
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ICF’er  
te voet van Canterbury naar Rome  

“Dankbaarheid, dat is wel het voornaamste gevoel dat ik 
heb beleefd en overgehouden”. Dat zegt Willem Wester-
woudt aan het eind van een ge-
sprek over zijn voettocht van 
Canterbury naar Rome. Als ik 
vraag om nadere toelichting, 
noemt hij dankbaarheid voor zijn 
gezondheid, dat hij zo’n voet-
tocht kan maken. Dankbaarheid 
voor al die goedheid en welwil-
lendheid, en soms bezorgdheid 
van zoveel mensen die hij on-
derweg heeft ontmoet. Dank-
baarheid voor de stilte waarin hij 
urenlang  alleen kon zijn, langs 
’s Heren wegen. 
Willem Westerwoudt is lid van 
de afdeling ’s Hertogenbosch en 
gepensioneerd maatschappelijk 
werker. Hij had al langer het 
verlangen eens een lange wandeltocht te maken. Op de 
ontmoetingsdag van de pelgrimswegen naar Rome kwam 
ik hem en zijn vrouw Maria tegen. Ze waren zich aan het 
oriënteren naar de mogelijkheden van een wandeltocht 
naar Rome. Zo kwam de Via Francigena in beeld. Dit is 
een pelgrimsroute van Canterbury naar Rome, in het jaar 
990 beschreven door de aartsbisschop van Canterbury, 
Sigeric, die in Rome het pallium had opgehaald. Dit is een  
lamswollen schouderstola, dat de paus verstrekt aan een 
aartsbisschop.  
Vlak voor het jaar 2000 is zijn routebeschrijving gebruikt 
om deze route opnieuw te beschrijven, wandelbaar te ma-
ken en te markeren. Willem heeft deze route gevolgd, in 3 
etappes. Het eerste deel in 2011 van Canterbury in 2 dag-
marsen naar Dover en daarna  door Noord Frankrijk tot 
aan Besançon. Het tweede deel deed hij in 2012 van Be-
sançon via Zwitserland over de Grote St. Bernhardpas naar 

Italië tot Vercelli. Het derde deel van Vercelli door de Po 
vlakte en over de Apennijnen naar Rome, in het zelfde jaar 

maar na de zomerhitte. 
 
De eerste twee dagen werd hij 
vergezeld door een dochter 
die in Engeland woont. Na de 
overtocht over het Kanaal, 
nog enkele dagen door een 
wandelvriend uit Vught. Het 
is wel stil en leeg in Noord 
Frankrijk en veel verlaten 
dorpjes en weinig winkeltjes 
om eten te kopen. Dat zijn wij 
niet meer gewend. Maar ik 
heb altijd wel de mogelijk-
heid om ergens te eten en een 
slaapplaats te kunnen vin-
den.” 
 

Wat vond Maria ervan, dat Willem zo lang van huis weg 
was? 
“Nou, het was niet echt lang, omdat hij in drie periodes 
ging. En ik heb hem uitgeleide gedaan, maar ik heb Wil-
lem niet ergens opgehaald, ook niet in Rome. En ik had 
natuurlijk ook nog mijn eigen agenda”.  
 

In voorjaar 2013 ben ik per trein naar Besançon gereisd en 
daar heb ik de route weer opgepakt. Die gaat dan naar 
Yverdun, aan de zuidpunt van het meer van Neuchatel 
naar Lausanne en dan langs het meer van Geneve via 
Montreux naar Martigny. “Hier schrik je van de weelde 
die je rond het meer van Geneve ziet, zeker in vergelijk 
met het Franse platteland. 
In Martigny begint dan de klim over de Alpen via de Grote 
St. Bernhardpas op 2473 m. “Ik was daar begin juni en de 
pas was nog niet open voor verkeer. Je kon wel te voet 
komen tot aan het klooster met hospice boven op de pas. 
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Kopij voor Mededelingen graag 
naar het e-mailadres van  
drs. W. H. J. M. Berflo (Henk) 

h.berflo@hotmail.com, ook 
voor overleg (tel. 0161412998) 
over een eventuele bijdrage. 

