
tijd dat Bisschop Sigeric de tocht naar huis gelopen. Het kasteel is nu 
een restaurant. Het pleintje vond ik de mooiste plek om foto's te 
maken. 

  

Blijft lekker zonnig vandaag, soms zon op de rug en soms de zon van 
voren, op de rug geeft wel een mooi effect als je loopt. Net na deze foto 
was er op het grindweg een ernstig ongeluk gebeurd ik zag al een tijdje 
een helikopter rond vliegen en het bleek dat die geland was bij dat 
ongeluk op mijn route. Gelukkig was alles weg, de helikopter vloog net 
weg en zag ik alleen nog maar een auto staan die gecrasht was. Je zou 
op dat moment daar hebben gelopen. Waarschijnlijk iemand die wat 
harder reed en de bocht op de grindweg te hard heeft genomen en daar 
vol in de berm is geschoten. Maar toch even de foto van de schaduw. 
Dag, dag. 



 

En opeens doemt in de verte de vesting Monteriggione zich op. Eerst 
nog even langs de Abbadaia a Isola, een voormalige abdij, maar daar 
tegenover een veel mooier plaatje vind ik, een gecombineerde wijnbar, 
benzinepomp en winkel van Sinkel, een prachtig gezicht en 
onvoorstelbaar dat dat kan. 

 

En dan op de heuvel de Monta Ala, ligt een van de best bewaarde 
middeleeuwse plaatsen in Italië. Als een vesting omringd door 560 m 
muur met daarin twee poorten en daar tussen 14 torens doorstaat deze 
vesting al meer dan 1200 jaar geschiedenis. Er wordt hier nog volop 
geleefd en gewerkt maar dat komt mede door het toerisme, ook hier 
was het vanmiddag een gekkenhuis. Veel barretjes, restaurants, 
souvenirs winkels, sieraden, etcetera. Ieder jaar rond half juni is hier 
ook een middeleeuws festival. De trotse bewoners in middeleeuwse 
klederdracht geven een speciaal tintje aan dit spektakel. Het bijzondere 
aan deze vesting vind ik dat er ook helemaal niets omheen gebouwd is, 
de vesting staat helemaal vrij. 

 

Ik slaap vannacht in de vesting ik heb een leuk plekje gevonden met 
mooi uitzicht vanuit mijn raampje. Het was nog even een stevige 



klimmetje om boven in de vesting te komen maar dat was de enige 
stevige klim van vandaag. 

Dag 7, Monteriggioni naar Siena, 19 april 2022 
De tocht van vandaag was wel wat langer dan ik verwacht had maar 
alles behalve vervelend, het was een mooie route met ontmoetingen 
onderweg. Ik mis heel veel pelgrims van de grote groep die naar Siena 
zou lopen. Vandaag ongeveer zes mensen ontmoet maar dat moeten er 
veel meer zijn. Het weer was perfect vandaag, goed wandelweer. Bij het 
ontwaken in Monteriggioni bleek dat alle toeristen natuurlijk weg waren 
het was echt doodstil daar, maar het vervelende dat je niet eens ergens 
kon ontbijten. Vandaag zonder ontbijt op stap. 

 
Vandaag een afwisselende route over grind en zand wegen, door het 
bos heen en af en toe een asfaltweg. Ik ben gisteren aan de mooie kant 
van Monteriggione binnengekomen, aan de andere kant kunnen auto's 
in de buurt komen, is er een grote parkeerplaats en natuurlijk weer heel 
veel campers. Maar bij het vervolg van de tocht  kijk ik even achterom 
en dan zie je dat allemaal niet en zie ik het mooie plaatsje 
Monteriggioni nog liggen. Inmiddels ben ik alweer een stukje de hoogte 
in gegaan. 

 



Onderweg zie ik allemaal mooie dingen onder andere een oud kasteel 
dat niet veel zegt, maar gelukkig wel iets moois tegengekomen. Ik 
kwam op mijn route de eerste "donativo" tegen. Een plek waar je eten 
en drinken kan krijgen en eventueel een donatie kan doen voor je 
betaling, zelfs dat is niet verplicht. Dit heb ik heel vaak meegemaakt op 
de Camino de Santiago maar nog nooit op te Via Francigena dit was 
echt de eerste. Een man runt sinds 2019 deze donativo. Ik had al 
aangegeven dat ik nog niet had ontbeten en om 10:00 uur was dit toch 
een welkome ontmoeting. Tijd voor koffie, cake en een soort broodje en 
bijpraten. 

  
  

Op richting aanwijzers heeft hij ook nog even alle afstanden 
aangegeven die volgens mij niet erg correct zijn. 

 
  

Hij heeft natuurlijk een mooie stempel voor mijn pelgrims paspoort en 
wat bijzonder is is dat iedereen wat in een schrift schrijft, dat laat hij al 
doen sinds 2019, en daar maakt hij boeken van, waarschijnlijk niet om 
uit te geven maar om gewoon te hebben denk ik, hij liet ze mij met 
trots zien. Ik heb natuurlijk ook het een en ander geschreven. 



  
  

Ik loop samen verder met twee Italiaanse mannen, niet dezelfde die ik 
eerder heb gezien. We blijven elkaar tegen komen tot we in Siena zijn. 
De route gaat door een dal eerst lang over een asfaltweg, dan duiken 
we weer een grindweg op en komen we op een bospad terecht. Op de 
kale vlakte in het bos staat ineens een obelisk. Ik heb begrepen dat die 
te maken heeft met een drainagesysteem dat in dit gebied ligt maar 
begrijpen dat lukt me niet echt. Er staat een tekeningetje naast met 
onderaardse kanalen met daarboven een berg getekend. 

 
Dit was overigens de enige bezienswaardigheid in het dal er ligt ergens 
ook nog een kerk en een kasteel maar dan moet je behoorlijk voor 
omlopen daar had ik even geen zin in. Maar wat wel mooi is is de 
natuur, het bos staat echt helemaal vol met bloemetjes. Links en rechts 
overal van die bloemetjes waar ik maar kijk. Deze tijd van het jaar is 
toch echt een prachtige tijd om de Via Francigena te lopen zeker hier in 
Toscane. 

 



Kom je het bos uit dan staat er ineens een bord Siena met rechts een 
steen met Siena 2 km. Het is niet dat je er bijna bent, vergeet het maar 
de afstand is ruim twee keer zoveel om in het centrum van Siena te 
komen. De route gaat hierna weer een heel stuk door het bos mooie 
paden. 

 
Net uit het bos kwam ik een Italiaans stel tegen die liepen een paar 
dagen met een hond. Zij sprak ook nog een beetje Nederlands want ze 
heeft een poosje in Nederlandstalig België gewerkt. Ze had me toch 
veel bij zich, kampeerspullen, volle rugzak en een gitaar. Ik vroeg aan 
haar, heb je eigenlijk een beetje te veel bij je? Haar antwoord was, ja 
helaas wel. Ik vroeg ook of ze elke keer gaan kamperen, nee dat niet 
een beetje om en om omdat ze natuurlijk niet overal met een hond 
kunnen slapen. Het lijkt dat het een Nederlands gesprek was maar 
eigenlijk ging het allemaal in het Engels. Ze wonen net boven Rome en 
lopen nu een paar dagen. De route is dan even doorpakken een paar 
stevige klimmetjes er in, inmiddels kwamen we boven met z'n vijven en 
de hond, zuchtend en wel. Met de Italianen met de hond heb ik nog 
doorgelopen tot het centrum de andere twee ging onderweg op een 
bankje even picknicken.  
En dan kom je Siena in, eerst de eerste poort dan de tweede en ben je 
binnen de vesting muren van de stad. 

  
Zo rond half twee liep ik deze poorten door mooi op tijd. Ik ben toch 
maar even naar mijn slaapadres gegaan om daar mijn rugzak achter te 
kunnen laten en me even op de frissen, daarna ben ik de oude stad 



ingegaan. Het uitzicht vanaf mijn kamer is op de oude stad, ik zit 
binnen de muren van Siena. Een mooi plekje en dat voor weinig geld. 

 
Siena een stad gesticht door de Etrusken om er een Romeinse kolonie 
te maken. De stad concurreerde vroeger met Florence, die stad heeft 
het gewonnen. Maar het is een gezellige stad, ook een universiteitsstad. 
In de stad natuurlijk een paar prachtige plekken ten eerste het 
schelpvormige plein de Piazza del Campo, waar vandaag ook weer veel 
mensen gezellig in de zon zaten. Elk jaar op 2 juli en 16 augustus zijn 
hier de fameuze paardenraces. Het plein staat ook wereld wijd bekend 
om zijn schoonheid een stedenbouwkundige zuiverheid en het wordt 
daarom beschouwd als een van Europa's mooiste middeleeuwse 
pleinen. 

 

 



Daarna de Duomo die Siena, de kathedraal van de stad. De kathedraal 
is in de 12e eeuw gebouwd het is een van de voorbeelden van de 
Italiaanse Gotische architectuur. De façade, de voorkant van de kerk is 
rijk versierd, naast de dom staat een 77 m hoge campanile.  

 
Wat in de kerk opvalt is de lijst met 172 borstbeelden van pauzen uit de 
periode van 1400 tot 1500, 36 borstbeelden van keizers, een heel apart 
gezicht. Kerken zijn vaak musea en dat is ook hier het geval. De kerk 
heeft een prachtige marmeren vloer bedekt met opschriften en 
inlegwerk. De vloer bestaat uit 57 vlakken met Bijbelse verhalen. 
Helaas de meeste vlakken kun je niet meer zien want die zijn afgedekt 
met tapijt om ze te beschermen voor de toekomst. 

  
  

 
In de stad zie je aan muren vaak ringen zitten op verschillende plekken 
ik verwachtte dat het te maken heeft met de paarden, je kunt hier 
gemakkelijk een paard aan vast zetten. Of dat met de races te maken 
heeft dat weet ik niet het kan ook van een andere periode zijn. 



 
In Siena valt natuurlijk nog veel meer te bekijken maar dat lukt me niet 
in een middag na een lange wandeling. Ik heb dit keer gekozen voor 
geen rust dagen ik wil iedere dag lopen, mijn ervaring is dat een 
rustdag de dag erna weer extra moeite geeft om op gang te komen. 
Gelukkig zitten er veel kortere afstanden tussen gepland en dat maakt 
het goed, zoals vandaag al om half twee in de stad. En lukt het niet dan 
plan ik het anders. Morgen loop ik niet naar Buonconvento, want dat is 
32 km lopen, veel routes geven aan dat de tocht morgen daar naartoe 
gaat. Ik loop morgen naar Monteroni d'Arbia. Dat is ongeveer 18 km 
een mooie afstand. Ik moet dan een klein beetje van de route af maar 
dat is geen probleem. En overmorgen loop ik dan naar Buonconvento. 

Dag 8, Siena naar Monteroni d’Arbia, 20 april 2022 

Verder op de Via Francigena, Siena die prachtige stad weer achter mij 
gelaten.Ik heb nu een heel aantal prachtige plaatsen gehad de laatste 
dagen, dat was een mooi stuk Toscane, niet omdat dat nu over is maar 
vandaag zit ik in een plaatsje dat niet echt heel bijzonder is. Een groot 
contrast met de dagen hiervoor. Maar er komen nog ontzettend veel 
mooie plekken. Bij het verlaten van de stad was het weer lekker rustig 
de grote stroom toeristen is even weer naar huis, maar wel drukker in 
de ochtend dan in de vorige plaatsen. Op het grote plein weinig mensen 
alleen maar autootjes voor spullen te brengen bij de restaurants. Je ziet 
ook dat de lucht niet meer 100% blauw is er zijn ook wolken, 
desondanks is de temperatuur zeer aangenaam. 



 

Een beetje in het midden aan de hoge kant van het plein is een fontein. 
Deze fontein wordt gevoed door een ingenieus ondergronds 
watersysteem, ik zat te denken hoort dat misschien niet bij de obelisk 
die ik gisteren gezien heb? Ik kan er nog niets verder van terug vinden. 

 

Ik ben ook nog even de voorruimte van de Campo ingelopen en van 
daaruit twee foto's gemaakt waarvan één met de toren de campanile 
erop, maar dan gezien vanaf de andere kant, en van de wolvin. 

 

In de voorruimte van de Campo staat ook het beeld van de wolvin met 
Romulus en Remus. Dat beeld zie je overal staan in Siena, vaak in de 
straten op een pilaar maar ook in de Duomo. Het verhaal wil dat Siena 
is gesticht door de zonen van Remus. Remus kennen we van de 
stichting van Rome. Hij zou samen met zijn broer Romulus door een 
wolvin zijn opgevoed. Later streden beide broers om de heerschappij 



over de stad Rome hetgeen Remus met de dood moest bekopen. 
Hoewel Remus verslagen was verdween hij niet uit geschiedenis door 
zijn zijn zonen, Aschius en Senussi. De broers ontvluchten Rome in 
noordelijke richting. Een wolvin vergezelde hen en wezen de weg naar 
waar nu Siena ligt. Na een lange tocht wees de wolvin deze plek aan als 
nieuwe verblijfplaats voor de twee broers. Toen ze waren bijgekomen 
van de reis zouden zij het Castello Senio hebben gebouwd, precies op 
de plek waar nu Siena ligt. Daardoor is de zogende wolvin ook een 
symbool van Siena geworden en zie je haar overal. 

 

Nu wordt het tijd om Siena te gaan verlaten door de poort Romana. De 
poort Romana stond vroeger tussen de vesting's muren die grotendeels 
verdwenen zijn. Hier en daar zie je nog wat stukken. 

  

  

Siena uitlopen gaat makkelijker dan gisteren met het inlopen een beetje 
omlaag, en dan snel kom je bij de boerenakkers. Ook snel mijn rugzak 
afgedaan om even mijn jas uit te doen, het werd alweer veel te warm. 
Een zwart jong katje wilde graag met me mee, ik heb Adie een appje 
gestuurd, ze vond hem wel lief maar ik hoefde hem niet mee te nemen. 



 

Toscane is heuvelachtig dus als je naar beneden bent gelopen loop je 
ook weer naar boven maar dat geeft uiteindelijk een mooi uitzicht op 
Siena. Weer vanaf de mooie kant. De hoogste toren is de campanile bij 
het plein. 

 

Het pad lijkt steeds mooier te worden, mooi smal looppad met een 
waterkraan, voldoende aanwijzingen kan niet beter. Maar dit was 
allemaal maar schijn want een 500 m verder kwam je in een ontzettend 
lelijk industriegebied waar je dwars overheen moest. Van autosloperij 
tot vuilstortplaats en compost makerij, van alles. Dat heb ik natuurlijk 
niet op de foto gezet. 

 

De route gaat weer over grindwegen, al dagenlang hoor je het grind 
onder je schoenen knarsen, een steeds bekender geluid dat je bijna de 
hele dag hoort. Af en toe een kunstwerk met een Maria beeldje en in dit 



geval plastic bloempjes. Des te mooier zijn de echte bloemen aan de 
voet van deze zuil. 

  

  

Ben ik vandaag de enige pelgrim op te Via Francigena? Nee dat zeker 
niet en waren best wel ontmoetingen twee keer twee mannen die 
samenliepen een man die alleen liep net als ik, een stelletje, en 
onderweg ineens lijkend op de avondvierdaagse een verzorgingsplaats 
voor een groep. Ze hadden stoeltjes bij zich een kookpot met grote 
bakpan, ze gingen er even voor hun siësta tijdens de Via Francigena. 

