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Voorwoord. 

 

 

De Historie. 

 

In de middeleeuwen was de Via Regia een handelsroute, die begon in Kiev. Deze 

route werd ook gebruikt door pelgrims op weg naar Santiago. 

De Ökumenische Pilgerweg is gebaseerd op het historisch verloop van de Via Regia. 

De route is in 2003 officieel opengesteld als pelgrimsweg en loopt in Duitsland van 

Görlitz naar Vacha (voor ons Eisenach). 

Vanaf Eisenach heet de route Elisabethpfad en is vernoemd naar Elisabeth van 

Thuringen. Zij leefde van 1207 tot 1231 en is slechts 24 jaar oud geworden. 

Ze volgde trouw de leefregels van Franciscus van Assisië. 

Elisabeth werd geboren als koningsdochter in Presburg. Zij werd opgevoed in 

Wartburg, nabij Eisenach. Toen ze 13 jaar oud was, trouwde ze met Ludwig.  De 

jonge landgraaf stierf in 1227 op weg naar het Heilig land tijdens de 5e Kruistocht. 

Elisabeth was begaan met het lot van de armen. Ze bracht voedsel en geld naar de 

armen. Dit was zeer tegen de zin van haar schoonmoeder en de hofhouding. 

Ze trok zich terug in het klooster in Marburg, waar ze in 1231 stierf aan 

longtuberculose.  

 

 

 

De route. 

 

De Via Regia start in Kiev en loopt door de Oekraïne en Polen. 

Bij de plaats Zgorzelec verlaat de route Polen en komt via een brug over de Neisse 

in Görlitz in Duitsland. 

Wij lopen de Ökumenische Pilgerweg van Görlitz naar Eisenach. Daarna willen we 

het Elisabethpfad van Eisenach naar Marburg en dan naar Keulen lopen. Later willen 

we nog het pad vervolgen tot in Nederland. 

De route loopt door de deelstaten: Saksen, Thüringen, Hessen en Rijnland-

Westfalen. 

Zoals gezegd starten wij in Görlitz en passeren op Ökumenische Pilgerweg de 

volgende belangrijke plaatsen: Bautzen, Grossenhain, Leipzig, Naumburg, Freyburg, 

Erfurt, Gotha, Eisenach. 

Het Elisabethpfad van Eisenach naar Marburg wordt vervolgd langs de volgende 

plaatsen: Netra, Waldkappel, Spangenberg, Homberg, Ziegenhain, Stadtallendorf 

en Marburg. 

Op het Elisabethpfad van Marburg naar Köln passeren we Niedereisenhausen, 

Siegen, Debenderhöhe, Overrath en Keulen. 

De afstand van Görlitz naar Köln bedraagt, volgens mijn telling, 777 kilometer. 
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In Duitsland zijn veel wandelroutes, die de route kruisen of gedeeltelijk parallel 

lopen met de route, die wij lopen. De bekendste zijn wel de Rothaarsteig en de 

Rennsteig. We hebben diverse wandelaars ontmoet, die deze routes liepen. 

 

               
 

                             De route 
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Voor de routebeschrijving heb ik 4 boekjes gebruikt. 

 

                         
 

                           
 

 

1. Der Ökumenische Pilgerweg durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Van Görlitz naar Eisenach.     

2. Pilgerführer Elisabethphad 2 Jakobsweg. Von Eisenach naar Marburg 

3. Jakobswege. Wege der Jakobspilger in Rheinland und Westfalen. Band 5 

 Van Marburg naar Köln 

     4. Jakobswege. Wege der Jakobspilgerin Rheinland. 
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Dag 0: 6 mei 2013. Etten-Leur – Görlitz. 

 

Om 4.15 uur staan we op. Het was een onrustige nacht. 

Corrie brengt mij naar het station. Om 5.30 uur vertrekt de trein in Etten-Leur. 

In Deventer, Berlijn en in Cottbus moeten we overstappen. De trein van Berlijn 

naar Cottbus krijgt vertraging tijdens de 14 stops. 

 

De trein komt ca. 30 minuten te 

laat in Cottbus. Onze trein is al 

vertrokken. 

Met 1 uur vertraging vertrekt 

de trein naar Görlitz en 

arriveert om 17.15 uur in 

Görlitz. 

Het is ca. 30 minuten lopen naar 

onze overnachtingsplaats, die 

we enkele dagen geleden 

gereserveerd hebben. Het is 

een ontmoetingscentrum van de 

Evangelische Methodistische 

Gemeenschap. 

We worden ontvangen door Mevrouw Melzer. Het is een erg aardige vrouw. 

We krijgen een kamer met 4 bedden. Het ziet er netjes uit. Er zouden nog 2 heren 

en 2 dames komen, maar die slapen in een andere kamer. 

We zetten onze rugzak in onze kamer en gaan naar het centrum, waar de Petrus en 

Pauluskerk staat en waar ook vlakbij de brug ligt naar Zgorzelec in Polen. 

We lopen eerst naar een marktplein met het gemeentehuis en vele historische 

gebouwen. 
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Daarna gaan we naar de Petrus en Pauluskerk. Deze is helaas gesloten. 

Het is intussen 18.30 uur geworden. We hebben er honger van gekregen. 

De eerste 3 restaurants zijn vol. Dus geen tafel voor ons. Het 4e restaurant is 

raak. Hier kunnen we eten. 

We nemen een schnitzel met een drankje. 

Om 19.30 uur gaan we naar de Jacobskerk. Als we daar aankomen, staat het gehele 

gebouw in de steigers en staat er een groot bouwhek omheen. Dus hier ook geen 

bezichtiging. 

We lopen terug naar de overnachtingsplaats. Onderweg ontmoeten we 2 pelgrims 

uit Leipzig. Zij starten morgen ook en lopen tot Leipzig. We zullen ze niet vaak 

meer zien, want ze lopen maar 20 kilometer per dag. 

We gaan douchen en schrijven en op tijd naar bed, want morgen is dag 1. 

De weersverwachting voor morgen is niet best. 

We zullen wel zien. 

 

     ============== 
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Dag 1: 7 mei 2013. Görlitz – Melaune: 25 km. 

 

Voor we ons afmelden bij Sabine Melzer, de vrouw van de pastor, gaan we eerst 

ontbijten bij een bakker. 

Om 7.30 uur melden we ons bij Sabine. We leveren de sleutel in, krijgen een 

stempel in onze credential en stoppen onze donatie in de pot. 

We lopen naar de Petrus en Pauluskerk en gaan de Ökumenische Pilgerweg volgen. 

We lopen de stad uit en kunnen goed de aangebrachte aanwijzingen volgen. De 

markeringen bestaan uit een wit-blauw plaatje met daarop een gele schelp. Er zijn 

er hier voldoende aangebracht. 

 

We lopen tussen de akkers met graan en 

koolzaad, dat begint te bloeien. 

De temperatuur is goed. Het is wat 

nevelig, maar het is droog. 

De weersvoorspelling is zon met af en toe 

regen. 