 
Maar het was wel ploeteren door de 
sneeuw over de weg. En plotseling 
was het ook verboden voor voetgan-
gers! Ik kon wel door de tunnel, maar 
niet verder. Er kwam een vrachtwa-
gentje met wegwerkers en die me 
toestemming gaven, toen de zon zover 
uit het dal gedraaid was dat er geen 
lawinegevaar meer was! 
Maar aan de Italiaanse kant was nog 
niets van sneeuw geruimd. De vol-
gende dag was het dus echt op de col 
ploeteren door sneeuw van meer dan 
een meter hoog, over wat daaronder 
dan de weg zou zijn! Maar eenmaal 
afgedaald tot het Val d’Aosta, was het 
heerlijk om te doen, in de late lente en 
begin zomer.  Ik ben gegaan tot Ver-
celli, eerste stad in de Po vlakte. Het 
werd heel erg heet en ik was ervoor 
gewaarschuwd, al in Santhiá. Later 
heb ik in heel Italië gemerkt hoezeer 
mensen met pelgrims begaan zijn. Ze 
helpen je aan onderdak in een ‘ostel-
lo’, een overnachtingsplek verzorgd 
door een klooster, een parochie, of 
een particuliere plaatselijke organisa-
tie. Maar dan moet je wel een ‘cre-
denziale’ hebben, pelgrimspas met 
stempels waar je al geweest bent. Met 
zo’n Pelgrimspas krijg je goedkoop 
onderdak en vaak ook reductie op 
maaltijden in een plaatselijk restau-
rant. Het is werkelijk fantastisch hoe 
goed mensen zijn voor jou als je on-
derweg bent.” 

Maria onderbreekt hem, en zegt: ‘ver-
tel eens van dat brommertje.’ “O ja, 
zegt Willem. Ik lag eens gewoon lek-
ker in het gras wat te rusten, na tussen 
25 en 30 km gelopen te hebben. De 
rugzak naast me, lig ik met de ogen 
dicht te genieten van de stilte, ergens 
bij een kruispunt. Opeens hoor ik  een 
bromfiets langzaam aankomen en de 
hoek omslaan en het geluid verwij-

derde zich verder. Maar op een gege-
ven moment komt dat geluid weer 
dichter bij en stopt bij mij. Ik lig nog 
roerloos te rusten. Komt er iemand 
aan en die port een beetje aan mij, ik 
doe mij ogen open en kijk een me-
vrouw aan die zich over mij heen 

gebogen heeft. Ze schrikt, maar van 
opluchting dat ik toch tekens van le-
ven vertoon. Ze had zich zorgen ge-
maakt dat ik daar zomaar roerloos in 
het gras lag, met een rugzak ernaast! 
Zo bekommerd zijn mensen voor je 
onderweg.” 
Na de zomermaanden is Willem in 
september weer naar Vercelli gereisd 
en heeft daar zijn pelgrimstocht 
voortgezet. Langs de Po naar oude 
steden als Pavia, Piacenza, Fidenza  
en over de Cisopas naar Berceto en 
Pontremoli. Overal zie je nu de oude 
romaanse kerken van voor en rond het 
jaar 1000. “En dan de heerlijkheid van 
Toscane, met plaatsen als Lucca en 
Sienna en altijd weer de stadjes boven 
op een berg, waar je naar toe moet. De 
klim zit altijd in het laatste deel van 
de route. Maar het zijn wel fantasti-
sche stadjes: Monteriggione, San 
Querico d’Orcia, Radicofani. 
Heel bijzonder is ook San Querico 
d’Orcia. De pastoor van die plaats zag 
er meer uit als een bouwvakker, qua 
postuur, maar vooral qua kleding. Hij 
waarschuwde mij voor schapen zon-

der herder! In dit geval letterlijk: in 
het gebied, waar ik doorheen moest, 
lopen grote kuddes die alleen door 
grote honden bewaakt worden. Als je 
dan in de richting van de schapen 
loopt, komen die honden op je af. En 
als die schapen in jouw richting lopen, 
moet je gewoon blijven staan of terug-
lopen. Want die honden zijn agressief 
als ze vermoeden dat je aan de scha-
pen komt. De meeste pelgrims gaan 
richting Rome, maar hij had ook en-
kele pelgrims, die van Rome richting 
Compostella gingen, moeten helpen 
met hun verwondingen. En hij wist 
een goed adres waar je goed en  goed-
koop kon eten. 
Zo kwam Willem door Toscane en 
Lazio met als voorlaatste stop de zus-
ters van La Storta. Daar was net een 
congres of zoiets en hij werd onthaald 
als een vorst, omdat hij pelgrim was. 
En dan de laatste 15 km naar Rome. 
Het is de afronding, maar het minst 
een pelgrimage, vanwege het drukke 
verkeer en bijpassend lawaai. En de 
aankomst op het plein en de kerk van 
Sint Pieter, met alle drukte. “Nee daar 
was ik niet voor gekomen. Ik heb mijn 
stempel gehaald en de volgende dag 
ben ik naar huis teruggereisd.” Ik 
vraag: “Is Maria je niet komen opha-
len?” “Nee, ik wilde gewoon niet 
langer in Rome blijven. Ik had het wel 
gezien.” 
“Maar zo’n wandelreis, daar heb ik 
wel de smaak van te pakken gekre-
gen! Ik heb hier een krantenknipsel 
over een route in Noorwegen, de 
Olafsweg. Ken je die?” “Ja”, zeg ik, 
“het is van Oslo naar Trondheim, 600 
km. Het is wel zwaarder dan de Via 
Francigena. Maar je bent daar zeker 
wel pelgrim!  
 