 

Nog even een stukje door en in de verte zie ik al Monteroni d'Arbia 
liggen. Hier ga ik even van de route af over een privé pad wat eigenlijk 
niet mocht volgens de borden maar dat gaf wel een mooi plaatje.en ik 
ben er veilig doorgekomen.een prachtige volledig niet onderhouden 
boerderij met een hele mooie waterput. 

  

  

Aangekomen in Monteroni d'Arbia kom ik vlakbij een supermarkt uit, 
een mooie plek om even mijn lunch te halen twee lekkere broodjes stuk 
kaas en een yoghurt, lekker een mooi bankje opgezocht en lunch 



klaargemaakt. Het is geen bijzonder plaats er zijn drie belangrijke 
punten volgens Wikipedia, de watermolen, een kapel van Pieri Nerli en 
de kerk van Sint Giacomo. Ik heb een slaapplek dat is allemaal goed 
geregeld op een mooie locatie? Nou dat niet echt. Ik wilde niet teveel 
km maken vandaag en dat is gelukt.  

Morgen ook een korte tocht naar Buonconvento, de vertaling is Buon 
Conventus, gelukkige gemeenschap, dat moet wel goed gaan. 

Dag 9, Monteroni d' Arbia naar Buonconvento, 21 april 2022 
Ik zit een beetje op een rare hoogte voor mijn iPad het is een wat hoge 
bar in mijn kamer (niet met drank) waar ik mijn iPad op heb staan met 
de stoel ervoor, mijn armen wat omhoog, maar volgens mij gaat het 
best lukken om weer een verhaal te maken. Gisterenavond nog even 
naar het dorpje Monteroni d'Arbia gelopen en daar wat gegeten dat was 
geen enkel probleem. En dan blijkt dat er toch wel wat mooiere dingen 
zijn in het straatje bij de auto's die daar doorheen racen. Het 
gemeentehuis. 

 
Waar ik eergisteren in Siena zat te eten zal ik tussen twee vrijgezellen 
feestjes in en gisteren was er een kinderparty. Onbegrijpelijk om 9:00 
uur 's avonds zitten de kinderen nog aan de pizza. Spelletjes of wat dan 
ook niets, niemand die zich met ze bezighoudt helemaal niks. Pa en ma 
zaten te eten in de ruimte van het restaurant. Een mooi plekje hier om 
even te overnachten maar daar is ook alles mee gezegd.  
Vanmorgen weer zonder ontbijt op stap, niet dat dat in dit dorpje niet 
te krijgen was maar ik wilde gewoon verder. Natuurlijk wel water en een 
paar koekjes die ik in mijn rugzak heb en dan maar hopen dat ik snel 
iets tegen kom. Het heeft vannacht stevig geregend dat heeft voordelen 
want het stof bij al die grindwegen is eindelijk weg en het heeft nadelen 
op een pad, daar bleef alle klei aan je schoenen plakken en kwam je 
steeds hoger te lopen. Het is ook wat frisser, de lucht is niet meer 
blauw, maar het is zo lekker dat je nog steeds zonder jas kan 



wandelen. De route loopt telkens hoog, links en rechts heb je mooie 
uitzichten. Het opgekomen koren ziet er fris groen uit en lijkt als een 
groen laken over de heuvels te zijn uitgespreid. 

 
Pas in Ponte d'Arbia was er een bar te vinden voor koffie en een 
broodje, inmiddels was het tegen half twaalf. En daar kwam ik een 
andere pelgrim tegen een vrouw uit Engeland, zij wil ook naar Rome 
lopen en is in Lausanne gestart. We zullen elkaar nog wel vaker 
tegenkomen. Net voor Ponte d'Arbia weer een richting aanwijzer met de 
afstanden, die dit keer naar mijn mening beter kloppen. 

 
De route hiernaartoe was een heel lang recht pad langs een spoorlijn. 
Een beetje saai maar soms moet je ergens doorheen. Niet alle plekken 
zijn even mooi maar genieten blijf ik doen. 

 
Hierna nog een kilometer of zes naar Bounconvento. Weer op en neer 
maar dat went en onderweg een aantal kunstwerken speciaal voor de 
Via Francigena. 



  
  

  
Aangekomen in Buonconvento . Zoals ik gisteren al aangaf is de 
letterlijke vertaling gelukkige gemeenschap. Het land hier omheen is 
vruchtbaar en water is er in de riviertjes de Arbia en de Ombrone. 
Pelgrims zijn hier altijd gastvrij onthaalt. De oude stad is gedeeltelijk 
goed bewaard gebleven ook in de oude vesting, alleen de vesting is niet 
meer compleet nog de helft een grote U is er nog over.Maar het 
gedeelte wat er wel staat ziet er echt weer geweldig uit. Mooie muur, 
mooie torens mooie entreepoort en mooie kleine straatjes en 
doorkijkjes.Je proeft hier de middeleeuwse sfeer weer. In de kerk van 
Sam Pietro e Paulo was net een uitvaartdienst aan de gang die heb ik 
niet bezocht. 

  
  

Ik heb zoveel foto's van mooie doorkijkjes gemaakt dat ik dit niet 
allemaal in dit verhaal zet ,hieronder er één en een kijkje op de zijkant.. 



  
Ik was al voor één uur in Buonconvento . Eerst even wat rondgelopen 
en even een pizzeria ingegaan om wat eenvoudigs te eten. Wat lekker 
eenvoudig is, is een bord met vleeswaren heerlijke ham uit de streek en 
wat stukjes kaas, daarbij stukjes brood erbij waar ik wat olijfolie en een 
beetje zout op doe, en als drinken een fles water met prik. Heel 
goedkoop en helemaal niks mis mee. Wat hier ook weer gezellig was 
dat aan de tafel naast mij twee Amerikaanse pelgrims zaten. We 
hadden elkaar al eerder gezien op de drukke dagen met heel veel 
pelgrims en herkende elkaar nu weer. Zij lopen helaas niet naar Rome 
en stoppen eerder. Het leek rustig op te Via Francigena maar dat is 
maar schijn de grote groep is weg en de "echte" die lopen nu. 
Morgen gaat de tocht naar San Quirico d'Orcia, een tocht die 
heuvelachtig wordt met een sprintje bergop naar het einddoel. Met het 
weer lijkt het erop dat het morgen wat natter wordt maar dat weet ik 
pas als het morgen is (Cruifiaans). Dat zie ik wel weer. Het schrijven 
aan die hoge bar met de lage stoel is eigenlijk erg goed gegaan ik heb 
er een biertje bij genomen, dat zat wel goed. 

Dag 10, Buonconvento naar San Quirico d' Orcia, 2 april 
2022 
Er werd voor vandaag regen voorspeld, dat was er ook, maar alles bij 
elkaar viel het heel erg mee. In het begin van de route even wat 
stevige druppels maar daarna is de poncho niet meer nodig geweest. 
Vandaag toch weer een dag van ontmoetingen, en Italiaans echtpaar 
die ik gisteren had ontmoet waren vandaag ook weer op de route en ik 
kom vandaag drie Duitse mensen tegen twee mannen en een vrouw. Ze 
zijn vandaag pas op de tocht begonnen maar eerder hebben ze vanuit 
Neurenberg naar Buonconvento gelopen. Nu maken zij de tocht af naar 
Rome. Ook zij zijn al in Santiago de Compostella geweest. Vandaag 
hebben we allemaal het zelfde einddoel voor vandaag. De Amerikanen 
ben ik vandaag even uit het oog verloren. De tocht kent vandaag twee 
aardige bergjes op. Eerst loop ik naar het landgoed Caparzo, een 
wijnbouw bedrijf. In deze streek zijn veel wijnhuizen. 



 
Het eerste wijnhuis dat je tegen komt is dus Caparzo. Ze hebben voor 
pelgrims een mooie aanbieding, maar om 10:00 uur 's ochtends?? Een 
beetje te vroeg voor een wijntje. Ook de Duitsers zijn gewoon 
doorgelopen. Ik ben met hem wel een behoorlijk stukje meegelopen en 
hebben we lekker gesproken met elkaar, maar ik moest hen achterlaten 
want mijn tempo ligt hoger en ik heb ze daarna ook niet meer gezien 
behouders heel in de verte. 

 
Even verder kom je bij het wijnhuis een behoorlijk groot bedrijf. 

 
Na het wijnhuis ben ik nog lang niet boven de weg blijft stijgen continu 
over van die grindwegen. Je ziet al ver vooruit je weg slingerend door 
het landschap lopen. Vandaar dat ik zei dat ik de Duitsers in de verte 
kon zien want je kunt ook heel ver weer terug kijken. 



 
Het eerste dorpje dat je pas na 14 km tegenkomt is Torrenieri. 
Behoudens de wijn bij het wijnhuis is er verder geen enkele andere stop 
mogelijkheid voor een kopje koffie. Allemaal aankondigingen van dat op 
deze plek voegen een kasteel heeft gestaan gebouwd in de Etruskische-
Romeinse tijd. In 990 is bisschop Sigeric hier te slapen gegaan hij heeft 
deze plek als overnachtingsplek gebruikt en beschreven. In 1315 is het 
kasteel volledig verwoest er staat er nu nog een boerderij met 
herinneringsborden en stenen. 

 
En ja hoor in het dorp, al eerder op de route aangekondigd, zit een 
bakker met koffie en dat soort zaken. Een fietser die ook de Via 
Francigena fietst en mij al twee keer voorbij was gekomen zat ook daar 
net aan de koffie. Ik heb me niet gehaast met de verwachting dat dan 
de Duitsers ook wel zouden komen maar ik heb ze niet gezien, jammer. 
De fietser zat buiten aan de koffie, maar ik ben binnen gaan zitten, 
bezweet toch wat fris ik had het even niet met buiten aan de koffie. 

 



Weer op pad en iets verder op de route naast een kerk een vreemd 
beeld. Er staat onder "Igina Colabucci balla" vertaald, "Igina Colabucci 
danst" en dan staat eronder, monument voor de pelgrim. Ik ken Igina 
niet maar ze danst op haar kop, de verwijzing naar voeten van pelgrims 
snap ik wel. 

 
Hierna weer een lange klim over een asfaltweg omhoog met verderop 
met haarspeldbochten weer naar beneden te gaan. De fietser passeerde 
mij, maar echt veel harder ging hij niet naar boven. Bij de afdaling zie 
ik mijn eindbestemming van vandaag in de verte al liggen al is het nog 
wel even 1 1/2 uur lopen daarnaartoe. 

 
Na deze afdaling nog een lange pittige klim om aan te komen in San 
Quirico d'Orcia. In de 12e eeuw met hier en ommuurde vesting 
gebouwd langs de handels en pelgrimsroute, ook deze muur had 
oorspronkelijk 14 torens maar daar is niet veel meer van over. 
Desondanks kent de stad een aantal mooie poorten, en een groot stuk 
vesting muur is nog aanwezig. Als je aankomt lopen bij het dorp dan 
denk je eerst dat is geen muur dat is een aquaduct. Maar voor het dorp 
loopt de weg over bogen en dat geeft dat beeld. 



  
  

En dan kom je weer aan in zo'n oud middeleeuws dorp. Als eerste loop 
je tegen de kerk Colegiata. Gesticht ter ere van de heilige Quirico en 
zijn moeder Giulitta. In een eerder blog heb ik al over hen geschreven. 
Querido is volgens de legende als 3-jarig jongetje dood geslagen onder 
de ogen van zijn moeder. Sinds het begin van de vierde eeuw sprak 
deze legende van moeder en zoon tot de verbeelding. Beiden zijn ook 
heilig verklaard. En de kerk kent ook een aantal schitterende portalen; 
het Romaanse hoofdportaal met de leeuwen en de geweldige zuilen 
zoals die gemaakt zijn met de slag erin. Het was één stuk steen en daar 
is dit uitgemaakt, met de vier zuilen. 

 
Aan de zijkant van de kerk vind je een ander portaal met leeuwen en 
kariatiden die een spits toelopende uitbouw ondersteunen. 

 
Nog een paar mooie doorkijkjes in de middeleeuwse straatjes. 



  
  

De geplande route loopt morgen naar Radicofani. Dat is een pittige 
etappe van 33 km op en neer. Dat ga ik mezelf niet aan doen, ik heb 
dan ook besloten om een overnachting te zoeken in Galina. En dat is 
iets over de helft van de route. Het is een pelgrims Ostello, maar zoals 
het er nu naar uitziet ben ik de enige gast en moet ik zelf voor eten 
zorgen. In het dorpje is geen restaurant behoudens een bar die juist op 
zaterdag is gesloten. Inmiddels ben ik al even bij de supermarkt 
geweest hier in dit dorp en daar koop ik morgenochtend wat eten voor 
morgenavond. Een maaltijdsalade hebben ze hier ook. De gastheer en 
vrouw Michela en Cesare zijn zelf na vier uur niet thuis. Morgen lijkt een 
droge dag te worden weer met een beetje zon. 

Dag 11, San Quirico d' Orcia naar Gallina, 23 april 2022 
Zo de helft van de route de Radicofonica zit erop. Het was een mooie 
afstand voor vandaag, 18 km met twee behoorlijke klimmetjes erin. Ik 
ben niet de enige die hier stopt, ik hoor van verschillende mensen dat 
zij ook hier in deze plaats of hier in de buurt stoppen. Vandaag weer 
verschillende pelgrims tegengekomen die ik eerder ook ontmoet heb. 
Twee Engelse vrouwen en een Italiaans echtpaar in ieder geval. 
Inmiddels heb ik wat meer contact gekregen met een van de Engelse 
vrouwen, om het gemakkelijk te maken ze heet gewoon Petra. Ik kwam 
haar vanmorgen bij het vertrek al tegen alleen liep ik in de 
tegenovergestelde richting, ik was mijn pet kwijt die had ik ergens 
onderweg verloren in het eerste stukje, en ben terug gelopen. Gelukkig 
weer gevonden, koste me wel een extra half uurtje. Het weer was 
vandaag weer goed lekker zonnig goede temperatuur, later op de dag 
wat meer wind.  
De dag begon met een aardig klimmetje, slecht 15 %. Deze foto is van 
bovenaf terugkijkend. 



 
En natuurlijk weer even verderop terugkijkend naar waar ik vandaan 
kom, altijd een mooi gezicht. 

 
Een stuk verder komt ik bij een oud kasteel waarvan ik de naam ik even 
niet kan terug vinden. In eerste instantie zie je alleen maar een 
vierkante bloktoren staan. Als je verder loopt kom je in een mooie nauw 
straatje met wat kunstenaars huizen, aan het eind loop je door een 
poort weer naar buiten waar een van de Engelse vrouwen even het 
boekje zit te lezen in de zon. 

  

 



De weg gaat weer flink naar beneden en op een bepaald moment kom 
ik een van de Engelse vrouwen, in dit geval Petra tegen. We zijn bijna in 
Bagno Vignoli. Dit dorpje moet je echt even inlopen, de route loopt niet 
door het dorp. Petra en ik zijn er wel naartoe gelopen en hebben een 
heerlijke kop koffie genomen, daar was het tijd voor. Het dorpje ligt 
boven op een kalkrots en in het midden van het dorpje ligt een heel 
groot bassin. Vandaar de naam Bagno. 