We lopen over een fietspad naar 

Ebersbach. 

Om ca. 9.30 uur lijkt het te gaan regenen. 

We trekken onze poncho’s aan, maar na 

een 0,5 uur is het weer voorbij en trekken we de poncho weer uit. 

In Ebersbach eten we op een bank een broodje. Op de leuning van de bank staat de 

tekst: Pilgerbank am Jacobsweg. 

We gaan naar Liebstein. We lopen over een zachte strook naast de asfaltweg 

tussen het graan en het koolzaad. 

Het is hier erg rustig. Geen verkeer en ook geen medepelgrims. 

 

We komen in een bos met naaldbomen. 

Het pad is breed en loopt prima. 

We trekken een korte broek aan en 

lopen in een mooie omgeving. 

Er staan hier verhoogde “stoelen”. We 

weten nog niet of deze gebruikt worden 

door de jagers of door 

natuurliefhebbers om naar de vogels te 

kijken. 

In het bos is het heuvelachtig. Het is 

voor ons toch weer even wennen aan het 

klimmen en dalen. We moeten ca. 100 meter klimmen. We voelen het wel. 

De boomsoorten wisselen regelmatig. Dan naaldbomen, dan beuken en dan weer 

berken. 
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De bladeren beginnen volop te komen. Toch komt er nog veel licht door de bomen. 

We kunnen zelfs nog profiteren van de zon. Het frisse groen van de ontluikende 

bladeren is erg mooi. 

Regelmatig zien we grote stenen gestapeld of tegen een berg liggen. Het is steeds 

de vraag: heeft de natuur dit verzorgd of hebben de mensen hierbij geholpen. 

Om ca. 12.15 uur arriveren we bij het gästhaus Hoghsteinbaude.  

Vóór het gästhaus staat een 

hoge natuurstenen muur. Ik 

vraag me weer af: hoe is dit 

ontstaan? Ik vraag het aan een 

vrouw in het restaurant. Zij 

vertelt, dat dit door de eeuwen 

heen zo door de natuur is 

gevormd. 

Vóór het gästhaus staat een 

bord, waarop staat, dat de top 

van deze “berg” Hochstein op 

406 meter ligt. 

In het restaurant drinken we 

wat. 

Als we verder gaan, zien we regelmatig mooie vlinders rondvliegen, zoals de 

Dagpauwoog. 

Ook zien we vaak zwarte naaktslakken. 

Aan het eind van het bos hangt een gedicht aan een boom.  

Als we het bos uitkomen, is het erg warm. 

In het dorpje Ansdorf willen we het kerkje bekijken. We zien, dat het kerkje ook 

een pelgrimsherberg is. De herberg heet: Landkino im Evangelische Pfarrhof. 

Een man brengt ons erheen. We vragen of we de kerk mogen bezichtigen en of we 

een stempel kunnen krijgen. 

We hebben een fijn gesprek met deze man. Hij wil, als hij 65 is, ook deze 

pelgrimstocht gaan doen. 

We krijgen van de pfarrerfrau koffie en een frisdrank en een stempel. 

De kerk is erg mooi van binnen. 

In het gastenboek bedanken we voor de geweldige ontvangst.  

We lezen een mooi gedicht op een steen vóór de kerk. 

Om ruim 14.00 uur gaan we verder richting Melaune. Het is dan nog 5 kilometer. 

Het is intussen erg warm geworden. 



8 
 

     
 

Vóór we Ansdorf verlaten, staat er een monument voor de overleden slachtoffers 

van dit dorp uit de 1e wereldoorlog. Het voelt voor ons een beetje raar. Onze 

eerste gedachte is, dat anderen het slachtoffer zijn geworden van de 1e 

wereldoorlog. 

Om ca. 15.15 uur arriveren we in Melaune bij onze overnachtingsplaats. Ik meld me 

bij Frau Frauke Hiemisch. 

We slapen op de 4e etage.  

Na het douchen, gaan we naar de supermarkt. Na de boodschappen gaan we naar 

een restaurantje om te eten. 

Als we terug bij de overnachtingsplaats komen, is de was al droog. 

Morgen gaan we naar Bautzen. 

 

     ============ 
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Dag 2: 8 mei 2013. Melaune – Bautzen: 27,5 km. 

 

Om 7.15 uur vertrekken we. 

Het is stralend weer. De zon schijnt volop. 

We lopen Melaune uit en zien de windmolens staan. 

Op deze plaats wilde de overheid in de jaren 90 een opslag maken voor kernafval. 

De plaatselijke bevolking protesteerde. Uiteindelijk ging de opslag niet door en 

werd er een kruis geplaatst met de windmolens. 

 

We lopen over een 

asfaltweggetje met aan beide 

zijden graan of koolzaad. 

We lopen door het plaatsje 

Tetta. Het is hier erg rustig. 

Dan lopen we naar Bochholz. 

Onderweg passeren we een 

boom, die behoorlijk door een 

specht is behakt. 

 

Op het land zien we een tractor met een machine, 

de mest injecteert en daarna het land freest. 

Regelmatig komt er een tractor met een giertank, 

die bijvult. Dit is mooi om te zien. 

Na Bochholz komen we in de plaats Weissenberg. 

Het is een grotere plaats. De straatnamen zijn 

voor ons niet altijd goed leesbaar, omdat de namen 

nog in Oud-Duits worden geschreven. 

Bij een bakker drinken we 

koffie. 

We bezoeken het kerkhof. 

Hier is het graf van een 17 

jarige jongen. In 1945 was 

hij gedeserteerd en gevangen genomen door de Russen 

Hij smeekte de Russen hem vrij te laten. Dit gebeurde ook. 

Toen hij weer thuis kwam, werd hij gearresteerd en 

gefusilleerd. 

Als we verder gaan, zien we een oude Trabant in de berm 

staan. 
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We passeren een fabriekscomplex met hoge schoorstenen. Op de bovenzijde van de 

schoorsteen heeft zich een ooievaar genesteld. 

 

Om ca. 10.00 uur moeten we een steile trap afdalen 

en gaan we langs een riviertje lopen. Het pad is smal 

en bedekt onder een laag oude bladeren. Gelukkig 

zijn de bladeren droog, anders zou het spekglad 

zijn. 

Net vóór Gröditz verlaten we het riviertje en lopen 

we door het dorp. Buiten het dorp gaan we verder 

tussen de mooie geelgekleurde koolzaadvelden. 

We komen bij een gebouw met een molen. Het is een 

water- en graanmolen. Het gebouw is zeer oud en 

heeft behoefte aan een grote restauratiebeurt. 

Ons vermoeden is, dat de molen niet meer in gebruik 

is. 

Op een bank bij de molen eten we een broodje. 

We lopen naar Drehsa over een mooi graspad met weer koolzaadvelden. 
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Uit het zaad wordt koolzaadolie geperst, die vele toepassingen kent. Van 

koolzaadolie wordt o.a. dieselolie gemaakt. Het kan ook puur, vermengd met 

dieselolie, worden gebruikt. De vezels, die na persing over blijven, wordt gebruikt 

als krachtvoer voor het vee. Er is winter- en zomerkoolzaad. Een hectare koolzaad 

brengt ca. 4500 kg zaad op. Het koolzaad bevat ca. 40 à 45 % olie. 