Henk Berflo 
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Als ik dit schrijf is het al de derde 
dag. We zijn in oorlog. Niet tegen een 
land, maar tegen een totalitaire ideo-
logie van een groot rijk Gods, onder 
een grote leider, waarin geen plaats is 
voor anderen. De hele wereld is erbij 
betrokken, dus ik denk dat we kunnen 
zeggen dat WO III drie dagen geleden 
begonnen is.  

De regels van het Internationale Recht 
voorzien niet in deze situatie, maar 
daarom is het nog niet minder waar. 
Bij het begin van WO II stond de 
Volkenbond ook machteloos aan de 
kant. Je kunt alleen verbonden sluiten 
en naties verenigen met mensen die 
bereid zijn de vrede te zoeken en de 
mensenrechten te eerbiedigen.  

Ik weet niet wat deze situatie ons zal 
gaan brengen, of wat het van ons zal 
vragen, de komende jaren. Wel weet 
ik dat de tegenstellingen in de wereld 
zullen worden aangescherpt en dat er 
nieuwe, onverwachte bondgenoot-
schappen zullen ontstaan. De wereld 
zal erdoor veranderen.  

De media spelen hierin een eigen rol, 
met het vertonen van schokkende 
beelden en het maken van sensatione-
le woordkeuzes in de krantenkoppen. 
We moeten ons bezinnen op onze 
kernwaarden. We zijn een christelijke 
club, dus ik geef er een paar. Mis-
schien zijn er nog veel meer te beden-
ken. Ik roep iedereen op, hierover na 
te denken en liefst in de pen te klim-
men om de lijst aan te vullen.  

Mijn motto als luchtmacht predikant 
was altijd: 'mensen helpen, mens te 
blijven'. Daar moeten we altijd zelf 
mee beginnen.  

- Wij zijn allen mens, geschapen naar 
Gods beeld en gelijkenis. 

- Wij geloven dat het Gods bedoeling 
is dat wij in vrede samen leven, en 
waar nodig opkomen voor gerechtig-
heid. 

- Wij worden door Jezus opgeroepen 
onze vijand lief te hebben. Dat houdt 
voor mij nu in dat ik hem of haar als 
medemens blijf beschouwen en niet 
als een gestalte van de duivel. Zo 

probeer ik vrij te blijven van haat en 
angst. Dat is een keuze die ik wellicht 
niet altijd waar kan maken, maar als 
we het met ons allen proberen blijft 
Jezus' boodschap tenminste leven in 
onze ziel, zodat die niet wordt aange-
tast.  

- Geweld kan onvermijdelijk zijn, 
maar blijft gebonden aan en begrensd 
door (internationaal) recht. We moe-
ten ons kunnen verantwoorden tegen-
over God en mens. Oorlogsmisdaden 
van onze kant moeten worden voor-
komen, en als dat niet lukt, bestraft. 
We mogen niet afglijden naar het 
morele niveau van de tegenstander.  

 

Ik bid de militairen die zullen vertrek-
ken voor deze verantwoordelijke mis-
sie veel moed, integriteit en eerlijke 
zelfreflectie toe. Dat zij heel terugke-
ren naar lichaam en geest, als mensen 
met een hart en een ziel. 

En voor ons allen geldt: we kunnen 
niet weigeren vijanden te hebben, die 
worden ons opgedrongen. We kunnen 
wel weigeren, vijanden te zijn.  

Aline Barnhoorn 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ationale  
Conferentie 2015  

in Breda 
Na de zeer geslaagde Nationale Con-
ferentie in Hilversum in 2013 zal de 
volgende gehouden worden in Breda. 
De afdeling Breda heeft een commis-
sie gevormd en deze heeft de eerste 
stappen gezet in de voorbereiding. De 
datum en de locatie staan al vast:  

Zaterdag 25 april 2015 in Mariëndal. 
Dit is een grote ontvangstgelegenheid 
van de Protestantse Gemeente Ginne-
ken, naast haar Laurenskerk aan de 
Duivelsbruglaan in Breda.  

De afdeling Breda heeft als thema de 
“Zorg, en het christelijk perspectief” 
voorgesteld. Er wordt nu naar des-
kundige inleiders gehengeld. Dat zal 
zeker lukken. Op het Besturen Con-
vent hoopt de afdeling Breda meer 
informatie over de invulling van de 
dag en de kosten voor de deelnemers 
te kunnen geven. 
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In Memoriam  

Drs. Hiele Steendam 
(1928 – 2014) 

 
Na een ziekteperiode van enkele 
maanden is op vrijdag 16 mei onze 
voorzitter Hiele Steendam op 85-
jarige leeftijd overleden. 