  
Het is vandaag zaterdag iedereen heeft weer een vrije dag en dat blijkt 
ook wel weer in de drukte in dit soort plaatsjes. Hierna zijn Petra en ik 
een andere route gaan lopen, zij wilde langs de weg lopen naar de 
eindbestemming, een kortere route, en ik wilde de officiële route 
volgen.  
Net buiten dit mooie plaatje kun je goed zien dat dit plaatje op een 
kalkrots ligt. 

 
Nog even een plaatje vanuit het plaatsje, een winkeltje met kleding 
verkoop met een bankje ervoor prachtig gedaan. 

 



De route gaat door, en sta ik plotsklaps voor een afgesloten brug over 
de Orcia, waarom? Ik had de stoute schoenen al aan en daarom ben ik 
over het hek heen geklommen en over de brug heen gelopen, het leek 
me heel onwaarschijnlijk dat de brug zou instorten als ik er over zou 
lopen. Een stukje bergop na de brug sprak ik twee bewoners, de vrouw 
lag lekker te zonnen, de man een biertje in zijn hand en hij bood mij er 
ook een aan. Dat heb ik afgewezen, want ik weet dat ik nog ver moet 
lopen. Hij vertelde mij dat hij brug al twee jaar lang is afgesloten en 
niemand weet waarom dat nou zo moet voor wandelaars. Hij gaf me 
groot gelijk dat ik het zo had gedaan. 

  
Behoorlijk in het begin van de tocht had ik een foto gemaakt van iets op 
een kasteel lijkend boven op een berg ver weg. Niet wetende dat de 
route uiteindelijk daar langs ging. Het plaatsje heet Castiglione d'Orcia. 
Ik liep hier niet alleen want er was een wandeltocht vandaag. Hieronder 
twee maal dezelfde plek, uit de verte en toen ik er bijna was. 

  
  

Naast de wandeltocht die ik heb gezien is er vandaag ook een soort 
marathon. Het is geen marathon want de afstanden zijn totaal anders, 
53 km of 103 km of 161 km. Het heet de Toscane Marathon. Het is niet 
zo dat je dit in een paar dagen loop, nee deze afstanden worden in één 
dag gelopen. Ik heb gesproken met een verzorger van het Rode Kruis 
en hij vertelde mij dat de eerste vannacht om 3:00 uur zijn vertrokken. 
Van jong tot oud lopen deze tocht mee, veel mensen hebben ook nog 
Nordic stokken bij zich. Net als voor mij gaat de route op een neer. Ik 
heb bewondering voor deze mensen die deze tocht lopen, en hoe vaak 
ik niet te horen heb gekregen of ik de Via Francigena loop? En het 
waren er niet een paar, er liepen ontzettend veel mensen mee, hoe 
vaak ik niet Ciao (hoi) gezegd heb. 



  
  

Ik kwam nog een mooie Romeinse weg tegen en blijf genieten van de 
mooie uitzichten. 

 

 
Tegen twee uur kom ik aan een Galina waar mijn overnachting's plek is 
ik heb een mooie kamer in een Ostello en laat nu toevallig Petra ook 
hier een kamer hebben. Gisteren had ik al aangegeven dat er vanavond 
geen restaurant open zou zijn, maar ik kreeg een appje van de 
beheerster van de Ostello dat we konden proberen bij het restaurant 
even toch aan te kloppen en wat eten voor vanavond te bestellen en 
dat is gelukt, om 7:00 uur vanavond kunnen we daar een warme hap 
ophalen, die moeten we dan in de Ostello opeten. De beheerster heeft 
ons de naam van de vrouw van het restaurant doorgegeven en zij heeft 
een seintje gegeven dat wij waarschijnlijk vanmiddag even langs 
zouden gaan. Die vrouw heet Daniëlle en wist overal van. Toch weer 
goed geregeld zo. We hebben gelijk even wat drinken besteld en een 
broodje voor tussen de middag, dat kon ze nog wel even regelen 
ondanks dat ze gesloten was kwam ze dat naar buiten brengen, we 
moesten alles na afloop laten staan en vanavond komt wel het 
afrekenen. Ik zeg bewust telkens we want deze acties hebben Petra en 
ik samen ondernomen. 



 
En dan op naar het Ostello wel een piccolo, wat klein betekent. De 
Ostello wordt gerund door Michela en Cesare, de laatste heeft ons 
ontvangen en ons de kamers gewezen. Weer even lekker opgefrist 
onder de douche. Als het vanavond te fris is in de keuken kunnen we 
een haardvuurtje aansteken. Mijn gitaar heb ik niet bij me, zou ook 
niets geworden zijn.  

 
Morgen dan het tweede deel van deze tocht naar Radicofani dat op 780 
meter hoogte ligt, ik zit nu op 400 meter en ik zak nog iets op de route 
naar 300 meter, maar de tocht is maar 16 km. Er wordt morgen wel 
weer wat regen verwacht, ik zie het wel. 

Dag 12, Gallina naar Radicofani, 24 april 2022 

Toch maar even in de keuken het haardvuurtje aangestoken, door een 
harde wind buiten werd het killer. Om 7 uur gisteravond bij het 
restaurant het bestelde eten opgehaald en het lekker in de warme 
keuken opgegeten. Vanmorgen stonden in de keuken spullen klaar voor 
een eenvoudig ontbijt. Petra was al weg. 



  

  

De dag begint met mooi weer, de jas hoeft niet aan. Eerst even weer op 
de route komen. Deze dag kenmerkt zich door water en omhoog lopen. 
Afgelopen nacht heeft het weer geregend en zijn de graspaden van 
vandaag best nat. Je moet ook regelmatig over een klein 
waterstroompje heen war simpel gaat. 

  

  

Op dit pad kom ik een volledig vervallen kerkje tegen de San Pellegrino, 
ik wist eigenlijk niet dat pelgrims heilig zijn, want pellegrino is het 
Italiaanse woord voor pelgrim. Maar het stond echt op het bord. Achter 
de kerk was een opvang voor pelgrims, bisschop Sigeric heeft deze plek 
aangedaan. Althans dat staat op het bord. Ik heb ook door een spleet 
van de met een ketting op slot zittende deur de binnenkant 
gefotografeerd. 

  

Na deze graspaden komt de route op een oude vervallen brede 
asfaltweg waar geen verkeer rijdt, niets gezien alleen maar lopende 
pelgrims. Dit is de oude doorgaande weg naar Rome. De weg gaat fiks 
omhoog en is niet het leukste stukje om te lopen. Uiteindelijk gaat de 



weg weer omlaag en kruis je de nieuwe weg die wel druk bereden 
wordt. De route ging heel war kilometers over deze weg. 

 

Eerder had ik aangegeven dat een van de kenmerken van deze dag 
water is. Dat klopt, ik kom aan bij de rivier de Orcia. Vaak staat deze 
droog maar nu na de nachtelijke regens even niet. Ik stond net te 
kijken hoe de komende obstakel te nemen, komt er net een pelgrim mij 
langs gelopen met een goed volgepakte rugzak. Hij stampte gewoon 
door en ik ben gevolgd. 

 

Hier valt het nog mee maar er stroomt echt water door de Orcia. Even 
verder was het teveel water en zou je niet met droge schoenen 
overkomen. Mijn voorganger had zijn schoenen inmiddels al uit om met 
blote voeten over te steken, ik ben hem weer gevolgd. Maar ik heb mijn 
kunststof Birkenstocks bij me. 

 



 

Aanwijzing tekens zijn er ook weer op de route, soms van iemand die 
een mooie tegel met een Jakobsschelp heeft gevonden en soms met 
een bemoedigende aanwijzing nog 8 km. 

  

Voor ik op de hoofdweg naar Radicofani, kwam ik Luigi tegen, een 
Italiaanse man die in Rome woont en onderweg is naar Lourdes. Hij 
nam er even helemaal de tijd voor met bekende vragen, waar woon je, 
waar kom je vandaan, waar ga je naar toe, etc..Een erg vrolijke man 
met plezier in het leven. Hij maakte een filmpje van ons gesprek en ik 
heb hem natuurlijk ook vastgelegd. 

 

Daarna kwam ik aan op de hoofdweg naar Radicofani dat ik in de verte 
al kon zien liggen. Ik moet nog iets meer dan 200 meter omhoog om uit 
te komen op het puntje van de Domtoren maar dan zeven dommen op 
elkaar gezet, ca. 800 meter. Het wordt ook steeds frisser door een 
harde frisse wind die is gaan waaien. Ik heb mijn jas toch maar 
aangedaan. Ik moet naar die toren op de berg toe. 



 

Bij iedere berg is het zo dat je uiteindelijk boven komt, en dat is nu ook 
weer gelukt, bergop tegen de wind in. Vandaag overigens geen enkele 
stop voor koffie gezien. De toren die je ziet is van het fort Fortezza, het 
was een kasteel uit 978, dus Sigeric is hier geweest. Het stadje is geen 
vesting zoals ik die eerder heb gezien maar meer een schuilplaats voor 
bijzondere atmosferische voorvallen, er zijn schuilplaatsen voor de 
pelgrims en gelukkig slaap ik ook comfortabel in een van die. Hieronder 
de fort toren van dichterbij. 

 

In het stadje aangekomen weer de mooie smalle straatjes met aan 
beide zijden huizen. 

  

  

In het stadje zijn maar liefst drie kerken. De belangrijkste, de San 
Pietro Apostolo, daar tegenaan gebouwd de Santa Maria Assunte en 
daar tegenover de San Agata. Alle drie zijn ze open in in gebruik. 
Hieronder een foto van de San Pietro en Santa Maria die links zit. 



 

Vanuit Albergo di Torre waar ik vannacht slaap heb ik een prachtig zicht 
op de vlakte waar ik morgen heen ga. Er is nu geen mooie foto te 
nemen die bewaar ik voor morgen. (De ramen van enkel glas zijn ook 
beslagen omdat ik de was heb gedaan). Net toen ik ingecheckt was 
stond Petra aan de deur te rammelen, ook zij slaapt hier. Vanaf morgen 
zie ik haar niet meer want zij maakt op de route een tussenstop en 
loopt dan een dag achter mij. Ik maak die tussenstop niet en ga 
morgen voor mijn Nijmeegse Vierdaagse afstand, 30 km. Vandaag mijn 
laatste dag in de provincie Toscane, een prachtige streek. Ik ben zeker 
van plan om om acht uur morgen te vertrekken. 

Dag 13, Radicofani naar Acquapendente, 25 april 2022 

Vandaag wordt bevrijdingsdag gevierd in Italië, een vrije dag voor de 
Italianen. Ik was er niet echt van op de hoogte maar heb er ook geen 
last van. Bij het naar buiten kijken vanmorgen, vanuit mijn slaapplek, 
kon het niet heel ver kijken maar ik zag wel blauwe lucht, wolken en 
mist. Het is vandaag dauwtrappen, even later wordt het ineens 
helemaal mistig. De mist blijf tot ongeveer half tien hangen tot de zon 
er goed door kwam. Vanmorgen al om half acht uur aan het ontbijt 
waar even later Petra aanschoof. Zij gaat vandaag maar 13 km lopen. 
Ze gaat vandaag slapen in een kerk daar later meer over. Hieronder 
zeven uur vanmorgen. 

 

De eerste 13 km is voornamelijk naar beneden lopen, ik zat uiteindelijk 
op 800 m hoogte. Als ik over dit soort wegen loop dan heb ik echt het 



gevoel dat ik loop over een oude Romeinse weg. Je ziet de contouren 
van de weg met de stenen, alleen is er wat grind en zand over gegooid 
want dat rijdt veel comfortabeler. Ik kon vanmorgen ook niet zien door 
de mist wie er voor mij loopt of achter mij loopt, ik hoor alleen af toe 
wat geluiden. Ik werd wel begroet door alle vogels met een geweldig 
gefluit, je loopt niet alleen. 

 

Onderweg nog een mooie stopplaats met een een kistje met een 
stempelkussen en een stempel voor in je pelgrims paspoort. Net toen ik 
daar kwam aanlopen kwamen er vijf Italiaanse wandelaars achter mij 
aan. Rome is nog maar 184 km. 

 

Het werd steeds drukker op de route, op een bepaald moment liep ik 
met acht Italianen samen. Gelukkig spreken een aantal van hen goed 
Engels en kan je met elkaar communiceren. Dan passeerde ik hen weer, 
dan zijn mij weer, en zo ging het om en om, maar uiteindelijk kwam ik 
het eerste bij de kerk aan. 



 

De kerk waar ik het net over had is de plek waar Petra vannacht gaat 
overnachten. De Italianen en ik zijn allemaal door gelopen. Net na de 
kerk een mooie rustpuntje en een keuzemoment. 

 

En dan het keuzemoment. De naam Sonja heb ik nog niet eerder in 
mijn blog genoemd, maar zij heeft een maand hiervoor dezelfde route 
gelopen, we hebben voordat zij gelopen heeft, nadat zijn gelopen heeft 
en nu weer, wat mailcontact over onze ervaringen of/en belevingen. Bij 
het keuzemoment kun je een keuze maken uit twee verschillende 
routes een kortere en langere route naar Acquapendante. Sonja 
waarschuwde mij vorige week dat de korte route volledig langs een weg 
loopt met langs razende auto's en vrachtwagens. Zij adviseerde mij dan 
ook om de lange route te nemen, en dat had ik ook voor vandaag 
ingepland. Een goed advies moet je ook niet afslaan. De route langs de 
weg is 8 km korter. Ik stond samen met alle Italianen voor het bord, 
wat gaan we doen? Ik ben de enige die voor de lange route gekozen 
heeft, die Italianen wilde allemaal snel thuis zijn. En wordt ook 
aangegeven dat de lange route naar rechts twee uur langer duurt. 



 

En inderdaad de lange route gaat niet langs drukke wegen desondanks 
loop je wel de eerste 3 km over een asfaltweg heen waar af en toe een 
auto langs komt. Op die weg heb ik mijn eerste koffie kunnen scoren. 
Langs de weg was een restaurantje met allemaal aanwijzingen dat ik 
daar koffie kon drinken, maar uiteindelijk waren ze gesloten. Maar na 
even aankloppen werd de deur opengedaan, en zo'n vermoeide pelgrim 
met een rugzak achterop krijgt het altijd voor mekaar om toch koffie, 
lekkere appeltaart en water te krijgen. Net toen ik aan de koffie begon 
belde Adie en was dat een mooi moment daarvoor. Na die 3 km gaat de 
route over en weer over grindwegen en smalle boerenweggetjes. Ik heb 
een foto gemaakt waarin je eigenlijk van alles ziet, blauwe lucht, 
donkere wolk, bergen en koolzaad. Ik vond het wel een mooi plaatje. Ik 
heb trouwens geen drup regen gehad en het was lekker warm, 
nagenoeg geen wind. 

 

Het nadeel van deze lange route is wel dat je geen pelgrims meer tegen 
komt. Maar de poezen maken het goed ik weet niet waarom maar elke 
keer achtervolgen mij poezen. Die bruine is een tijd met me mee 
gelopen. 



 

Dan kom je op het punt dat je de provincie Toscane gaat verlaten en 
aankomt in de provincie Del Lazio. Toen ik Toscane ben ingelopen liep ik 
onder zo'n zelfde poort door, dat was vorig najaar op 2 oktober, met 
een welkom in Toscane. Dat was bij de Passo del la Cisa. 