We lopen door Drehsa. Er staan veel vakwerkhuizen, zowel oud als nieuw. 

In deze omgeving leeft het volk van de Sorben, al sinds 1500 jaar. Het is een 

Slavisch volk. Ze hebben nog steeds hun eigen taal, gebruiken en tradities. Zelfs de 

H. Mis geschiedt in de Sorbische taal. 

 

De plaatsnamen worden ook 2-talig aangegeven. 

Het is nog 13 kilometer naar Bautzen. Het is erg 

warm nu. 

Onderweg lees ik op een informatiebord, dat deze 

pelgrimsroute in 2003 is geopend. Wij vinden de 

bewegwijzering onderweg, tot nu toe, erg goed. 

Na Kubschutz is het nog 6 kilometer.  

Onderweg zien we op een schuurtje een 

schildering met de 3 kerken van Bautzen. 

In de verte zien we Bautzen liggen. Het is een vrij grote plaats. 

Om ca. 15.00 uur staan we aan de rand van Bautzen. We vragen naar de 

Töpferstrasse, waar we bij een bakkerij de sleutel moeten ophalen. Om ca. 15.45 

uur zijn we bij de bakkerij. 

Gelukkig is de herberg slechts 50 m van de bakkerij. 

 

      
 

De herberg is van de Evangelisch Lutherse Kerkgemeenschap St. Petri. Het is een 

groot gebouw met op de 4e verdieping de Pilgerwohnung. Het is een nette kamer 

met 6 bedden. Er is één bed bezet, maar de beslaper is er niet. 

Ik probeer een slaapplaats te regelen voor morgenavond. Ik bel 6 herbergen, maar 

deze zijn allemaal vol vanwege Hemelvaart. Uiteindelijk lukt het in Nebelschutz.  

Tijdens het bellen is er een enorme regenbui, die ca. 30 minuten duurt. 
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We gaan boodschappen doen bij de Lidl. Na de boodschappen gaan we naar het 

centrum. 

Jef heeft problemen met zijn telefoon. Het lukt hem niet om te bellen. De man van 

de winkel stelt de telefoon goed in en alles werkt weer. 

We eten in het centrum een Zigeunerschnitzel met een grote pils. Kosten voor 2 

personen: € 13,80.  

Daarna gaan we terug naar de pilgerwohnung. 

Onze medepelgrim is gearriveerd. Het is een vrouw uit Hamburg. 

Om ca. 19.30 uur arriveert nog een jongeman. Hij is doodmoe en is doornat. 

We gaan op tijd naar bed. We willen morgen op tijd vertrekken. 

De jongeman loopt tot laat in de avond te spoken. 

 

    ================= 
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Dag 3: 9 mei 2013. Bautzen – Nebelschutz: 26 km. 

 

We staan vroeg op en gaan om 6.30 uur op pad.  

Het is een flinke wandeling om Bautzen uit te komen. 

Het is Hemelvaartsdag. Het is erg rustig in de straten. 

De zon schijnt en het is heerlijk weer. 

 

Het stuk van Bautzen naar Salzenforst is een saai 

stuk asfalt door het polderlandschap. 

In het plaatsje staan veel mooie huizen. 

Het pad naar Uhma is vergelijkbaar met het vorige 

stuk. 

 

We komen bij het 

Millenniummonument. Dit 

monument is in 2000 

opgericht. 

Verder komen we in het 

plaatsje Dreiketscham. Er 

staan in vele voortuinen vergulde kruizen op een zuil. 

We gaan verder over een asfaltweg. Mijn voeten voelen branderig aan door het vele 

lopen over asfalt. 

Een kilometer voor Crostwitz verlaten we het asfalt en kunnen we over een graspad 

verder lopen. 

 

Om ca. 10.30 uur zijn we in Crostwitz. Op een 

bordje staat, dat hier een pelgrimshuis is en 

dat we uitgenodigd worden om iets te komen 

drinken. 

We gaan eerst naar de kerk. De H. Mis is net 

begonnen. De mensen kijken raar op, als we 

binnen komen. 

Aan het eind van Mis heet de pastoor 2 

pelgrims hartelijk welkom in deze kerk. 
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Na de Mis lopen we naar het pelgrimshuis. Er is niemand aanwezig. We kunnen een 

koekje, een appel en water nemen. 

We lopen terug naar de kerk. Hier staat een gasthof. We kunnen koffie bestellen. 

Er komt een man binnen. Hij vertelt, dat hij een Sorb is. Hij heeft hele verhalen 

over de Sorben. Het blijkt een trots volk te zijn. Hij heeft de Duitse taal geleerd, 

omdat hij een Duitse buurman had. Hij zegt, dat de Sorben de kleinste minderheid 

zijn in Europa. 

Als we weggaan maak ik nog een foto van de vrouw van het Gasthof en de Sorb. 

Voor de koffie hoeven we niets te betalen. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan verder naar het klooster van St. 

Marienstern. Hier heb ik gisteren getracht te 

reserveren, maar er was geen plaats meer 

vrij. 

Om 13.15 uur zijn we bij het klooster. De kerk 

staat geheel in de steigers. 

Ik bel aan bij het klooster. Een zuster geeft ons een stempel en zegt, dat er geen 

slaapplaats meer vrij is. 

Het is nu nog 6 kilometer naar Nebelschutz. 

Om 15.15 uur zijn we bij de herberg van mevrouw Reineken. Ze is er niet. Ik bel 

haar en meld haar, dat we zijn aangekomen. Ze is snel ter plaatse. Ze doet alles om 

het ons naar de zin te maken. 

We krijgen een ruime 2persoons kamer. Het ziet er perfect uit. 

De bakker en het restaurant zijn vlakbij. Vanavond eten we in het restaurant en 

morgenvroeg halen we brood bij de bakker. 

Het meisje, dat ons helpt in het restaurant is erg belangstellend m.b.t. onze 

wandeltocht. 

We gaan, zoals gewoonlijk, op tijd naar bed. 

 

     =============== 
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Dag 4: 10 mei 2013. Nebelschutz – Köningsbrück: 20 km. 

 

We vertrekken om 8.00 uur, nadat we koffie hebben gedronken met mevrouw 

Reineken. 

Het regent, als we vertrekken. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen. 

Buiten Nebelschutz komen we op een asfaltweg. Dat blijft duren tot Kamenz. 

We passeren een ooievaarsnest. De ooievaar staat op het nest.  

In Kamenz drinken we koffie bij een slager. Die wil waarschijnlijk ook een graantje 

meepikken. 

We lopen over een kaarsrecht bospad tussen een bomenrij. 

Als we in Schwossdorf komen, zien we, dat hier ook aanwijzingen staan voor de Via 

Regia. 

 

We passeren een oorlogsmonument uit de 2e 

wereldoorlog. Er staan veel namen op van gevallen 

inwoners. 