In 1970 werd Hiele lid van Ichthus, de 
afdeling Rotterdam II van I.C.L., 
thans I.C.F. Twee jaar tevoren was hij 
aangesteld als studentenpredikant aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Zijn leidmotief in het pastoraat was 
het oog hebben voor mensen, aan-
dacht, betrokkenheid, interesse; in je 
doen en laten je bij mensen betrokken 
weten in al hun situaties. Dit maakte 
hem uitermate geschikt voor het voor-
zitterschap van Ichthus. Waar het 
indertijd de gewoonte was elk jaar van 
voorzitter te wisselen, bleef Hiele 
voorzitter op algemeen verzoek. Hij 
opende de vergaderingen steeds met 
een gedicht of een tekst, die wonder-
wel bij het te behandelen onderwerp 
of bij het tijdsgewricht paste, daarbij 
puttend uit een schier oneindige voor-
raad. De wijze waarop hij vergaderin-
gen leidde was onnavolgbaar. Zonder 
nadrukkelijk aanwezig te zijn als 
voorzitter trad hij toch altijd sturend 
op om de vergadering in goede banen 
te leiden. Hij maakte nooit aanteke-
ningen maar bleek bij een volgende 
vergadering nauwkeurig te weten wie 
wat gezegd had als hij het nodig vond 
nog eens op een discussie terug te 
komen. Ook de wijze waarop hij le-
den van Ichthus wist te bewegen een 
onderwerp te behandelen was opmer-
kelijk. Als hij iemand weloverwogen 
en op vriendelijke wijze zo’n verzoek 
voorlegde, weigerde men het hem 
nooit. En zaten we soms verlegen om 
een onderwerp dan had Hiele altijd 
nog wel een aantal onderwerpen die 
hij zelf kon en wilde inleiden in petto. 

Zo’n inleiding leek hij geheel uit de 
mouw te schudden, uit het hoofd en 
zonder voorbereide tekst. Ichthus 
verliest met Hiele een bewonderens-
waardige man. We zullen zijn gedach-
tenis in hoge ere houden. 

We wensen Ankie, de kinderen en 
familie sterkte. 

Ichthus Rotterdam 
Cock Gerner 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam mevr. drs.  

Th. A. van der Meer 
(1935 – 2014) 

 
Wij ontvingen het bericht dat ons lid 
Thea van de Meer op 27 augustus 
volkomen onverwacht is overleden. 
Dinsdag 2 september hebben wij als 
goede vrienden van Ichthus afscheid 
genomen van Thea. 

Wij bewaren bijzondere herinneringen 
aan Thea. Hoewel zij door haar be-
perkte gezichtsvermogen niet in staat 
was inleidingen te verzorgen, bereid-
de zij zich op de aan de orde zijnde 
onderwerpen altijd goed voor. Dat 
was duidelijk te merken aan haar 
commentaar, beknopt, soms kortaf 
geformuleerd, waaruit een grote ken-
nis van geschiedenis en filosofie 
bleek. Ook het terrein van de geschie-
denis der natuurwetenschappen lag 
haar na aan het hart en vaak gaf zij 
van deze voorliefde blijk.  

De rouwcirculaire sprak van een 
weetgierig leven van Thea en daarmee 
was ze raak getypeerd. We zullen haar 
gedachtenis in ere houden. 

Ichthus Rotterdam 
Cock Gerner 

In Memoriam  

Dr. P.W. Blauw 
(1942 – 2014) 

 
Vrijdag 29 augustus hebben wij als 
goede vrienden van Ichthus  afscheid 
genomen van Wim. De bijeenkomst in 
de protestantse kerk van Schoonhoven 
was vol van herinneringen aan een 
betrokken, meelevend en hartelijk 
mens. Zijn grote kwaliteiten als socio-
loog, als bestuurder en als organisator 
werden uitvoerig belicht. 

We denken binnen Ichthus aan Wim 
terug als lid dat aanvankelijk onre-
gelmatig de bijeenkomsten bezocht, 
maar de laatste jaren zeer betrokken 
en regelmatig. Aan zijn bijdragen op 
sociologisch gebied was steeds te 
merken dat hij aan de Erasmus Uni-
versiteit een voortreffelijk docent is 
geweest.  

Toen Hiele Steendam in mei van dit 
jaar overleed, zou Wim hem als voor-
zitter van Ichthus opvolgen. Maar 
voor hij in functie trad, werd hij ge-
veld door de ziekte, die hem fataal 
werd. 

Wij gedenken Wim met eerbied. 

Ichthus Rotterdam 
Cock Gerner 
 

Algemeen secretaris van  
ICF Nederland; 
J.N. Feitsma, Cliostraat 28-1  
1077 KH Amsterdam,  
tel. 020-6797033  
e-mail: j.n.feitsma@online.nl 
website: www.icfnederland.nl 