 

Al bij het verlaten van de asfaltweg staat er een bord met de 
aankondiging van een restaurant in Proceno, met een afstand van 10 
km. Dat bord kom ik regelmatig tegen en dan is de afstand aangepast. 
Uiteindelijk kom ik in Proceno aan en word begroet als pelgrim. Ik loop 
het dorpje helemaal omhoog, op het centrale plein bij het gemeentehuis 
zie ik dat restaurant, eigenlijk meer een bar. Ook daar werd ik echt als 
pelgrim begroet en kwam de dame mij gelijk vertellen dat ze een 
timbro voor mijn paspoort had, timbro is het Italiaanse woord voor 
stempel. De bar is het witte huis in het midden en rechts met de vlag 
het gemeentehuis. Aan de kop van de gemeentehuis een herdenking's 
monument aan de oorlog met bloemen die vandaag gelegd zijn op 
bevrijdingsdag. 

  



  

Mijn pelgrimspaspoort raakt aardig vol, één kant is helemaal vol 
gestempeld, ik krijg de complete kaart ook niet in één foto, de stempel 
rechts onderin is van de dame van de bar in Proceno. Ik kan straks de 
paus laten zien dat ik echt overal bent geweest zodat ik mij aflaat kan 
krijgen en weer vrij van zonden ben. !!!!! 

 

Na Proceno gaat de route een hele tijd stijl naar beneden, in het begin 
loop ik langs planten die ik nog nooit gezien heb misschien weet een 
van de lezers wat het is, ik weet het niet. Ze bloeien nog net niet. 

  

  

Het dorpje begint volgens mij behoorlijk verlaten te worden, veel huizen 
te koop, er is een zwembad wat er niet meer uit ziet en niet meer 
gebruikt wordt, een tennisbaan totaal overwoekerd door onkruid, een 
beetje vergane glorie. Jammer want het is een mooi dorpje met zelfs 
een kasteel. De route loopt daarna een heel stuk over een mooi smal 
pad langs een water, en komt uiteindelijk op een asfaltweg uit. 

 

Tegen half vier heb ik mijn 32 km erop zitten en kom ik aan in 
Acquapendente. De stad doet wat rommelig aan ondanks de lange 
geschiedenis die de stad heeft. Het oorspronkelijke dorp stond er al in 
het jaar 1000. Het enige mooie gebouw wat ik tot nu toe heb gezien is 



het gemeentehuis ook wel het Palazzo Comunale. Maar ik was best wel 
een beetje moe en heb eerst geprobeerd mijn slaapplek op te zoeken 
om even op te frissen, door smalle straatjes heen. Hieronder de foto 
van het gemeentehuis. Jammer van altijd al die auto's. 

 

Morgen gaat de tocht naar Bolsena. Het weer wordt alleen maar beter 
de komende dagen zoals het er nu naar uitziet alleen maar zon met 
temperaturen boven de 20 graden. 

Dag 14, Acquapendente naar Bolsena, 26 april 2022 

Gisteren natuurlijk nog even Acquapendente ingegaan, ik blijf het een 
beetje een smoezelig stadje vinden, het moet eens goed worden 
afgestoft. Voor mijn slaapplek moet ik mooie trap op, en beneden aan 
de trap staat een kerk met daar tegenover een huis met een mooie 
muurschildering. 

  

Die kerk zie ik vanuit mijn slaapplek maar ook hier bleven vannacht 
gelukkig de klok stil, vanmorgen om 7:00 uur de eerste slag. 



 

Vanmorgen om half negen op pad gegaan, eerder was vandaag niet 
nodig, de afstand is niet zo lang als gisteren. Ik hoop nog wat in 
Acquapendente te zien van waarvan het bekend is, de fonteinen. Ik heb 
er maar één gezien misschien heb ik wat gemist? Bij het verlaten van 
de stad kom je wel langs de kathedraal Sansepolero. Deze basiliek heeft 
een Heilig Graf. De kerk heeft een crypte, het priesterkoor is ook hoger, 
je moet er met trappen naartoe. Sansepolero betekent in het 
Nederlands "Heilig Graf". Maar wie er in de crypte ligt??? 

  

  

 

Gewoon gaan afstoffen en snel verder.  

Bij het verlaten van de stad kom ik een iets wat ouder Italiaanse 
echtpaar tegen die ik al verschillende keren ontmoet heb. De laatste 
keer was bij de man van het Rode Kruis met de ultramarathon. Ze 
spreken beiden goed Engels, lopen heel rustig aan en doen elke keer 
een stuk of vijf etappes. Dit keer gaan ze tot Viterbo, waar ik 
overmorgen ook ben. Ik heb bewondering voor ze. 



 

De eerste 8 km van vandaag lijken een beetje op wandelen in 
Nederland, een lange vlakke route tussen de weilanden en akkers door. 
Dat is wat ik de laatste dagen ook niet meer meegemaakt had. Het 
weer is hartstikke lekker vandaag niet warm, zon, soms een wolkje, 
perfect om te wandelen. 

 

Na dit vlakke stuk een klein beetje op een neer en kom ik aan in San 
Lorenzo Nuovo. De eerste plaats die ik tegenkom. Tijd voor koffie en 
een watertje. Op dit terras ontmoette ik vier Spaanse pelgrims, ik had 
hen nog niet eerder gezien, terwijl ze eigenlijk al lopen vanaf Vercelli. 
Dat is de plaats waar ik de vorige keer, najaar 2021, ben begonnen, 
vlakbij Milaan. Zij hebben er al een aardig stukje op zitten en ook zij ga 
naar Rome. San Lorenzo Nuovo is een plaatsje waar een doorgaande 
weg dwars doorheen gaat. Een mooi plein, maar die weg gaat er dwars 
over. Aan dat plein een mooie grote Kerk, de San Lorenzo Martire.  

 



Na dit plein verlaat je snel de stad, een stukje verder zie ik rechts in de 
verte het Meer van Bolsena liggen. Naar die plaats moet ik toe maar dat 
is nog ongeveer 11 km. Samen met de Spaanse pelgrims hebben we 
hier foto's van gemaakt. 

 

De route gaat hier naar naar boven we blijven hoog boven het meer 
lopen. Een lang stuk gaat over een prachtig pad door het bos. En weer 
in dit bos een grote bloemen pracht, wat is het voorjaar hier toch 
prachtig. De Spaanse pelgrims liepen inmiddels achter mij, wat ik merk 
is dat ze niet allemaal het zelfde tempo lopen maar iedereen zijn eigen 
tempo loopt, het is alleen elke keer wachten op elkaar. Daar heb ik 
geen last van, ik heb ze later ook niet meer gezien. 

  

Op sommige plekken loop je gewoon in de geur natuur, de 
seringenbomen bloeien, volop koolzaad langs de weg, en de brem 
bloeit. Het is nog net niet de wc verfrisser met de lindebloesem, 
maar.... 

 



Het is nog steeds druk op de route met pelgrims, of misschien zijn het 
gewoon wandelaars, maar ze lopen wel de Via Francigena. Vandaag 
weer veel vrouwen, een groep van vier vrouwen in een groep van zeven 
vrouwen en uiteindelijk schoven die bij elkaar. Op zich iedereen is 
geïnteresseerd in elkaar, iedereen wil weten waar je naartoe gaat en 
laten weten waar zij naartoe gaan. De groep van zeven vrouwen lopen 
maar naar Bolsena. Alleen wandelen? Echt niet. 

 

Ook hen ben ik voorbij gelopen ik had het gevoel dat ik nu helemaal 
vooraan liep, maar dat is natuurlijk niet zo. Wat me eindelijk een keer 
gelukt is is om een salamandertje op de foto te krijgen. Als je in 
Nederland wandelt dan hoor je constant kikkers de sloot inspringen. 
Hier in Italië hoor je telkens de salamanders voor je weg schieten de 
berm in. Ik probeer deze al dagen op de foto te krijgen maar die 
beestjes zijn zo snel, maar deze had ik te pakken. 

 

De route naar Bolsena slingert door en over landweggetjes, lange een 
grote zandafgraving en kom ik uiteindelijk een beetje op en neer, uit op 
de doorgaande weg naar Bolsena. 



 

Het oorspronkelijk hoog gelegen Bolsena is tegen een bergwand 
aangebouwd, het eerste wat je ziet bij binnenkomst is het kasteel met 
links daarvan natuurlijk de kerk. Langs het kasteel heen, loop je door 
prachtige kleine smalle straatjes. Dit is het hoge gedeelte van Bolsena. 
Lager gelegen is de grote stad die helemaal tot aan het Meer van 
Bolsena doorloopt, het heeft een beetje de allure van een badplaats. 

 

  

  

Ook van beneden af is deze stad een plaatje, vele malen beter dan het 
stoffige Acquapendente. 



 

Dan toch nog even naar de basiliek Santa Christina, het Romaanse deel 
van de kerk is uit 1078. Deze plek is bekend geworden daar hier het 
zogenaamde wonder van Bolsena heeft plaatsgevonden. Een vanuit het 
noorden afkomstige priester had zo zijn twijfels over de 
transsubstantiatie, de verandering van brood en wijn in het lichaam en 
bloed van Christus, tijdens de consecratie, van de katholieke eredienst. 
Maar terwijl hij in de kerk van Santa Cristina de mis aan het opdragen 
was, zou de hostie ineens zijn gaan bloeden, de bewijzen worden 
getoond in de Basiliek en vormen de bevestiging. Die priester uit het 
noorden met zijn twijfels was "genezen". Ik heb alleen de imposante 
voorzijde op de foto omdat er een mis werd opgedragen. 

 

Pelgrims komen af en aan op het centrale plein. Sommige lopend en 
sommigen hebben zich door een taxi het laatste stuk laten vervoeren, 
dat kan dus ook. (Was een groep vrouwen maar niet die ik gezien heb) 

Ik kan zeggen dat het vandaag een mooie dag was, een mooie 
wandeling niet erg moeilijk en veel mensen ontmoet. Morgen gaat de 
tocht naar Montefiascone. Het is geen lange tocht maar wel een tocht 
die constant een beetje omhoog loopt, uiteindelijk ligt Montefiascone op 
een 600 m hoogte. Het weer morgen is ongeveer hetzelfde als vandaag, 
blauwe lucht met wat wolken en de temperatuur van rond de 20°. 



Dag 15, Bolsena naar Montefiascone, 27 april 2022 

Koningsdag in Nederland, ja ik vind het wel jammer dat ik daar niet bij 
ben, maar het was niet anders te plannen. Het is of Koningsdag erbij 
zijn of bij heel veel mei verjaardagen er niet bij zijn. Ik heb voor 
Koningsdag gekozen. Maar gelukkig word ik wel een beetje in de sfeer 
gebracht ik kreeg verschillende foto's van lekkere hapjes en van de 
verkoop op de vrijmarkt in Vreeswijk van Nina, Sebastiaan en Lisa, 
ondersteund door hun ouders en Adie. Helaas kon Susanne er niet bij 
zijn, die zit voor de tweede keer thuis geveld door corona, erg jammer. 
De foto met het hoedje kwam van Jannie. 

 

Maar de Via Francigena gaat ook weer verder. Het is vandaag weer een 
stralende dag, blauwe lucht een een heerlijke temperatuur, super om te 
lopen.  

Ik zie overal grote aankondigingen van het mirakel van Bolsena, 4 en 5 
juni is hier over een groot feest. Dat gaat over het verhaal van de 
ongelovige priester waarvan de hostie ging bloeden. Ik ben bij het 
vertrek vanmorgen even nog de kathedraal ingelopen. Een foto 
gemaakt van het zijaltaar waar de ongelovige priester met 
verwondering staat te kijken naar zijn hostie. Daarna nog even 
terugkijkend een gezellig straatje in met daarboven die mooie blauwe 
lucht. In dit straatje heb ik gisteravond ook gegeten, in het zelfde 
restaurant zaten de vrouwen die zich met een taxi naar Bolsena lieten 
brengen. 



  

  

De route begint vandaag met eerst een klimmetje, daarna heb je weer 
uitzicht over het meer van Bolsena. De route blijf vandaag ook 
grotendeels omhoog gaan niet erg stijl maar geleidelijk aan om op iets 
meer dan 600 m hoogte uit te komen. 

 

Niet veel verder kom ik vandaag op een heel mooi lang smal pad door 
het bos. De pad slingert lang door het bos omhoog, omlaag, en over 
keien heen. 

 

Ik kom uiteindelijk uit op een mooi breed bospad bij een grote picknick 
plaats. Van opruimen zijn Italianen niet altijd gediend, er ligt veel 
rommel op die picknick plaats. Even verder is een soort fonteintje. Een 
klein trapje af en daar is een bak met tuitje waar water uitkomt lopen. 
Net op dat punt kom ik de vijf Italiaans dames van de taxi weer tegen. 
Ik moet zeggen helaas zijn deze dames niet zo erg spraakzaam. Wat 
moet je ook met zo'n enge man!! 



  

  

De route is inmiddels op een hoger gelegen deel aangekomen, en daar 
staat een picknick bankje, even rust. Wat gegeten en gedronken. Net 
toen ik wilde vertrekken kwamen de Spaanse pelgrims aanlopen die ik 
gisteren had ontmoet. Ik mag ze geen Spaanse Pelgrims meer noemen 
want het zijn pelgrims uit Catalonië. Ik zal er morgen rekening mee 
houden. En toen ik echt vertrok kwamen ook bij dat bankje de vijf 
Italiaanse dames aanlopen. Ik loop dus echt niet alleen. De route duikt 
hier het bos in en ik hoor constant water stromen van een beekje, op 
een plek zelfs een watervalletje. Hele andere natuur dan de natuur van 
de laatste twee weken. 

 

Ik kwam nog een andere waterval tegen, maar dan kwam het water 
kwam uit de slang. En aan de andere kant liep het water weer naar de 
beek. Misschien wordt de beek op deze manier gevoed??. 

 



Ik verlaat het land van Bolsena over een bruggetje. Daar staat 
aangekondigd dat ik bijna op de 100 km grens naar Rome kom in 
Montefiascone. Vanaf die plaats zal het nog 100 km zijn naar de Sint 
Pieter, volgens mij is het iets meer. Na deze plek is het nog wel ruim 5 
km lopen naar Montefiascone. 

  

  

Vandaag niet alleen ontmoeting met pelgrims maar ook met 
sneeuwwitje en de zeven dwergen. Een tuin met een thema. 

 

Na de lange rustige klim kom ik het eindelijk op het punt met zicht op 
de stad waar ik naartoe moet, Montefiascone. Dat ziet er allemaal heel 
mooi en indrukwekkend uit.  

Wat alleen erg jammer is dat de route ernaar toe, die grotendeels door 
de stad gaat een heel slecht voetpad heeft. Als je pelgrims wil 
verwelkomen ga daar dan eens wat aan doen. Het is geen echte 
binnenkomer. 

 



Fiasco betekent in het Italiaans, mandje. Internationaal heeft het woord 
de betekenis van mislukking. De stad ligt in een echte wijnbouw 
streek.  

In het boek van Ben Teunissen lees ik hoe men aan deze naam van de 
wijn uit deze steek is gekomen en aan het mandje.  

In Florence vermaakte een succesvolle clown zijn publiek met een 
wijnfles als attribuut. Zijn optreden mislukte keer op keer en hij smeet 
de fles uit woede kapot. Met een mandje erom bleef de fles heel. 