Bij een herberg staat een insektenhotel. Dit zijn 

boomstammetjes in een rekje met veel gaatjes in 

de stammetjes voor insecten. 

Tussen Schwossdorf en Reichenan lopen we 

nagenoeg steeds door de bossen. Hier liggen grote 

stapels met boomstammen naast het pad. 

Door de tractoren is het een modderpoel 

geworden. Het is vaak laveren tussen de grote 

plassen 

In het bos zien we een paar 

reeën. Als ze ons opmerken, 

schrikken ze en rennen ze er 

vandoor. Wat zijn de diertjes 

toch schuw. 

Het is ca. 11.45 uur. Het heeft 

de gehele morgen al geregend. 

De temperatuur is goed om 

onder een poncho te lopen. 

Het zijn aangeplante bossen. 

De bomen staan kaarsrecht in 

een rijtje. 

Na Reichenau is het nog 4,5 kilometer naar Köningsbrück. 

We passeren een grafmonumentje van een overreden zwijn in 2009. 
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Om 13.00 uur komen we in Köningsbrück. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We drinken bij een bakker koffie en gaan op 

zoek naar de herberg. 

We melden ons op de pastorie. De vrouw brengt ons naar de kerk. Hier is de koster 

bezig met een rondleiding aan 3 vrouwelijke pelgrims.  

Als hij ons ziet, komt hij naar ons toe. Hij stelt zich voor en vraagt of we 

gereserveerd hebben. Dat hebben we, maar hij heeft het niet doorgekregen. 

Er zijn eigenlijk maar 3 slaapplaatsen. Die heeft hij al toegezegd aan de dames. 

Hij komt meteen in actie. Hij gaat met een vrachtwagentje matrassen ophalen. 

Deze legt hij in de hal van de herberg. Na 15 minuten komt hij weer terug en zegt, 

dat hij een nog mooier plek heeft. Het is een erg druk baasje. 

 

Hij brengt ons naar het 

gemeenschapshuis. Op de 1e 

verdieping is de 

recreatieruimte. Hier staan 

diverse bankstellen met 

kussens. Daar kunnen we wel 

een bed van maken. 

Er is geen douche. We 

hebben genoeg regen gehad. 

Dus we zijn al gedouched. 

Ik ga terug naar de pastorie 

en vraag de vrouw of zij voor 

ons wil reserveren in 

Grossenhain voor morgen. 

Wij hebben de 2 laatste beschikbare bedden. 

De koster is op de begraafplaats van een andere kerk. We lopen erheen en spreken 

af, dat we morgenvroeg de sleutel van het gemeenschapshuis aan hem zullen 

overhandigen. 
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Het is 17.00 uur. We gaan naar een Aziatisch restaurant op de markt om te eten. 

We nemen nudels met kip en een grote fles bier. 

Daarna gaan we schrijven. 

We gaan op tijd naar bed. Morgen gaan we op tijd weg voor de 32 kilometer naar 

Grossenhain. 

 

     ================== 
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Dag 5: 11 mei 2013. Königsbrück – Grossenhain: 32 km. 

 

Ik heb vannacht goed geslapen in de bank. Voor Jef was de bank te klein en hij 

dreigde enkele malen uit bed te vallen. 

Om 6.45 uur staan we bij de kerk. Herr Lindner komt op tijd, zodat we hem de 

sleutel kunnen overhandigen. We krijgen nog een stempel in onze credential. 

Het weer is niet slecht. Het is zwaar bewolkt, maar het is goed. Het ziet er niet 

naar uit, dat het snel zal gaan regenen. 

Als we Königsbrück uit zijn, lopen we eerst tussen de akkers, maar vrij snel lopen 

we door een bos. Het is een mooi bos. 

 

       
 

Als we in het dorp Tauscha aankomen, gaan we bij een bakker koffie drinken met 

een broodje. We kopen ook nog broodjes voor onderweg. 

We hebben al 10 kilometer gelopen in 2 uur. Het is erg goed gegaan. 

We lopen naar Lötschen. Het is een polderlandschap met alleen graan. Alleen in de 

verte zien we koolzaad. 

De akkers zijn hier vele hectaren groot. Dit is nog een overblijfsel uit de 

socialistische periode van vóór 1990. Toen waren alle boerderijen staatsbedrijven 

en de Staat schreef voor welke producten en waar geteeld werden.  

Het lijkt er een beetje op, dat we het koolzaad voorbij zijn. 

 

Soms lopen er een paar hertjes door het graan. Het lijkt wel 

of ze zweven. Jef is dan in zijn nopjes. Hij maakt er steeds 

foto’s van, hoe ver ze ook weg zijn. 

In Schönfeld willen we nog een keer koffie drinken. Het lukt 

niet, want de bakkerijen sluiten op zaterdag om 12.00 uur. 

Er wordt flink schoon gemaakt. 

De temperatuur is nog steeds goed. We lopen steeds tussen 

de graanvelden. 

Er staan bomen met maretakken (mistletoe). Dat is steeds 

weer een fascinerend gezicht. Ik maak er een foto van. 
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Na Schönfeld lopen we weer door een bos. 

 

Om ca. 12.00 uur eten we aan een 

picknicktafel een broodje. 

In een kastje onder de tafel ligt 

een gastenboek. Ik schrijf iets in 

het boek. 

Als we verder willen gaan, komen 

de 3 dames, die we in Königsbrück 

zagen, er ook bij. De rust is nu 

verstoord. 

Ze komen er even bij zitten. Ze 

wonen in Erfurt en ze wandelen 

tot Erfurt. 

 

Ze maken foto’s en willen ons emailadres om de foto’s te mailen. Het is een gekakel 

van jewelste. Ze slapen ook in Grossenhain. 

We gaan verder over een pad naar Quersa. 

In dit dorp gaan we over een spoorlijn en gaan deze wel 4 kilometer volgen. 

Naast het pad liggen akkers met maïs, dat net opkomt. 

Het spoor is een enkel spoor. Regelmatig komt er een treintje langs, dat 15 minuten 

later weer terugkomt. 
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We lopen van het spoor af en gaan met een omweg over een viaduct om in het 

plaatsje Folbern te komen. 

Vanaf hier lopen we over het trottoir naar Grossenhain. Het is een lange wandeling. 

Onderweg doen we boodschappen, ook voor morgen, want dan is het zondag. De 

winkels zijn dan meestal gesloten. 

We komen een paar Pilgerinnen tegen, die ook in dezelfde herberg slapen als wij. 

Om ca. 15.00 uur zijn we in de herberg van het echtpaar Zenker. 

Ze zijn beiden boven de 80 jaar en zijn erg aardig. 

Jef en ik hebben een grote kamer met 6 bedden. De dames slapen in een kamer 

naast de onze. 

 

     
 

We gaan in een Italiaans restaurant eten. 

Daarna gaan we schrijven. Om 19.00 uur komen er nog 5 Duitsers binnen. Ze zijn 

erg druk. 

De dames zullen wel schrikken, als ze terug komen en er zijn 5 mannen bij hun op 

de kamer gekomen. 

Op mijn bureau ligt een fotoboek. In 2010 is hier een tornado langs geweest. Die 

heeft enorme verwoestingen aangericht. De foto’s tonen aan, dat het een grote 

ravage is geweest. Veel gebouwen zijn met de bodem gelijk gemaakt. 

Meneer Zenker vertelt, dat de omliggende plaatsen hetzelfde hebben meegemaakt. 

Het herstel is groots aangepakt en 2 jaar later was alles weer opnieuw opgebouwd. 

Als de Duitsers langs komen, maken ze een praatje. Er komt er een met een 

handdoek met erop geborduurd: “Jan”. Zo heet zijn zoon. 

Als de dames terug komen, schrikken ze niet, want ze waren al op de hoogte. De 

dames en de mannen hadden de vorige nacht in dezelfde herberg geslapen.  

Als de mannen gaan eten, gaan wij slapen. 

 

     ============== 
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Dag 6: 12 mei 2013. Grossenhain – Strehla: 26 km 

 

Als we opstaan, beginnen de anderen ook met pakken. We eten in de keuken. 

Om 7.00 uur vertrekken we. 

Mevrouw Zenker wil met ons meelopen tot aan de rand van de stad. Volgens haar 

zijn de aanwijzingen in de stad niet goed. Dit doet ze met alle pelgrims, die bij haar 

slapen. 

Onderweg vertelt ze over de tornado uit 2010. 

 Er was veel schade evenals in Nebelschutz en Königsbrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De schade was snel hersteld, maar de kleinere dingen, zoals lekkages en scheuren 

blijven duren. 

Buiten de stad nemen we afscheid van mevrouw Zenker. Ze is de 80 gepasseerd en 

loopt vandaag toch weer 2 maal met de pelgrims naar de rand van de stad. 

We lopen verder door het stadspark met veel gras, bomen en struiken. Er lopen 

mooie verharde paden door het park. 

Het weer is goed en de zon schijnt. 

Volgens mevrouw Zenker zou het vanmiddag kunnen gaan regenen. 

Om ca. 8.30 uur zijn we in Skassa en lopen over een wandelpad naar Roda. 

Onderweg gaan we op een bank zitten. De bewoner van de overkant komt een 

praatje maken.  

Hij vertelt, dat onlangs een pelgrim passeerde en ontdekte, dat hij nog de sleutel 

van de herberg in zijn zak had. De buurman heeft toen de sleutel terug gebracht 

naar de familie Zenker. Zodoende kent hij mevrouw Zenker. 

Hij vertelt ook, dat tijdens de socialistische periode, mensen in overheidsdienst 

wilde komen, zij schriftelijk afstand moesten nemen van hun geloof. 

Hij vertelt, dat veel mensen ontevredener zijn dan voor de omwenteling van 1990. 

Toen had iedereen werk en iedereen verdiende ongeveer hetzelfde loon. Nu zijn de 

verschillen veel groter. 

Hij zegt: “Nu hebben veel mensen veel werk en weinig vrije tijd, maar ook veel 

mensen hebben veel vrije tijd en weinig werk. 

Voorheen was er elk jaar een groot dorpsfeest. Met volksdansen, muziek en veel 

bier. Nu is dit nog 1 keer in de 5 jaar. 

Ik zeg tegen hem, dat het in de restaurants voor ons erg goedkoop is. Wij 

betaalden in een Aziatisch restaurant € 9,60 voor een menu voor 2 personen. Hij 

zegt, indien een menu meer dan € 10, - kost men dit niet accepteert en niet meer in 

dat restaurant komt. Ook een fles bier van 50 cl kost hier in een café max. € 1, - 

Om 10.45 uur zijn we in Glaubitz. 

In de voortuinen van de bewoners staat de goudenregen volop in bloei. Het ruikt 

heerlijk. 

Langs de weg staat een grote gevangenis. Vroeger was het een jeugdgevangenis. 

In de Middeleeuwen werd een pelgrimstocht naar Santiago als straf opgelegd. De 

gestrafte moest de ontberingen doorstaan voor zijn daden. Door het wandelen van 
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lange tochten kan een geestelijke balans ontstaan, waardoor de jeugd weer normaal 

kan functioneren in de maatschappij. 

Deze gevangenis staat op een groot industrieterrein, waar de grond te koop wordt 

aangeboden voor € 9, - per m2. 

 

In Zeithain zien we diverse houten 

beeldhouwwerken in de tuinen staan. Soms zijn 

het echte kunstwerken. 

Om ca. 12.30 uur komen we in het plaatsje Gohlis 

en komen we uit bij de rivier de Elbe. 

 

 

We lopen over een fietspad 

langs de Elbe. In de verte zien 

we, aan de overkant, Strehla 

liggen. 

 

In Lorenzkirch is een 

pontje, waarmee we naar 

de overkant van de Elbe 

kunnen varen. Wij zijn de 

enige passagiers. 

We kunnen vrij snel 

overvaren. 

Als we aan de overkant 

zijn, waait het flink en is 

het koud. We volgen weer 

de markeringen. 

We lopen richting het 

centrum. We moeten naar 

de markt, waar we zullen overnachten. 

Het begint flink te regenen. We vluchten een bakkerij in en drinken daar koffie. 
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Als het buiten droog is, vragen we aan de bakker naar de Markt. Hij zegt: ”Dat is 

hier”. Hij zegt: “Indien jullie Jan en Jef zijn, slapen jullie hier”. We zijn met 

stomheid geslagen. Wij vluchtten een bakkerij in vanwege de regen en het blijkt 

onze gereserveerde slaapplaats te zijn. 

 

Hij brengt ons naar onze 

kamer op de 2e verdieping. 

Alles is erg oud, maar onze 

kamer is netjes. Het huis 

dateert uit ca. 1800. De 

trappen en vloeren zijn 

aangetast door boktor en 

houtworm. 

Na het douchen gaan we de 

kerk bezichtigen en de route 

bekijken voor morgen. 

We lopen even langs een 

andere herberg. Daar zijn de 

 

 2 dames van de vorige herberg. 

Om ca. 17.30 uur gaan we eten in restaurant “De Linden”. We eten een 

paprikaschnitzel en drinken een glas bier 

Om 19.30 uur zijn we terug op de kamer. 

 

     =============== 
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Dag 7: 14 mei 2013. Strehla – Wurzen: 37 km 

 

Om goed 6.00 uur vertrekken we. Het is koud. 

Als we het dorp verlaten, lopen we een stukje verkeerd. We herpakken ons snel.  

We lopen de Leckwitzenstrasse in, waar we de aanwijzingen weer aantreffen. 

 

               
 

Als we buiten Strehla zijn, lopen we weer tussen enorme koolzaadvelden. Alles is nu 

in bloei en de velden zijn kanariegeel. 

We passeren een mooie oude molen, waar we omheen lopen. De molen wordt 

gebruikt als weerstation. Er staat allerlei apparatuur omheen. 