De wijn van deze stad/streek heet Est!Est!Est! De Duitse bisschop 
Johannes Fugger ging met een groot gezelschap naar Rome . Hij 
stuurde zijn knecht Martin vooruit om een geschikte herberg te vinden. 
Hij sprak met hem af dat hij dan op de deur van de herberg Est! zou 
schrijven, zou de herberg ook nog goede wijn schenken dan zou hij Est!
Est! op de herberg schrijven. Even voor Montefiascone kwam de 
bisschop een herberg tegen waar drie keer Est op de deur stond 
geschreven. Dat was niet afgesproken dus dit moest wel een heel 
bijzondere herberg met heel bijzondere wijn zijn, de wijn heeft altijd 
nog die naam. De bisschop is overigens nooit in Rome aangekomen hij 
heeft zich in Montefiasco dood gedronken.  

Uiteindelijk sta ik voor de poort van het mooie deel van de stad en ga 
de poort onderdoor en weer omhoog. 

 

Om deze tijd, na één uur is een beetje stil in de stad, alles is gesloten, 
de meeste winkels zijn dicht tussen één en drie soms vier uur. Het is nu 
erg rustig in de straat en loop ik helemaal naar boven en kom daar bij 
een poort met weer die mededeling nog 100 km naar de Sint Pieter. 
Gelijk naast de poort zit de toeristinformatie en haal ik mijn stempel 
voor mijn pelgrims paspoort op. Morgen gaat mijn route door deze 
poort verder. 



 

En Willy heeft gelijk (ik kreeg via Facebook die vraag) deze stad ligt op 
het hoogste punt van een vulkanische bergrug rond het meer van 
Bolsena.  

De geschiedenis van deze stad is verbonden met zijn weldoener, paus 
Urbanus de vijfde. Het pauselijk hof werd door hem in het verbouwde 
fort op de Rocca ingericht. Vele andere pauzen hebben daar ook 
gewoond. De Rocca ligt op het hoogste punt van Montefiascone en heeft 
zicht over het land richting Rome en het meer van Bolsena. Een 
prachtige rustige plek. 

  

  

  

Het bouwwerk met de grote koepel dat boven de stad uitsteekt is de 
kathedraal Santa Margherita. 

 



Binnen in de kerk, met de machtig grote acht hoekige koepel, prachtige 
schilderingen. Maar de Sint Pieter komt nog. 

  

  

Nog even een plaatje van de koepel gezien van het hoge punt van de 
Rocca. 

 

  

Morgen gaat de tocht naar Viterbo. Het lijkt een makkelijk te lopen 
route, en niet al te ver. Er wordt verteld dat de route over de mooiste 
stukken van de Via Francigena gaat. Ik ben benieuwd. En ik hoorde net 
dat de kinderen op de vrijmarkt voor € 120,00 hebben verkocht. 

Dag 16, Montefiascone naar Viterbo, 28 april 2022 

Gisterenavond nog even natuurlijk een lekker restaurantje opgezocht. 
Bij het eten wilde ik graag de wijn van Est! Est!! Est!!!. Gisteren schreef 
ik over deze wijn met het verhaal van bisschop Fuggert. De wijn is 
alleen in witte wijn verkrijgbaar, ondanks dat als Je de fles ziet denk je 
dat het rode wijn is. Ik heb een glas genomen en gevraagd of ik even 
het etiket mocht fotograferen. Het klopt allemaal precies met het 
verhaal over de bisschop die op de fles nu kardinaal heet. En waar ik 
ook achter kwam is dat achter iedere Est eerst een uitroepteken moet 
en daarna twee respectievelijk drie. De wijn was zeker niet verkeerd, 
lekker. 



 

Vanmorgen bij het ontbijt kwam ik de andere Engelse vrouw tegen 
waarmee ik niet zoveel contact mee heb, zij herkende mij wel, zij wist 
mij ook te vertellen dat Petra de andere Engelse vrouw en dag achter 
ons loopt. Naast mij zat een Iers echtpaar, zij beginnen vandaag met 
lopen en gaan naar Rome. Zij kiezen ervoor om maar een paar dagen te 
lopen.  

Het wordt tijd om weer op pad te gaan de tocht is vandaag niet zo heel 
ver. Eerst klim ik weer de berg op naar de Torra met het paleis van de 
pauzen. Daarvoor moet ik eerst weer de trap opklimmen en kom ik in 
een mooi park met een mooi uitzicht over de vlakte richting Viterbo. 
Viterbo kun je in de verte zien liggen, als je het weet. Het is maar 19 
km. De route gaat eerst stijl omlaag, voorzichtig lopen om de knieën 
heel te houden. En natuurlijk even weer terug gekeken van waar ik 
vandaan kwam. 

  

  



 

Je ziet hier hoe mooi blauw de lucht is vandaag. Er staat wel een iets 
hardere wind maar goed wandelweer. Niet veel verder gaat de route 
over op een minstens 1500 jaar oude weg. Dan denk je een klein 
stukje, nee dit gaat een paar kilometer lang door. Als ze in Nederland 
een stukje weg vinden uit de Romeinse tijd zijn we ontzettend blij, 
maar hier in het land van de Romeinen liggen die wegen er gewoon en 
worden zelfs gebruikt. Ik heb er een aantal in een collage gezet. Ik heb 
zoveel foto's genomen, eigenlijk teveel. Het is wat, dat je op een 
wegloop 1500 jaar geleden ook al mensen liepen. 

 

Af en toe is er wel een stukje van die weg weg, waarschijnlijk in de loop 
der tijd hebben mensen stenen nodig gehad en die daar weggehaald. 
Waar deze weg stopt en krijgen we weer de bekende grindwegen, weer 
een beetje omhoog uitkomend bij een bankje.  

In de verte zag ik al het wat oudere Italiaanse echtpaar lopen. Bij het 
bankje kwamen we elkaar echt tegen. Een leuk moment van 
ontmoeting omdat we het vandaag hun laatste wandeldag is. Hij 
trakteerde op paaseitjes. Jan maakte de opmerking dat ik elke keer 
over oudere mensen schrijf en wees me erop even naar mezelf te 
kijken. Voor de zekerheid heb ik maar even naar leeftijd gevraagd hij is 
79 en zij is 76 jaar. Toch echt wel wat ouder. Ze hebben toch maar even 



zeven dagen gelopen, ruim 130 km, gewoon dezelfde route als ik ook 
heb gelopen, ik heb ze dan ook terecht compliment gemaakt dat het 
geweldig is dat je dat op die leeftijd nog kan. Het grootste probleem 
wat zij hadden zij de knieën. Met het afscheid nemen heb ik nog even 
gevraagd of ik ze ook op de foto mag zetten. En Jan, jij met je bijna 76 
zou dit toch ook kunnen? 

 

Het zou vandaag de mooiste dagtocht van de Via Francigena worden. 
Tot dit moment wel, maar daarna was het gewoon een saaie tocht. Over 
lange rechte grindwegen, wel langs mooie velden vol met klaprozen en 
langs Mariabeelden vol gehangen met rozenkransen. 

 

  



 

De grootste afleiding was een parkeerplaats vol met auto's en een 
aantal campers. Wat is hier aan de hand? Hier is de "Terme del 
Bagnaccio Viterbo" een kalkhoudende thermale warm waterbron. Het is 
een private bron?? wat je ook wel kan merken, het ziet er allemaal wat 
eenvoudig uit, er zijn allemaal mooie bakken met het thermaal water. Ik 
wilde wel even binnenkijken in het park, ik liep langs de entree deur, 
nou met een rugzak op dan word ik niet tegenhouden, maar er kwam 
gelijk iemand naar buiten, hé hé wat wil je? Ik zou wel koffie willen. Dat 
was geen probleem ik mag wel koffie uit de automaat gaan halen want 
meer was er niet. (Heb ik ook niet gedaan, wel een flesje water) Maar 
ik heb toch mooi even een foto gemaakt van de mensen in het bad. Het 
schijnt erg gewild te zijn want het was erg druk. 

 

Na nog lang doorlopen over grindwegen kom ik onder de snelweg door 
net voor Viterbo. In de tunnel onder de snelweg aan beide zijden 
begroetingen voor de pelgrims. 

  

  



Viterbo is een grote plaats. Het eerste gedeelte na de snelweg gaat 
allemaal over nieuw aangelegde wegen met links grote commerciële 
centra's. Als je die voorbij bent dan zie je rechts een soort fabriek. Dat 
is geen fabriek, dat is een onderdeel van een hele grote begraafplaats 
dat is de plek voor de urnen, het "cimetro di Viterbo". Er staan wel vier 
of vijf van die hallen. 

  

  

Voor de verschillende entrees van de begraafplaats, staan allemaal 
bloemenstalletjes, ik denk wel een stuk of zes. Je kan hier bloemen 
kopen en die bij het graf van je bekende gaan zetten. Ook een wagen 
met grote potten waar bloemen in kunnen. Buiten het kerkhof is het 
gewoon een commercieel toko'tje.  

En uiteindelijk kom ik met druk verkeer naast mij, eindelijk pas bij de 
oude stad Viterbo. Ook deze stad is bekend als verblijfplaats van 
pauzen. Hier kwamen in de 15e eeuw de kardinalen bijeen om een 
nieuwe paus uit hun midden te kiezen. Dit is wat nu nog steeds gebeurd 
in de sixtijnse kapel, maar hier begonnen is. 

De oude stad is ommuurt en negen poorten geven toegang tot de stad. 
Ik heb mijn slaapplek weer binnen de muren gevonden.  

Viterbo is bekend om zijn warmwaterbronnen, die werden al door de 
Romeinen gebruikt en die wisten de bronnen om te vormen tot een 
ware wellness cultuur. Goed voor lichaam, geest en ziel. Vanaf de 13e 
eeuw werden de bronnen pas voor therapeutische doeleinden gebruikt. 
Dante de dichter heeft in de 14e eeuw al een bezoek aan de thermen 
gebracht en over geschreven in zijn goddelijke komedie, La Divina 
Commedia. Ook Michelangelo schijnt deze bonnen verschillende keren 
bezocht te hebben er zijn prenten van hem bekend waar de bronnen 
opstaan. 



 

Vanmiddag nog even rond gebanjerd in het oude stadsdeel, wat een 
geweldige middeleeuwse ervaring is dat. Echt een prachtige stad en 
doet ook erg gezellig aan. Ik heb heel veel foto's gemaakt. Bij het 
pauselijk paleis mijn stempel voor het paspoort gehaald. Daar waren 
niet de wereld jongerendagen aan de gang maar ik denk de Viterbo 
jongerendagen. Aangemoedigd en opgezweept door geestelijken die er 
ook volop omheen staan. 

 

 



Van mijn middeleeuwse ervaring heb ik weer een collage gemaakt. 

 

Morgen gaat de tocht naar het Vetralla. Ook een stad bewoond door de 
Etrusken. Het weer lijkt morgen hetzelfde te zijn als vandaag zonnig en 
lekker wandelweer. 

  

Dag 17, Viterbo naar Vetralla, 29 april 2022 
Vandaag ontbeten met de vier pelgrims uit Catalonië. Ook zij gaan 
vandaag naar Vetralla, Ik ben hen vandaag ook verscheidene keren 
tegen gekomen en hebben we samen gepicknickt.  
Ik verlaat Viterbo via het Pauselijk paleis, daar ga ik een trap af en 
komt terecht in een dal dat als een U midden in de stad ligt, het lijkt 
een beetje op dat wat je in de stad Luxemburg ziet. 
Net bij het Pauselijk paleis schiet een pelgrim mij aan met de vraag of 
ze wel op de goede route zit ? Het is een vrouw uit Noorwegen die 
vandaag in Viterbo is gestart. Ze heeft de route eerder al vanaf de San 
Bernardo gelopen. Altijd samen met haar vriendin maar die kon dit keer 
niet mee, voor het eerst loopt ze alleen. Later op de route heb ik nog 
een tijdje met haar samen gelopen maar mijn tempo ligt wat hoger dus 
scheiden de wegen weer even.  
Ik had nog geen water voor onderweg kunnen kopen met de 
verwachting dat ik wel langs een winkeltje zou komen. Dat was helaas 
niet zo maar net bij het verlaten van de stad een McDonald's waar ik 
drie kleine flesjes water hebt gekocht. Ook weer geregeld.  
Net na de McDonald's ga ik een weg in met aan beide kanten hoge 
rotsen. De weg is uitgehouden tussen de rotsen, een bijzonder mooi 
gezicht. 



 

 
Iets verder op de route kom ik weer de vier mensen uit Catalonië tegen 
en de vrouw uit Noorwegen en verderop weer de vijf Italiaanse dames 
van de taxi, zo noem ik ze maar iedere keer. Buiten de Noorse vrouw 
om, zie ik iedere dag dezelfde mensen. Jammer dat het Italiaanse 
echtpaar niet meer meeloopt.  
Na deze weg duik ik naar links een boerenpad op, tussen de olijfbomen 
door kruip ik wat omhoog tot ik na een paar kilometer bij een 
picknickbankje uitkom. Wat wel vaker gebeurd is deze week dat als ik 
er zit komen de Catalonië pelgrims eraan. We zijn met z'n vijven lekker 
op het bankje gaan zitten en hebben wat gedronken en gegeten. Ook 
nu weer gevraagd of ik ze op de foto mag zetten en natuurlijk mag dat, 
later heeft een van de mannen nog een tweede foto gemaakt. 

  

 

  



  
Ik ben als eerste weer vertrokken, zoals je op de foto's kan zien hebben 
we weer prachtig weer vandaag. De route blijft langs olijfbomen 
slingeren, maar nu komen ook de hazelnotenbomen "hazelaars" erbij. 
In deze streek's worden ook veel hazelnoten gekweekt. 

 
Uiteindelijk duik ik weer het bos in en kom daar een apart bord tegen. 
Op dat bord staat "adem in, lach langzaam en gelukkig". Ik begrijp de 
tekst maar niet helemaal waarom het op deze plek staat. Het kan zijn 
omdat een 30 m verder het pad ineens steil omhoog gaat. Ik houd het 
daar maar op. 

  
  

Het lopen gaat gewoon erg goed, ik denk dat ik inmiddels goed getraind 
ben, ik voel me echt de vliegende Hollander, dat kreeg ik ook vaak te 
horen of de Camino Santiago. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de 
Catalonië pelgrims nagenoeg net zo snel lopen, we ontmoeten elkaar 
iedere keer weer. De Italiaanse vrouwen en de Noorse vrouw heb ik 
nooit meer gezien ondanks dat ik op verschillende plekken behoorlijk 
lang gezeten heb.  
Ik kom weer langs een historisch puntje, een oude Romeinse brug. 
Grappig om te zien dat er een handgeschreven bordje staat met daarop 
de tekst brug uit Romaanse tijd. Dan een loopplankje erbij die je op kan 
lopen om de oude brug te zien. En het is inderdaad zo, onder de huidige 
asfalt weg met de betonnen brug ligt de oude Romeinse weg met de 
Romeinse brug. 



  
  

Geen donativo met wat eten of drinken, maar wel weer een leuk 
rustplaatsje met een bankje en een kistje met daarin een stempel voor 
je pelgrims paspoort. Daarnaast nog een boek om een leuke 
aantekening te maken, er is iets aan gedaan. 

  
  

Op het bordje dat helemaal rechts hangt wordt verwezen naar een plek 
waar je heerlijk je voeten kan afkoelen. De route komt er vanzelf langs, 
wat jammer is, is dat ze net gisteren waarschijnlijk het gras gemaaid 
hebben en het water vol met gras ligt. Desondanks een mooi plekje 
waar water uit de bron komt. Ik heb daar een hele tijd op het bankje in 
de schaduw gezeten, de Cataloniëers kwamen weer langs, en 
verwachtte ik wel dat een van de vrouwen langs zou komen, maar die 
heb ik niet gezien terwijl ik daar wel een half uur gezeten heb en een 
telefoontje naar huis heb gedaan. 