Als we over een zandpad lopen, komt een Trabant ons tegemoet. Die hebben we nog  

 

niet eerder gezien. 

Ik geef een stopteken. De 

chauffeur gaat vol op de 

remmen en staat bijna 

meteen stil. 

De chauffeur draait zijn 

raampje open. Ik vraag of 

we een foto van hem en zijn 

auto mogen maken. Ik vraag 

hoe oud de auto is. Hij zegt, 

dat deze auto van 1988 is. 

Hij heeft een 2takt motor 

en 601 CC. 



25 
 

De gehele auto bestaat uit plastic. Als er iets stuk is aan de auto, kan iedereen dat 

zelf repareren. Het is allemaal erg simpel. Hij is erg blij met zijn Trabant. Hij rijdt 

probleemloos en hij hoopt er nog jaren plezier van te hebben. Hij opent zelfs de 

motorkap om te laten zien hoe het motorblok er uitziet. 

Om 9.30 uur zijn we in Lampertswalde. We komen bij de rivier de Dahle. We 

hebben nu 10 kilometer afgelegd. 

We gaan nu op weg naar Dahlen. Het is ca. 6 kilometer.  

Lampertswalde is een lang dorp langs de Dahl. 

We komen uit bij een gasthof. Het is in oorsprong een boerderij geweest. Het is nu 

een gasthof.We lopen de binnenplaats op en vragen aan de boer of er koffie is.  Hij 

gaat naar binnen en een aardige vrouw komt naar buiten en zegt, dat ze koffie gaat 

zetten. 

Als we de koffie willen afrekenen zegt de vrouw, dat het wel goed is. We leggen 

een donatie in de asbak en gaan verder. 

 

Het weer is goed. De zon schijnt volop. 

We komen bij een grote vijver, waar een paar 

eenden rond zwemmen. De eenden hebben een 

rode kop en een grijze rug. Ik vraag aan Jef welk 

soort deze eenden zijn. Jef zegt, dat het 

tafeleenden zijn. Ik zeg, dat ik deze eenden 

vroeger ook heb gehad. Het zijn krooneenden. 

Jef wil dit thuis uitzoeken. P.s. Jef heeft gelijk.. 

De kerk in Dahlen is gesloten. We vervolgen de 

route op weg naar Börnl.  

Jef klaagt, dat hij er helemaal doorheen zit. Ik 

verwijt hem, dat hij wel een beetje overdrijft. 

 

 

In Börnl zoeken we een bakker 

voor koffie. Deze is op 

maandag, gesloten. 

Dan willen we de kerk 

bezoeken. Er komt een mevrouw 

uit de kerk met een bos 

sleutels in de hand. We zeggen, 

dat we graag de kerk willen 

bezichtigen. Ze opent de deur 

weer en laat ons naar binnen. 

Het is een kerk van de 

Evangelische Gemeenschap. Het is mooi en rustig van binnen. De wanden zijn wit. 
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Als we buiten komen, wil ze ook een stempel in ons paspoort zetten. Ze heet 

Martina. Ze beheert ook de plaatselijke herberg. Ik schrijf nog iets in het 

gastenboek.  

Jef wil met haar op de foto.  

 

Om 12.00 uur verlaten we Börnl 

en gaan richting 

Dornreichenbach. 

Het weer is behoorlijk 

veranderd. De zon is achter de 

wolken en het is behoorlijk koud 

geworden. 

Regelmatig zien we 

geplastificeerde blaadjes aan de 

bomen bevestigd. Het zijn 

stukjes uit het Nieuwe 

Testament. 

Na Körlitz lopen we langs een 

verkeersweg naar Roitsch. Langs deze weg zien we grote boomgaarden met 

fruitbomen. Misschien hebben we nu het koolzaad verlaten. Ook passeren we grote 

velden met aardbeien. 

Als we Roitsch gepasseerd zijn, komen we in Wurzen. 

 

We zijn vrij snel bij de herberg. Om 15.00 uur 

zijn we er. 

Het is een mooi, groot gebouw, dat dienst doet 

als pastorie en gemeenschapshuis. Ik heb 

gisteren gereserveerd. 

Bij de deur hangt een telefoonnummer, dat ik 

moet bellen om door te geven, dat we zijn 

gearriveerd. De vrouw is er binnen 5 minuten.  
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Ze laat ons naar binnen. Het is een heel mooi gebouw en onze ruimte ziet er 

perfect uit. 

 De vrouw heeft haast en is weer snel vertrokken. 

We doen onze werkzaamheden en doen boodschappen. 

Vandaag eten we een zigeunerschnitzel. Het is weer schnitzeltime. Volgens mij eten 

we al voor de 5e keer een schnitzel. 

Na het eten gaan we schrijven en op tijd naar bed. 

 

     =========== 
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Dag 8: 14 mei 2013. Wurzen – Leipzig: 30 km 

 

We vertrekken vroeg, want we willen op tijd in Leipzig zijn om nog wat te 

bezichtigen. 

We lopen nog 2 kilometer door Wurzen. Het is vrij gemakkelijk, want het is één 

rechte weg. 

Op het marktplein passeren we het gemeentehuis en even later de kerk, die ook als 

herberg functioneert. 

Als we Wurzen uit zijn, staan er veel wilde kastanjebomen langs de weg, die 

allemaal in bloei staan.  

We lopen een stuk langs een kanaal en komen in het gehucht Grubnitz. Een stukje 

verder Nupperwitz. 

 

We halen 2 pelgrims in. Het zijn 2 Duitsers. Het is een man met zijn 

schoondochter. Zij loopt vandaag tot Leipzig en gaat dan met de trein naar huis en 

hij loopt tot Vacha. 

Hij heeft eerder een paar Camino’s gedaan in Spanje en Portugal. 

Als we in Machern komen, denken we koffie te kunnen drinken. Dat valt tegen, maar 

verderop is een golfterrein. Hier drinken we koffie. 

Bij vertrek vanmorgen was het koud, maar nu het opgeklaard is, is het een goede 

wandeltemperatuur. 

We komen, na een bos, in het plaatsje Cunnershof en even verder in Panitsch. Net 

buiten de plaats kunnen we koffie drinken bij een ijstentje op het terras. We 

nemen er een kuchen bij. 

Als we verder gaan, zien we een man op een grote steen zitten. We willen 

rechtdoor lopen, maar hij zegt, dat we rechtsaf moeten. Hij gaat van de steen af 

en er blijkt een pijl op te staan. 

 

Als we aan de rand van Leipzig staan, moeten we via de 

“Jakobspilgerweg”verder. 
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We komen via de wijk Sommerfeld Leipzig binnen. Het is dan 12.00 uur. We lopen 

Leipzig door over een rechte weg. Er staan voldoende markeringen. 

Er is erg druk verkeer met veel bussen en trams. 

Langs het eerste gedeelte staan veel industriegebouwen. De meesten staan leeg en 

staan er slecht bij. Blijkbaar te wachten op de sloop. De onderste ramen zijn dicht 

getimmerd en de ramen daarboven zijn stuk. 

Het is een flinke wandeling. Regelmatig stoppen we even en gaan in een bushokje op 

een bank zitten. 

 

         
 

Ons overnachtingsadres is bij het Centraal Station en heet Cental Globetrotter. 

Het is een soort Jeugdherberg. 

De telefonist heeft ons geadviseerd naar het Haupt Bahnhof te gaan en daar te 

vragen naar de Kurt Schumacherstrasse. Dat werkt perfect. We moeten aan de 

andere kant zijn van het station. Het klopt allemaal. 

We hebben een 2persoons kamer. 
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We verkleden ons en gaan naar het centrum om de Nicolai- en de Thomaskerk te 

bezichtigen. Het zijn 2 hele mooie kerken. 

In de Nicolaikerk kunnen we koffie drinken in het Café der Begegnung. In deze 

kerk is in 1989 de aanzet gegeven voor de revolutie en dit was het begin van het 

einde van de DDR. 

 

           
 

In de Thomaskerk is het graf van Johan Sebastiaan Bach. Luther streed hier, Bach 

componeerde en Goethe studeerde in deze stad.  
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Daarna gaan we op zoek naar de route voor morgen. 

Er zijn in de stad zoveel werkzaamheden gaande, 

dat de markeringen meest zijn verdwenen. We gaan 

langs het Toeristenbureau, maar daar worden we 

niets wijzer. 

We besluiten te overleggen met de pensionhouder. 

Dit blijkt meer op te leveren. Hij adviseert niet 

meer naar het centrum te lopen, maar hier in de 

buurt de route op te pikken. 

We gaan eten in het station. In het station zijn 3 

etages met aan beide zijden winkels en 

restaurantjes. 

Het is er erg druk. We eten in een restaurantje een 

schnitzel. 

Als we klaar zijn lopen we weer naar de herberg en gaan schrijven. 

       

========= 
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Dag 9: 15 mei 2013. Leipzig – Merseburg: 34 km 

 

Om 6.00 uur hebben we ontbeten in het station. Het is erg druk in de bakkerij. 

We nemen de route, die de pensionhouder ons heeft uitgelegd. 

In de Rosentalgarten moeten we zoeken naar aanwijzingen. Het park is een doolhof. 

We raken snel de route kwijt. Wat een ramp. 

Er zijn veel trimmers in het park, maar er is niemand, die ons kan helpen. 

Voor ons gevoel zijn we op een moment helemaal verkeerd. We willen terug lopen 

naar de laatste markering. 

Onderweg daarheen vraag ik het nog eens aan een man. Hij kan ons helpen. 

Als we het advies volgen, komen we weer snel op de route en blijkt, dat we eigenlijk 

nog maar weinig kilometers hebben afgelegd. 

Als we op de route zijn, is het 7.30 uur. Dus we hebben meer dan een uur verloren. 

De zon schijnt al vroeg en het belooft een mooie dag 

te worden. 

Om 8.00 uur komen we uit bij de rivier de Luppe. 

Deze moeten we een hele tijd gaan volgen. 

Op een bank zit een vrouw, die een gesprekje 

aanknoopt. Ze vraagt of we pelgrims zijn en waar we 

zijn begonnen en tot waar we willen lopen. Ze vindt 

het nogal wat. Ze heeft zelf ook een paar etappes 

gelopen. 

We lopen veel door bos. Het is heerlijk weer. 

We verlaten de Lupu en lopen door een bos en komen 

weer uit bij de rivier de Lupu.  

Het is een mooi pad en het is heerlijk lopen in de 

natuur. 

In een bos komen we uit bij een restaurant. Het 

gaat net open. We kunnen koffie drinken. We zitten heerlijk op het terras. 

We lopen verder naar Kleinliebenau. Het is een klein dorp. We brengen een 

bezoekje aan de kerk. Buiten zit een zangkoortje in de zon. Ze zitten waarschijnlijk 

liever in de zon dan te oefenen in de kille ruimte van de kerk. 

We lopen verder naar Horburg. Hier gaan we eten op een bank op het kerkhof. 

Het is nu 11.30 uur en het is nog 16 kilometer naar Merseburg. 

Na Horburg lopen we door een flink bos en passeren Dölkau 

Het is warm. Het stinkt hier naar uien. Het blijken de witte bloemen te zijn. 

Het loopt hier heerlijk in de schaduw. 

We passeren het plaatsje Zweimen. 
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Via een polderlandschap komen we weer in de buurt van de Luppe.  

Op een pad zien we een naakte man ons tegemoet fietsen. Zodra hij ons ziet, keert 

hij en fietst met grote snelheid weg. We kunnen hem nog lang volgen.  

 

We lopen langs een groot meer. 

Het is de Radnitzersee. Even 

verder langs de Wallendorfersee. 

Het is echt genieten vandaag van 

de mooie natuur, de rust, maar 

ook het mooie weer. 

We komen in Lupenau. 

We passeren deze plaats aan de 

zuidzijde. 

Als we in een bos komen, gaan we 

op een bank een broodje eten. 

 

Als we het bos uit zijn en door een polder lopen zien we Merseburg in de verte 

liggen.  

Ondanks de warmte gaat het lopen goed. 
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De Neumarktkirche ligt vóór in 

Merseburg. 

We moeten de sleutel ophalen 

bij de bakker. 

Als we daar aankomen, zit er een 

pelgrim aan de koffie. 

We nemen koffie met een 

broodje. 

We lopen naar de kerk. Onze 

slaapplaats is op het koor. Er 

staan 5 stretchbedden. 

De pelgrim heet Sven en komt 

uit Frankenland. Hij loopt de 

route in tegenover gestelde richting. 

Er is geen douche en alleen maar koud water. We zijn snel klaar met wassen. 

 

           
 

 

           
 

Om 16.00 uur lopen we naar de Dom. Het is een prachtige kerk. Omdat wij pelgrim 

zijn, is de toegang gratis. 



35 
 

Deze Dom is in 1021 ingewijd door Keizer Hendrik II. De kerk is tussen 1510 en 

1517 gerenoveerd in renaissance stijl. De kerk is een de Evangelisch-Lutherse kerk. 

Na de bezichtiging gaan we eten. 

Intussen is een andere pelgrim binnen gekomen. Het is de pelgrim, die we vóór 

Leipzig zagen met zijn dochter. Hij woont in Bayern Frankenland. 

Hij gaat niet mee eten, want hij wil vroeg naar bed. 

Als Jef en ik in het restaurant zitten te eten komt Sven ook eten. Hij is een 

fanatiek Bayern supporter. De Europa Leagefinale wordt, volgens hem, een eitje 

voor Bayern München. 

Ik ga schrijven in het restaurant, want in de kerk is het erg koud. 

Om 21.00 uur ben ik klaar met schrijven. We lopen terug naar de kerk en gaan we 

slapen. 

 

     ============= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Dag 10: 16 mei 2013. Merseburg - Freyburg: 28 km 

 

Ik heb vannacht erg slecht geslapen. Het was erg koud in de kerk. Ik had een extra 

deken genomen voor de bovenzijde, maar niet om op te liggen. De deken gleed 

steeds van het stretch bed. Mijn slaapzak is eigenlijk te dun voor deze 

temperatuur. 