 
Hier vandaan is het ongeveer nog een half uur naar Vetralla lopen. Het 
laatste stuk van de route gaat over een wandelpad langs een asfaltweg 
en kom je in het centrum uit. Weer een ommuurde stad, alleen is hier 



er niet zo heel veel van over. Voordat ik daar kom loop ik eerst langs 
een openlucht museum. Het is wat het is. 

 
  

 
Het is weer de tijd van de winkelsluiting, kerk dicht, alles gesloten. Ik 
ben toch even richting kerk gelopen door weer een mooi straatje en heb 
daar het gemeentehuis op de foto gezet (staat tegenover de kerk). 
Daarna weer een stukje terug naar de Via Roma waar ik eerst een plek 
vond voor koffie, water en de lunch. 

  
  

Nog vier dagen lopen naar Rome. Nog ca. 87 km. Wat in Montefiascone 
allemaal ook beschreven staat, nog 100 km naar Rome, klopt niet echt, 



misschien hemelsbreed, maar het is vanaf daar nog 128 km, ik kan er 
niet minder van maken. Morgen loop ik naar Sutri, ongeveer 22 km. 

Dag 18, Vetralla naar Sutri, 30 april 2022 

Het is weer gelukt, vandaag weer dichterbij Rome. En onderweg weer 
dezelfde mensen ontmoet de Catalanen, de Italiaanse vrouwen van de 
taxi en de Engelse vrouw die alleen loopt. De Noorse vrouw heb ik 
vandaag gemist. Het weer was weer prachtig, blauwe lucht met zon en 
niet heet. Gisteren een keer niet in een restaurant gegeten ik heb bij de 
supermarkt wat lekkere dingen gehaald en die heb ik gisteravond 
opgepeuzeld.  

Vanmorgen lekker op tijd op pad gegaan, ik was om 8:00 uur 
onderweg. Het begin van de route loopt wat omhoog over een voetpad 
langs een asfaltweg. Even verderop mooi tafereel op de wand langs de 
weg. En wordt wat moeite voor gedaan. 

 

Wat later duik ik de bossen in en gaat de route een lang stuk door een 
heel mooi bos met heerlijke schaduw. Wel een beetje naar boven 
lopend maar dat ging vlekkeloos. 

  

Ik ben in het bos geen andere pelgrims tegengekomen, dat zal nog wel 
komen. Even later kom ik weer in het hazelnoten gebied. In Italië ben 
ik al door de rijstvelden gelopen, door de tomatenvelden en nu door de 
hazelnoot velden. Wel apart dat iedere streek zijn eigen specialiteit 



heeft. De boeren van de hazelnoten zijn overal bezig het gras kort te 
maaien onder de bomen. De route gaat echt dwars door de hazelnoot 
velden heen, alleen toegankelijk voor wandelaars. 

  

  

Onderweg door de hazelnoot velden kom ik nog langs een oude toren. 
De Torro di Orlando. Mijn weg tussen de hazelnoten loopt precies tussen 
deze torens door. Stelt niet veel voor maar toch, ze staan er al sinds 
772. 

 

Na de hazelnoten gaat de route over een grindweg richting Capranica. 
Capranica Is een druk maar best mooi stadje. Natuurlijk het oude 
gedeelte helemaal middeleeuws. Net voor de poort van het 
middeleeuwse gedeelte heb ik een stop gehouden, ik had er inmiddels 
al 16 km opzitten en nog geen stop gehad. Koffie, broodje en water. En 
een mooi uitzicht voor wie gaan langskomen, dat waren de Catalianen, 
dat waren de Italiaanse vrouwen van de taxi en dat was de Engelse 
vrouw. Ik weet iedereen is weer onderweg. De Italiaanse vrouwen 
namen op dezelfde plek ook even rust. Ik heb de Engelse vrouw zowaar 
even gesproken, zij heeft geen bagage bij zich die wordt iedere dag 
voor haar vervoerd. Ik heb haar later ook niet meer gezien, zij 
overnacht in een andere stad dan waar alle andere overnachten.  

Bij binnenkomst van de stad lijkt het alsof ik op een markt kom. 



 

 

Na de rust door de poort het middeleeuwse gedeelte in. Ook weer een 
erg mooi stadje vooral het laatste deel wat naar beneden gaat. Morgen 
is het 1 mei, de dag van de arbeid. Die wordt in alle zuidelijke landen 
gevierd behalve in Nederland. Je ziet overal parkeer verboden voor 1 
mei en in deze stad hangen ook alle vlaggen uit. Of dat voor 1 mei is of 
voor een viering in de kerk dat weet ik niet zeker. De kerk en het 
voorplein zijn ook bijzonder versierd met de rood witte kleuren. 
Hieronder eerst een foto van de poort. Eigenlijk zijn het twee poorten 
wat iets verder is nog een poort. 

  

  

In de kerk een altaar vol met zonnebloemen en buiten de kerk een 
mooi perkje gemaakt met de rood witte kleuren. 

  

Verderop wordt het stadje alleen maar mooier. Ben geleidelijk aan 
omhoog gelopen om in de stad te komen maar aan de andere kant gaat 
de stad omlaag door nauwe straatjes en met veel trappen. Echt een 
prachtig gezicht. 



 

 

Na Capranica duik ik weer de bossen in. Dan heb ik echt het gevoel dat 
ik in de Ardennen loop, ik denk zo'n 5 km lang langs een beekje over 
een smal pad, met de bekende bruggetjes. Kleine watervalletjes en 
constant het gekletter van water. Het pad gaat omhoog en omlaag, 
langs hekjes, precies zoals in de Ardennen waar ik heel veel gelopen 
heb. Deze natuur verwacht je helemaal niet in de buurt van Rome, 
waarom niet dat weet ik eigenlijk niet. 

  

En op dit pad haalde ik weer mijn Catalaanse vrienden in. Het wordt 
nog gezellig onderweg. 



 

Ja, en dan kom ik in Sutri, Ik kom het bos uit en het eerste wat je ziet 
is het stadje hoog op een berg met een ommuring waar gewoon huizen 
opgebouwd zijn. Het stadje heeft een historisch centrum met echt de 
sfeer van een Italiaans stadje. 

  

  

Op het centrale plein in de stad, waar ik in het oude seminarie ook mijn 
overnachting's plek heb, staat een hele mooie barokke poort met klok. 
Daarvoor een grote fontein, een heel bijzondere sfeer op dit plein. De 
Klok moeten ze waarschijnlijk nog eens maken want als ik die horen 
luiden klinkt het van geen kant. Ik denk dat er een barst in zit. Mijn 
overnachting's plek is het gebouw links boven de witte parasol met op 
het gebouw de timpaan. Een heel appartement voor € 38. Toch wel heel 
bijzonder, het is zelfs inclusief het ontbijt. 

Inmiddels heb ik de Italiaanse vrouwen van de taxi ook het plein op 
zien komen. Internet is hier heel slecht maar het is toch weer gelukt 
het blog te maken. De foto's heb ik buiten op een bankje in mijn site 
geüpload. 



 

Nu nog drie dagen lopen naar Rome. Morgen gaat de tocht naar 
Campagnano di Roma, dat is nog lang niet Rome. Ik kom in de 
voorsteden van Rome, de bewoners van Rome ontvluchten de stad om 
de hectiek van de stad te vermijden. Net zoiets als Nieuwegein voor 
Utrecht is. Leven in ruimte en rust met alle voorzieningen bij de hand. 

Dag 19, Sutri naar Campagnano di Roma, 1 mei 2022 

Hé, wolken vandaag. Op zich ook wel weer een keer lekker, ik hoef geen 
pet op en het is niet zo heet. Het is droog gebleven en heb ik niks te 
klagen. 

Gisterenavond in een eenvoudig restaurant onder mijn slaapplek 
gegeten. Was simpel maar lekker. Na afloop nog even een foto gemaakt 
van het plein in het donker, de lucht is nog steeds blauw. 

 

Sutri vanmorgen uitlopend brengt mij bij een soort grotwoningen en 
een amfitheater. Voor de bewoning is bekend dat er al in de bronstijd 
hier geleefd werd. 



 

Het Romaanse amfitheater stamt uit het jaar 384 n.Chr. Het heeft een 
doorsnede binnen de tribunes van circa 50 m. Het ziet er nog heel 
herkenbaar uit, ik heb zelf een foto gemaakt en heb een foto gemaakt 
van het bord dat naar is het amfitheater staat, je kijkt van bovenaf en 
hebt goed zicht op het theater. 

  

  

Na deze mooie opgravingen gaat de route verder. Ik maakte hier alleen 
een klein foutje, ik volgde de borden maar keek niet op mijn GPX. Later 
ontdekte ik dat ik op een alternatieve route zat, een route door 
natuurgebied, landerijen en weer tussen de hazelnoten door. Op zich 
niet verkeerd maar dat gaf wel een extra aantal kilometers. Gelukkig 
kwam ik 1 1/2 uur later op de originele route terecht waar iedereen 
loopt. Het kan best zijn dat anderen dit ook gedaan hebben want het 
stond zo raar aangegeven. Het was ook niet een bijzonder 
bezienswaardig stuk om foto's te maken, die zouden alleen maar lijken 
op datgene wat ik al eerder had gefotografeerd.  

Gelukkig weer op de hoofdroute en een aantal zaken gezien. Het eerste 
wat mij opviel is dat hier verscheidene golfbanen zijn. Dat zal ook te 
maken hebben met de nabijheid van grote steden. 



 

Nu gewoon even doorstappen om aan te komen in het stadje Monterosi. 
Ik heb overwogen om te stoppen voor koffie, maar dat heb ik niet 
gedaan, dat kan nog wel ergens anders. Het stadje doorgelopen en dan 
kom ik aan bij de verkeersdrukte richting Rome. De zogenaamde Via 
Cassia, dat is de weg naar Rome waar ik al heel lang langs of in de 
buurt loop, de Via Cassia is hier inmiddels een brede snelweg 
geworden. De Via Francigena moet er wel langs, dat kan op dit punt 
niet anders dan langs de weg. Daar heeft men een mooie oplossing 
voor bedacht, een smal paadje achter de vangrails, daar kun je veilig 
lopen. Hier de snelweg met een oprit baan. 

 

Nog steeds niemand ontmoet op de route, de wegen zijn lang, als je 
iemand ziet dan moet dit nu wel het moment zijn, je kan zo ver in de 
verte kijken. 

 

Na deze weg kom ik op een asfaltweg en zie in de verte zowaar een 
schim van de Engelse vrouw. Op de asfaltweg staan allerlei borden dat 



er een picknick plaats komt. Bij de eerste picknick plaats zie ik de 
Italiaanse vrouwen van de taxi omhoog schuiven. Ik ben daar niet heen 
gegaan want ik wist dat verderop een veel mooiere plek is. Ik kom aan 
bij het park Del Treja. Bij dit park zijn ook mooie watervallen. Het is er 
vandaag een drukte van belang, iedereen uit de regio is aan het 
picknicken wel of niet met de barbecue. Er lopen op de weg volop van 
een soort handhavers rond om het parkeren in goede banen te leiden, 
zoals het er uitziet is het een geliefde plek voor veel Italianen. 

 

  

  

Ik heb hier wat rondgekeken maar niet echt gestopt bij dit gekkenhuis. 
Ik ben doorgelopen en ontdekte dat drie engeltjes over mij waken. 

 

En zowaar opeens loop ik de Catalaanse pelgrims voorbij. Dat had ik 
eigenlijk niet meer verwacht omdat ik voor mijn gevoel door de 
omleiding wat achterliep. Het komt er op neer had dat iedereen die ik al 
meerdere dagen ontmoet ik die ook weer vandaag heb gezien. 



Inmiddels loop ik als eerste in de rij en kom ook als eerste aan bij bij 
Campagnano di Roma. Het stadje ligt hoog op de berg, het is vaak zo 
dat als je naar een stadje loopt je een klim moet maken maar dit was 
wel de stevigste, het gaat er extreem stijgend omhoog. Ik heb een foto 
gemaakt van beneden naar boven en toen ik boven stond heb ik een 
foto naar beneden gemaakt en hier zie je nog net een stukje van het 
pad waar ik gelopen heb. Vanaf dit punt ben ik nog helemaal niet 
boven, het stijgen gaat nog een heel stuk verder. 

 

 

Door wederom nauwe straatjes kom ik aan op het centrale plein waar ik 
dan eindelijk tijd neem voor koffie, water en een sandwich. Daar zittend 
zie ik iedereen langskomen, als eerste de Engelse vrouw en als tweede 
de groep Catalanen. De Italiaanse dames heb ik nog niet gezien. 

 



Net voor de poort Porta Romana is mijn overnachting's plek. Ik had 
aangegeven dat ik een uurtje van tevoren aan zou geven hoe laat ik 
ongeveer kom, maar dat was ik vergeten. Ik heb de host Linda even 
gebeld en na een kwartiertje stond ze voor de deur, aan de overkant 
van de weg stond een heerlijk bankje. Linda heeft ook de Camino 
Santiago gelopen en geeft aan dat de sfeer daar wel heel anders is dan 
op de Via Francigena. 

 

Van de 1 mei festiviteiten heb ik weinig gemerkt behoudens dat volgens 
Linda heel veel gesloten is, nu is het vandaag ook nog zondag. 
Hierboven de poort naar Rome.  

Inmiddels heb ik 18 dagen aan een stuk gelopen (nog nooit eerder 
gedaan) en dat begin ik toch wel een beetje te voelen, ik voel mijn 
kuiten en mijn knieën, maar verder valt het eigenlijk best erg mee. Ik 
kan goed vooruit komen en het blijkt iedere keer maar weer ook 
redelijk snel.  

Morgen alweer de één na laatste wandeldag. Morgen lopen Ik naar La 
Storta. Daar heb ik een lekker luxe hotel geboekt om heerlijk te 
ontspannen voor de laatste dag naar Rome (ondanks waar ik nu zit lukt 
ontspannen ook goed). Het wordt morgen desondanks nog best wel een 
pittige tocht, ongeveer 24 km met wat hoogteverschillen.Ik denk dat ik 
lekker op tijd vertrek. 



Dag 20, Campagnano di Roma naar Olgiata/La Storta, 2 mei 
2022 

De een na laatste wandeldag naar Rome. De lucht is weer helemaal 
blauw en het is lekker warm. Een mooie dag om deze een na laatste 
pittige dag op pad te gaan. Gisteravond een heerlijke pizza bij de 
buurman gehaald en die lekker in mijn appartement opgegeten. Nog 
even een foto gemaakt van de andere kant van de poort naar Rome en 
dan en route. 

 

Er zitten vandaag in de tocht best een paar aardige klimmetjes. Dat 
begint al direct na het verlaten van Campagnano di Roma.  

Al redelijk snel krijg ik de vijf Italiaanse dames van de taxi in de gaten, 
ook zij zijn vandaag vroeg gestart. Ik heb ze vandaag later op de dag 
vaker gezien. De Catalanen heb ik vandaag niet meer gezien. 
Gisterenavond heb ik met ze op een terrasje een Aperol Spritz 
gedronken. Zij vertelde mij dat ze de laatste etappe met de trein gaan 
doen omdat ze woensdag al met het vliegtuig naar Barcelona 
vertrekken. Achteraf is me niet helemaal duidelijk geweest of ze dan 
vandaag wel zouden lopen. De mannen hebben de tocht in verschillende 
fases vanaf Calais gelopen. De vrouwen vanaf Reims net als ik, zij 
hebben alleen lang niet alle etappes gelopen want zijn af en toe later 
ingehaakt. De mannen en ik hebben onze pelgrims paspoort vergeleken 
en zo ja, er zaten verschillende stempels in die hetzelfde waren. 

 



Even na dit moment met de Italiaanse vrouwen begon er een 
kruistocht. Langs de route staan allemaal eenvoudige houten kruisen 
met daarop een nummer in het Latijn, te beginnen met één en 
eindigend met 15. Op de routeborden staat ook de verwijzing naar 
Santuario del Sorbo, het Heiligdom van Sorbo.  

  

  

De eerste wetenswaardigheden van dit voormalige klooster zijn van 
996. Madonna del Sorbo, bij haar leeft een legende. Een bewaker van 
de Monco varkens raakte zijn hand kwijt. De Madonna verscheen en liet 
zijn hand weer groeien en vroeg hem een heiligdom te bouwen op de 
heuvel waar ze was verschenen. En op die heuvel was ik even. 

  

 

Daarna duik ik weer de bossen in, de frisse groene bladeren en het 
samenspel met de zon geeft een mooi plaatje. 



 

En dan opeens komt de route bij een groot recreatiegebied. Ik verwacht 
dat hier gisteren het ook erg druk is geweest met vele rokende 
barbecues. Rome is nog maar 36 km. Daarvan nog 20 km vandaag. 

  

Na dit recreatieterrein gaat de route weer even flink omhoog om 
uiteindelijk uit te komen in het waarschijnlijk laatste mooie pittoreske 
plaatsje, Formello. Het eerste wat me opvalt is een geweldig winkeltje, 
een kruidenier een bakker en slager en dat laat hij duidelijk merken op 
de gevel van zijn winkel met alle aanbiedingen erbij. 

 

Net voor het oude gedeelte van het stadje is er een klein terrasje, weer 
tijd voor koffie met water. Hier liep ik ook de Engelse vrouw tegen het 
lijf, en ook een Engels sprekend echtpaar die ik niet eerder had gezien. 



 

Dan Formello in, het oude stadsgedeelte, weer door een poort en weer 
van die mooie kleine straatjes. Ik vind het elke keer jammer van al die 
auto's die net op die mooie plekken staan. Dit is echt het laatste kleine 
plaatsje voor Rome. 

  

  

 

Formello uit gaat via een lange trap, je moet een aardig stukje naar 
beneden. Weer verder op de route brengt die mij op een mooi smal pad 
door het bos, nog net daarvoor een afscheid van Formello doormiddel 
van een mooie pelgrims afbeelding in de straat. Mijn mening is wel dat 
het laatste deel de route veel slechter is aangegeven dan ik gewend 
was. Tot nu toe het meest duidelijk was het in Toscane. Hier zijn nut de 
bekende lange afstand route tekens met rood wit en hier en daar wat 
stickers. 



 

Dan kom ik weer voor een keuze moment de route gaat twee kanten op 
route van 3,4 km of een route van 5 km. Zoals de borden staan 
aangegeven is de route van 5 km de officiële route, ik heb die ook 
gekozen. Naar mijn mening kunnen ze deze route het beste afschaffen 
het was geen mooie route. Hoe de andere kant op was dat weet ik 
natuurlijk niet. De route ging over wat slechte paden, soms brede 
grindwegen, langs een modelbouw vliegveld en verder niets bijzonders. 
Wat wel bijzonder was was de ontzettend lange klim naar La Storta. Het 
ging niet echt steil omhoog maar wel heel lang. Het werd alleen maar 
warmer, inmiddels was het tegen de 24° en het was behoorlijk puffen. 
Toen ik bijna boven was stopte en vrouw met een auto en vroeg of alles 
goed met me was? Ik weet niet of ik er nou echt zo slecht uitzag maar 
ze wilde het toch even weten. Ze gaf aan dat 50 m verder een heerlijke 
waterkraan staat, en dat klopte. Wat heb ik gezien? Rotsen en het bord 
La Storta. Bij dat bord was ik nog lang niet boven het klimmen blijf nog 
een poosje doorgaan. 

  

  

Ik kom op de drukke Via Cassia uit. Het is hier erg druk en stads, aan 
beide kanten van de weg volop winkeltjes kraampjes en wat niet meer. 
Ik kwam langs een supermarktje en heb daar wat kleine inkopen 
gedaan. Toen naar mijn hotel om me op te frissen en dit blog te 
maken.  

Morgen is dan de dag, ROME. Ervaring van iedereen is, is dat het 
pelgrim zijn er dan snel af is, dat was ook in Santiago de Compostela 
zo, je verdwijnt in de massa. Morgen eerst nog even 16 km lopen door 
de drukte van Rome naar het Vaticaan. Ik heb een overnachtingsplek 



redelijk dicht bij het Vaticaan. Ik ben morgen waarschijnlijk te laat om 
mijn testimonium te halen in de sacristie van de Sint Pieterskerk, 
woensdag is dat gesloten wegens de openbare audiëntie van de Paus. 
Dat wordt dan donderdag morgen. 

Dag 21, Olgiata/La Storta naar Rome, 3 mei 2022 
Goed geslapen vannacht, daar zal het vandaag niet aan liggen. De lucht 
is blauw, gisteravond een fikse onweersbui waarbij een stof gelijk weg 
is.  
Vandaag dan de tocht naar het einddoel Rome. Wat ik van de tocht 
vandaag verwachten mag dat wist ik niet echt, drukte, wel of niet 
omhoog en natuurlijk omlaag want Rome ligt op 150 m. Op de Via 
Cassia was het een top drukte vanmorgen, de eerste 5 km gaat langs 
deze weg. Op sommige plekken ging ik sneller dan de auto's want die 
stonden lekker in de file. De kinderen moeten naar school en ook file op 
het voetpad. 

  
En zo gaat het 5 km door, soms wat rustiger en dan weer door een 
stadsdeel met veel drukte. Winkeltjes in overvloed en ook af en toe met 
mooie uitstallingen, bijvoorbeeld deze groentewinkel. 

 
Na een tijdje verlaat ik de drukke Via Cassia om verder te gaan naar de 
Via Trionfale. De weg heet niet zo maar het klinkt wel mooi de 
triomftocht naar Rome. Een stuk verder kom ik namelijk in het plaatsje 
Via Trionvale. De route gaat fiks naar beneden en komt uit in een 
prachtig natuurgebied, zo dichtbij woningen. Ik loop over een smalle 
weg naar een bospad. Op dit bospad ontmoet ik zowaar een Nederlands 



echtpaar dat een week aan het lopen is. Ik had ze nog niet eerder 
gezien, dat kan volgens hen wel kloppen omdat zij kortere afstanden 
hebben gelopen. Je begint allebei zo'n ontmoeting altijd in het Engels, 
tot dat de vraag komt waar kom je vandaan? En dan blijkt dat je beide 
uit Nederland komt. Dan gelijk overschakelen op Nederlands, grappig 
altijd. Ik ben hen verschillende keren onderweg nog tegen gekomen 
maar in Vaticaanstad heb ik ze gemist. 

  
  

De route ging kilometers lang door het natuurgebied, uiteindelijk kom 
je uit op een wat bredere vlakte en kom je bij het plaatsje Trionfale. 
Nou dan mag je even de lucht in, een fiks klimmetje. Maar eerlijk is 
eerlijk ik was even helemaal weg van de drukte en liep heerlijk door de 
natuur. 

 
Toch weer even puffend kwam ik boven in Trionfale. Ik kom weer in een 
drukke stad, maar even proberen een terrasje te pakken voor koffie en 
water. Dat ging wat ingewikkeld want erg toeschietelijk was de 
bediening niet. Uiteindelijk ben ik een stukje doorgelopen en bij een 
bakker heb ik een heerlijke bak koffie gehaald, water en wat lekkers 
erbij. Was zo geregeld en buiten stond en heerlijk tafeltje. Net toen ik 
daar zat kwamen de Nederlanders weer langslopen.  
Van deze hectische plaats heb ik ook helemaal geen foto's gemaakt. Ik 
wist dat er nog een mooie gedeelte moest komen de Monte Mario. De 
entree van deze berg is een beetje vreemd je ziet ineens een hek voor 
je dat een klein beetje openstaat en daar moet je door. En natuurlijk 
weer naar boven lopen. 



 
Ook dit is een mooi gebied dat boven Rome ligt. Al redelijk in het begin 
heb je een prachtig uitzicht over Rome. Zoekend naar de Sint Pieter, 
maar helaas die zie ik nog niet. Ik zie wel het stadion van AS Roma. 

 
Doorlopend nog steeds geen Sint Pieter in het zicht. De route gaat 
verder omhoog komt uiteindelijk bij een school uit, die boven op de 
berg ligt, verderop wat huizen en het lijkt alsof ik de berg afgaat omdat 
ik op een asfaltweg uitkom. Dan maar geen Sint-Pieter denk ik, zal wel 
komen door de vele bladeren aan de bomen. Maar of die asfaltweg 50 
m verder moet je linksaf door een poort weer het bos in. 

 
Hier loop ik dan weer op een ander gedeelte de berg op de Monte 
Mario. En niet veel verder, jazeker daar is die dan de Sint Pieter in het 
vizier. De koepel van de Sint Pieter is echt hoog alleen die torent overal 
boven uit, terwijl de hoge kerk daar nog onder staat. Maar dat ga ik 
morgen wat beter bekijken. 



 
En dan op naar Vaticaanstad. Even een Oud-Romeins weggetje naar 
beneden, en dat even was niet even wat het was een behoorlijke 
afdaling om beneden bij die woningen te komen. Veel haarspeld 
bochten in het pad en lopen over de keien en af en toe proberen in de 
goot naast de keien weg zit te lopen. 

 
En dan ben je echt in Rome. Hartstikke druk verkeer, heel veel mensen, 
heel veel eetgelegenheden gewoon veel drukte. Wel even de juiste weg 
zoeken, wat me overigens niet tegenviel want de Via Francigena 
stickers waren waarschijnlijk opnieuw aangebracht en in overvloed 
aanwezig. Sonja, die de tocht een maand eerder gelopen heeft gaf aan 
dat veel van de stickers verkleurd waren en slecht zichtbaar maar dat is 
nu dus opgelost. De weg naar Vaticaanstad is vanaf hier één lange 
rechte weg, ik loop vanzelf tegen de muur van het Vaticaan. Een drukte 
van belang.  
Grappig net voordat ik hier wilde oversteken ontmoette ik de Engelse 
vrouw die ik al dagenlang ontmoet had. Ze blijkt achteraf Amerikaans 
te zijn. Zij had de Italiaanse dames wel ontmoet en ze was ook blij mij 
te ontmoeten want dat was haar top zes. Ze vliegt morgen al naar 
Amerika en was op zoek naar een plek voor een COVID test want die 
heeft zij nodig om Amerika weer binnen te komen. 



 

 
Ja en dan heb je je doel bereikt, Vaticaanstad het plein voor de Sint 
Pieter. Zoals ik gister al aangaf je valt hier weg in de massa. Het gaf mij 
desondanks toch een bijzonder gevoel om hier nu te zijn na 1600 km 
lopen. 

 

 
Pelgrimeren is echt iets bijzonders, de ontmoetingen, de plekken waar 
je langs komt, de vele aardige mensen die je tegenkomt, het land leren 
kennen, de gebruiken leren kennen, je staat er echt middenin dat is 
echt top. De komende twee dagen ga ik me verder verdiepen in Rome, 
morgen een rondleiding en de audiëntie, donderdag in de sacristie van 
de Sint Pieter het Testimonium of aflaat ophalen. En dan waar ik nog 
meer puf voor heb. Vrijdag vlieg ik weer naar huis, mits de KLM mij 
naar Schiphol mag brengen. De komende dagen zet ik mijn belevingen 



nog in het blog, het is nog niet voorbij, Brigitte je hoeft nog niet af te 
kicken. 

Dag 22, Rome, 4 mei 2022 
Een dag in Rome, niet uitslapen want dat ziet er vandaag echt niet in. 
Ik heb een kaartje bemachtigd om bij de openbare audiëntie van de 
paus te zijn. Daarvoor moet ik om 7:15 uur al paraat staan en word ik 
een kwartier later naar mijn plek gebracht waar ik mag zitten. Een 
superplek, op de derde rij helemaal vooraan. Ik kan me herinneren dat 
de afsluiting in Santiago de Compostela geweldig was met de 
pelgrimsmis en het wierookvat wat heen en weer zwaaide. Dit leek mij 
ook een waardige afsluiting van mijn pelgrimstocht naar Rome, de paus 
van nabij ontmoeten. Het is een heel circus, strenge bewaking, scan 
poortjes, je losse spullen scannen en heel heel veel politie en natuurlijk 
de Zwitserse garde. Daarnaast een grote security poppenkast allemaal 
mannetjes in het zwart die maar rondkijken.  
Elke audiëntie is er een gast orkest dit keer was het een orkest uit 
Duitsland. En daarnaast was er een Israëlische groep kinderen die 
mooie liedje zongen. 
  

 
En dan uiteindelijk pas om 9:00 uur komt de paus is zijn pausmobiel 
aan rijden. Op mijn plek had ik ook nog de mazzel dat hij twee keer 
langs kwam. 

 



 
Wat een spektakel en wat een gejuich je ziet precies waar hij is met zijn 
auto, daar gaan alle handen omhoog, met het fototoestel in de aanslag. 
Daarnaast wordt ook op grote schermen getoond waar hij op dat 
moment is. En dat geeft toch wel een beetje een kick als je dat een 
keer meemaakt, je ziet het heel vaak op televisie maar bent er zelf 
nooit bij. En nu helemaal vooraan echt top. En die pausmobiel kan 
tegenwoordig wel wat aan want het laatste stukje gaat hij met de auto 
de trap op om achter zijn spreekstoel uit te komen. Hij hobbelt in zijn 
comfortabele fauteuil de trap op. 

 
Als de paus eenmaal zit begint de hele ceremonie. In eerste instantie 
heeft hij iedereen hartelijk welkom, daarna worden er andere personen 
in verschillende talen welkom geheten en met name pelgrims uit alle 
landen. En na elke taal doet de paus nog een klein woordje in het 
Italiaans. De ceremonie eindigt met het zingen van het onze vader in 
het Latijns. Het lijkt allemaal snel te gaan maar de hele ceremonie met 
de pauze bij heeft ruim 1 1/2 uur geduurd. Dit was echt een mooie 
afsluiting van mijn pelgrimstocht. In gedachten heb ik de paus 
gevraagd onze tante Greet te bidden, het gaat niet goed met haar 
hoorde ik gisteren van haar man Henk. 

 



Als het afgelopen is merk je pas hoe ontzettend druk het is geweest. 
Iedereen verlaat het Sint Pietersplein. Maar ook heel veel mensen willen 
er weer op en dat gaat nog niet want de beveiliging is nog lang niet 
opgeheven. Zelf ben ik even teruggaan naar mijn overnachting's plek 
om even bij te komen. Die plek ligt op 1 minuut lopen van het Sint 
Pietersplein. Ik heb van deze manifestatie natuurlijk heel veel film 
gemaakt die ga ik later thuis monteren, in het laatste deel van mijn film 
een pelgrimstocht van Reims naar Rome. Ik zit te denken om de 
première van deze film op een speciale datum te stellen, dat horen 
jullie nog. 
Ja, en dan het programma van de rest van de dag wat ga ik verder 
doen in Rome, heel lang geleden net na het overlijden van mijn vader 
zijn Adie en ik met onze kinderen en mijn moeder in Rome geweest en 
hebben we heel veel bekeken. Ik kan me herinneren dat we het 
allemaal heel erg naar ons zin hebben gehad. Alles opnieuw bezoeken 
lijkt me ook niet wat. Ik ben daarom eerst maar eens op stap gegaan 
met de hop on en off bus. De bus stopt op alle bijzondere plaatsen van 
Rome, als je wilt kun je uitstappen en dan iets gaan bezoeken en later 
weer verder gaan.  
Op het Sint Pietersplein staat een heel mooi en bijzonder kunstwerk. 
Dat staat er sinds 2019 en symboliseert vluchtende mensen, één tasje 
met spullen mee, en dat is het. Als je nu aan Oekraïne moet denken is 
het beeld weer precies het zelfde. Wat halen mensen die dit teweeg 
brengen toch in hun dwaze hoofd? 

  
  

Op weg naar de hip on hip off bus kwam ik nog langs de Engelenburcht 
die we eerder ook bezocht hadden. 



 
Het is vandaag een warme dag en de zonnepet had ik niet 
meegenomen, dat heb ik later wel gemerkt een beetje te veel zon op 
mijn kop. Bij een van de stopplaatsen van de bus was het grote trein 
station Termini. Vlakbij staat de basiliek San Maria de cu Angeli e do 
Martiri. Van buiten zou deze basiliek zo in het Forum Romanum passen 
het ziet er uit als een grote ruïne. Maar vreemd genoeg is het van 
binnen pracht en praal, dat zou je niet verwachten. Over deze kerk 
wordt niet veel geschreven maar ik zou die niet overslaan. 

 

 
Ik heb me maar even gelijk in het station van Termini wat georiënteerd 
voor mijn reis naar het vliegveld aanstaande vrijdag. Dan weet ik dat 
alvast. Ik ben weer op de bus gestapt om naar het volgende punten 
gaan in dit geval ben ik uitgestapt bij het Colosseum waar het Forum 
Romanum naast ligt.Het Colosseum wilde ik wel opnieuw bezoeken 
omdat ik gehoord had dat het toch wel het een en ander veranderd is 
met name dat er een stuk van de vloer van de arena is gemaakt. Was 
alleen nog niet zo makkelijk om binnen te komen want het is zo 



ontzettend druk in Rome. Ik heb mijn hele reis nog niet zo van 
Nederlands gehoord als vandaag er zijn echt heel veel Nederlanders 
hier in Rome. Het lukte om een kaartje te bemachtigen en na een 
uurtje kon ik naar binnen. 

 
Ik heb geen begeleidde rondleiding genomen want dat gaat me veel te 
lang duren ik ben er met een audio guide doorgegaan. Het blijft een 
ontzettend groot bouwwerk een super groot theater nee eigenlijk een 
stadion. Van de tribunes is nagenoeg niks meer te zien die zijn allemaal 
in de loop der tijd vervallen. Aan dat verval moet veel doen er wordt 
volop gerestaureerd binnen en buiten. Als je niets doet dan is het over 
50 jaar gewoon weg. Het mooiste stadion van de gladiatoren was in de 
bloeitijd in alle nissen gevuld met beelden, dat is niet meer 
teruggekomen. Het amfitheater is al gebouwd in 80 n.Chr. Het heeft wel 
aardig de tand des tijds doorstaan. Het is wel een mooi gezicht om te 
zien hoe de vloer er eigenlijk uit zag, toen ik de vorige keer geweest 
ben waren het alleen maar ruïnes waarvan je nu nog wel een groot deel 
ziet. De naam Colosseum dankt het bouwwerk niet aan het kolossaal 
zijn maar aan Nero. Heel lang geleden stond er een 35 m hoog beeld 
van Nero en dat was kolossaal. Wat ik mooi vind om te zien aan de 
buitenkant is dat je in alle bouwlagen verschillende soorten zuilen ziet. 
Onderaan zie je een Dorische zuil, een laag hoger een Ionische zuil en 
daarboven een Korinthische zuil. Gelukkig heb ik nog wat overgehouden 
aan mijn vak bouwkunst wat nu weer even van pas kwam. 

 



 
En verder heb ik nog zoveel gezien vandaag, niet allemaal echt bezocht 
en heb ik dat in een collages gezet. Het Forum Romanum van afstand, 
het monument van Victor Emanuel II, Vila Borghese, de Santa Maria 
Maggiore en wat nog niet meer. 

 

 
Morgen heb ik al het een en ander op het programma staan, eerst ga ik 
naar de sacristie van de Sint Pieter voor mijn testimonium, en daarna 
als het kan de basiliek Sint Pieter bezoeken, 's middags heb ik een 
ticket voor het Vaticaan museum en de Sixtijnse kapel. Daar ben ik ook 
eerder geweest en daar heb ik goede herinneringen aan. 

Dag 23, Rome, 5 mei 2022 
Vandaag een cultuurdag in en rond het Vaticaan. Ik liep rond negen uur 
op het Sint Pietersplein zag dat de Sint Pieterskerk al open was, 
daarvoor een hele korte wachtrij. Ik greep mijn kans, nu kan ik snel 
door de controle, en ben eerst Sint Pieterskerk gaan bezoeken. 1 1/2 
uur later stond er een wachtrij zo'n beetje het hele Sint Pietersplein 
rond, om de basiliek in te komen. Als je eenmaal door de controle bent 
kom je eerst langs de Zwitserse garde. 



 
En dan kom je in die immense grote kerk, het is dan ook de grootste 
kerk van de wereld. De kerk is 220 meter lang, 150 meter breed en 138 
meter hoog. Er hebben zeven verschillende architecten aan gewerkt 
waaronder Michelangelo. De kerk is tussen 1506 en 1626 gebouwd. De 
kerk staat op de plaats van het vroegere circus van Nero, Waar volgens 
de overlevering de apostel en de eerste paus, Petrus, gekruisigd en 
begraven is. Deze plek is een van de drie pelgrims plaatsen, Rome, 
Santiago de Compostela en Jeruzalem. En schijnt tegenwoordig nog 
grotere kerk te bestaan op de Ivoorkust.  
Het is niet zo dat er heel lang op die plek geen kerk gestaan heeft, 
keizer Constantijn de Grote gat al in 318 opdracht voor het bouwen van 
de Sint Pieterskerk. In de 15e eeuw werd de kerk veel te klein en moest 
er een grotere keer gebouwd worden. De oude basiliek werd gesloopt 
en er werd een nieuwe kerk ontworpen. Het eerste ontwerp was van 
Raphael, daarna zijn er nog drie architecten bezig geweest tot dat 
Michelangelo pro deo de bouw overnam. Hij gebruikte wel de 
bouwtekeningen van zijn voorgangers. Om de bouw te bekostigen 
verkocht men aflaten, je zonden werden afgekocht. Ik heb er 1600 km 
voor moeten/ mogen lopen. 

 
Gelijk met het inlopen van de kerk kun je aan de rechterkant niet on 
het wereld beroemde marmeren beeldhouwwerk van Michelangelo 
heen. De Piëtà van Michelangelo, Michelangelo heeft het beeld al 
gemaakt toen hij 23 jaar was in opdracht van een Franse kardinaal. Het 



moest een in gewaad gehulde maagd Maria zijn met de dode Christus in 
haar armen. Maria ziet er heel jeugdig uit, Michelangelo zou hierbij 
hebben opgemerkt dat de moeder Gods door maagdelijkheid en 
reinheid haar jeugdige verschijning heeft behouden. 

 
Deze Basiliek is één groot museum met heel veel kunstwerken, je blijft 
fotograferen. Ik heb gezocht naar het bronzen beeld van Petrus, de 
eerste paus maar kon daar helaas niet dichtbij komen, pelgrims strelen 
zijn voet, net als je in Santiago Jacobus omhelst. In het midden staat 
het bekende baldakijn van Bernini, waaronder het hoofdaltaar is. Men 
was een mis aan het voorbereiden vandaar dat ik niet overal dichtbij 
kon komen. 

   

  
Het monument van Alexander VII vond ik wel heel bijzonder. Hoe je dit 
kan beeldhouwen uit graniet, de doeken spreiden zich uit met die 
plooien, echt heel bijzonder. 



 
Ik kan nog weet ik hoeveel laten zien maar dat lijkt me niet geschikt 
voor dit blog. Dat zou een beetje teveel worden. Uiteindelijk moest ik 
nog op pad voor het testimonium daarvoor moest ik in de sacristie zijn. 
Volgens het boekje van Ben Teunissen moet je dan buiten om op een 
plein en je daar melden. De basiliek uit naar het plein toe, weer door de 
controle langs de Zwitserse Garde, ik mocht doorlopen, en kom ik in 
een kantoortje. Ja meneer helaas dat is niet meer hier die moet u nu 
halen in de de sacristie vanuit de kerk. Ik ben net in de kerk geweest.  
Ik zag het al voor me die hele lange wachtrij van mensen die de basiliek 
in willen, want ik moest opnieuw door de controle, hoe ga ik dat 
oplossen. Een beetje brutaal ben ik gewoon voor de lange wachtrij 
begonnen direct door de zig zag hekjes gelopen, mij tussen de 
wachtenden doorgeworsteld en iedereen voorbij gelopen, niemand die 
wat zei, ze dachten die man is of gek of hij hoort bij de organisatie. 
Uiteindelijk inclusief de controle was ik binnen 10 minuten weer in de 
basiliek. Toen vanuit de kerk op zoek naar de sacristie dat was niet zo 
ingewikkeld.  
Aangekomen bij de sacristie, waar een afzetting voor was, mocht ik van 
de man achter de afzetting gelijk doorlopen hij haalde het touw los en 
ik kon verder. Dan zit er een man achter een heel klein bureautje en die 
gaat het wel allemaal regelen voor je. Heb jij veel stempels in je 
paspoort zegt hij. Hij vraagt waar wil je je stempel hebben en 
uiteindelijk uit het laatje komt er het testimonium.  
Dan hoop je dat je naam nog ingevuld wordt maar dat wordt niet meer 
gedaan dat moet je zelf maar doen, de handtekening en de stempel en 
het waarmerk staan uiteindelijk op het testimonium. Ik hoopte nog dat 
hij een kokertje had waar ik het testimonium in kon doen om het veilig 
thuis te krijgen maar dat had hij niet, ik kreeg wel een enveloppe van 
hem. De eerste foto is van het verkeerde kantoortje en de tweede foto 
is echt van de sacristie. Rechts de man achter zijn bureau en priesters 
zijn zich aan het kleden voor de dienst die gaat komen. 



  
En hieronder is die dan, Petrus en Paulus (Petrus met de sleutels 
rechts) kijken mee. Mijn zonden zijn vergeven. Dan weet je dat maar.  

 
  

Na dit avontuur staat op mijn programma het Vaticaan museum 
inclusief Sixtijnse Kapel. Ik ben even naar mijn slaapplek gelopen wat 
gedronken en weer op pad gegaan naar het museum. En dan kijk je 
zo'n straatje in en dan denk je, wat is het hier toch een gekkenhuis wat 
een drukte met al die auto's dubbel geparkeerd. Schoonheid verdient 
het zeker niet. 



 
En dan het Vaticaan museum, het is niet alleen op straat een 
gekkenhuis maar ook in het museum het is echt veel en veel te druk. 
Het museum is echt een zo groot dat ze af en toe de bezoekers een 
andere route opsturen om te zorgen dat niet iedereen tegelijk bij 
dezelfde komt, ze hebben daar een heel systeem voor. Je komt dan wel 
eens op afdelingen waar je niet zo erg in geïnteresseerd bent maar dat 
hoort erbij. Je kijkt je ogen uit het is allemaal zo prachtig. Ik ben eerder 
in dit museum geweest maar het museum is ontzettend aangepast. De 
Sixtijnse Kapel is natuurlijk altijd het hoogtepunt van dit museum maar 
ik heb een drietal collages gemaakt van mooie dingen die ik ook gezien 
heb. 

 
Prachtige Gobelins, waaronder de moord op onschuldige kinderen, en 
de opstanding van Jezus uit zijn graf. 



 
Prachtige zalen met hele verhalen op wanden en plafonds. 

 

 
Wat ik ook erg bijzonder vond was de lange gang, de Galleria delle 
Carte Geografiche. Een hele lange gang met een prachtig plafond en op 
de wand allemaal tekeningen van oude Landkaarten van Italië. Alle 



gebieden van Italië zijn uitgetekend en als afsluiting een kaart van heel 
Italië. Ik heb geprobeerd mijn route een beetje te volgen die ik gelopen 
heb en ik herkende veel plaatsen.Alle kaarten, meer dan 20 zijn dus ter 
plekke getekend op de wanden. 

 

  
Ja en dan de apotheose de Sixtijnse Kapel. De kapel volledig 
beschilderd door Michelangelo. Toen wij er de vorige keer waren, waren 
de schilderingen net gerestaureerd, mocht je ook gewoon foto's maken. 
Maar de tijden zijn veranderd, ten eerste is het hartstikke druk en foto's 
maken is echt verboden, er lopen allemaal mannetjes rond die je erop 
wijzen dat het niet mag. Maar ik ben niet de enige die toch alweer 
gezondigd heeft. Ook werd er constant opgeroepen om stil te zijn 
omdat het in kapel is. Een priester kwam ineens de zegen gegeven. Dit 
is dan ook de plek waar bij het kiezen van een nieuwe paus alle 
kardinalen worden opgesloten om te besluiten we uit het hun midden 
de nieuwe paus wordt. Je kent het wel van de witte en de zwarte rook, 
bij witte rook is er een nieuwe paus. Beschilderingen van Michel Angelo 
zijn echt heel bijzonder, in zijn tijd al behoorlijk 3D geschilderd. Hele 
verhalen kun je er in lezen. 



 

 
Dan na dit hoogtepunt daal ik de trap af naar de uitgang van het 
museum. Een mooie trap met twee hellingbanen boven elkaar wat toch 
een trap is, er zitten allemaal treden in. 



 
Het zit erop, ik heb de Via Francigena voltooid en heb mijn aflaat. 
Morgen vlieg ik weer naar huis. Ook wel weer lekker om in je eigen 
omgeving te komen.  
Bedankt allemaal voor de erg leuke reacties via Facebook, WhatsApp of 
via de mail of telefoon. Dat doet mij goed die leuke reacties.  
Wat zijn mijn volgende wandel plannen? Eerst in juni de Alkmaarse 
Vierdaagse en in juli de Nijmeegse Vierdaagse, tussendoor nog wat 
losse tochten, nog een week fietsen in mei met Adie en Jan en Jannie, 
nog 5 dagen Oerol, en tussendoor mijn vrijwilligerswerk en nog een 
beetje echt werk.  
Plannen voor een andere lange afstand wandeling heb ik nog niet hard. 
De Via Francigena doorlopen naar zuid Italië trekt mij nog niet zo, 
misschien van Lissabon naar Santiago de Compostela.  
Ciau, Ciau. 

Tekst: Chris Kreijns 

Foto’s: Chris Kreijns 
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