Ik was blij, dat we konden opstaan.  

We gaan eerst bij de bakker ontbijten. Daarna vertrekken we. 

Het is een heerlijke temperatuur. 

Als we de stad uitlopen, lopen we door een dierentuin. Er staan allerlei hokken met 

buitenverblijven voor parkieten, kippen, hangbuikzwijnen, geiten, damherten en 

schapen. We moeten hier een paar maal naar de route vragen, want de aanwijzingen 

zijn hier minimaal. Als we uit het park komen, lopen we meteen tussen de akkers 

met koolzaad en graan. We lopen een tijd over een geasfalteerd fietspad.  

 

Het is intussen mooi weer 

geworden. Het is redelijk 

helder. Hierdoor hebben we 

mooie uitzichten over de 

omgeving. Het is hier weids. 

Sven vertelde gisteren, dat 

door het socialisme het 

geloven door de mensen 

minder is geworden. In “Oost 

Duitsland” is slechts 20% 

praktiserend gelovig en bijv. 

in Bayern is dat 80%. 

Omdat er zoveel kerkelijke 

gebouwen zijn, worden deze nu ter beschikking gesteld voor de opvang van 

pelgrims. 

Om ca. 12.00 uur zijn we in Rossbach. Hier worden volop voorbereidingen getroffen 

voor de pinksterfeesten.  

 

We eten hier op een bank een broodje en om 12.30 uur 

vertrekken we weer. 

We lopen over een trottoir naast een kaarsrechte weg. 

Een zijstraat van deze weg heet: Am Jakobsweg. 

Het is erg warm en het lopen over het asfalt blijft maar 

duren. Ik heb het even helemaal gehad. Ik zou nu het 

liefst in de schaduw willen gaan liggen. En slapen en slapen. 

Nadat we een broodje hebben gegeten gaat het weer wat beter. 

Daarna gaan we weer verder over een erg lang betonpad van enkele kilometers. 
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Als het betonpad ophoudt wordt het pad 

een bospad. 

Er zijn hier veel bomen omgezaagd en uit 

het bos gehaald door tractoren. 

Hierdoor is het pad erg slecht 

beloopbaar door de grote bandensporen. 

Als we na 45 minuten het bos uitkomen, 

zien we Freyburg liggen. 

We lopen tussen de akkers naar 

Freyburg. 

 

          
 

De route loopt langs de Kathedraal. We gaan de Kathedraal bezoeken. Het is een 

erg mooie kerk. Deze kerk is sinds 1827 in gebruik als Kathedraal van het toen 

opgerichte aartsbisdom Freyburg. De toren is 116 meter hoog. 

De kerk bevat kunstwerken van de 13e tot de 20e eeuw. 

 

Als we verder gaan, zijn we niet ver van onze 

overnachtingsplaats. Om ca. 15.00 uur zijn we er. 

Het is bij Karosseriebau Fiedelak. 

Het is een kleine ruimte met 2 stapelbedden. 

Albert is er al. 

Na de werkzaamheden gaan we naar het centrum. 

We kopen kaarten en op een terras drinken we 

een pilsje. 
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Op de weg terug eten we en doen nog boodschappen 

Om 19.00 uur zijn we weer terug. 

Ik ga schrijven en op tijd naar bed. 

 

    =============== 
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Dag 11: 17 mei 2013. Freyburg – Eckhartsberge: 30 km 

 

Ik heb heerlijk geslapen vannacht na de vreselijke nacht van gisteren. 

We nemen een ontbijtje bij Nettorama en zijn om 7.15 uur op de route. 

Voor we vertrekken, komt de eigenaar nog langs. Hij bidt een passage voor uit het 

Nieuwe Testament. Ik kan hem slecht verstaan, want hij spreekt een Freyburgs 

dialect. 

 

De zon schijnt al volop en het 

ziet er naar uit, dat het een 

warme dag zal worden. 

We lopen langs de rivier 

Unstrut. Het landschap wordt 

heuvelachtig. Nu kunnen we de 

koolzaadvelden zien liggen 

tegen de heuvels. Er zijn ook 

hellingen met druivengaarden. 

Boven de druivenvelden staan 

mooie, grote landhuizen. 

We komen op een punt, waarvan 

we dachten, dat er een brug 

zou liggen.  

 

   
 

Er blijkt een veerboot te liggen. Het is nu 8.15 uur en volgens het informatiebord 

gaat de pont om 9.00 uur varen. 

We wachten en praten met een vrouw, die in haar tuintje werkt. 

Er worden een aantal plezierboten voorzien van diesel. Dit gebeurt door de 

schipper van de pont. Het gevolg is, dat de pont pas om 9.15 uur gaat varen. Om 

9.30 uur zijn we aan de overkant. 

We gaan op pad naar Naumburg. We willen erheen voor de dom, maar vooral om mijn 

schoenen te laten stikken, want bij beide schoenen heb ik een losse naad. 
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Om 11.00 uur ben ik klaar en gaan we de dom bezoeken. 

De Petrus- en Paulusdom was de Kathedraal van het voormalige bisdom Naumburg 

en behoort tot de belangrijkste Romaanse bouwwerken van Saksen-Anhalt.  

We gaan weer op pad om de stad te verlaten en de route te vervolgen. 

Het is me vandaag weer opgevallen, dat de mensen altijd gebak of zoetigheid eten 

bij de koffie. 

Om 12.00 uur zijn we in Rossbach. Het is een middelgroot dorp. 

Buiten Rossbach gaat het stijgen over een straat van basaltkeien. Het is een lang 

pad. Het is even wennen bij deze temperatuur. Het is leuk voor even, maar niet voor 

een aantal kilometers. 

Na het basalt gaan we verder over en graspad en later over een puinpad, wat veel 

aangenamer is dan basalt. 
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We passeren een verhoogde jachtzit. Ik neem plaats op de jachtzit en neem een 

schiethouding aan. Jef maakt er een foto van. 

We krijgen honger van het harde werken en eten een paar broodjes. 

Vanaf Punschrau wordt de ondergrond asfalt. 

Volgens ons boekje is het nog 10 kilometer naar Eckhartsberge. 

Het asfalt is bij deze hitte een aanslag op mijn voeten. De temperatuur is wel 25 á 

30 graden. 

We lopen door het plaatsje Spielberg. 

Bij mensen kunnen we onze waterflesjes vullen, want we drinken veel. 

Na Spielberg komen we na 1 kilometer in Zäckwar en later in Bennedorf. Het is nog 

warmer geworden en het is windstil. 

Het is nog 6 kilometer naar Eckhartsberge. Het is een uitputtingsslag voor ons 

allebei. Het is alsof er geen eind komt aan de weg en het asfalt. Bovendien loopt 

het laatste stuk naar Eckhartsberge ook nog behoorlijk omhoog. 

 

Uiteindelijk arriveren we om 16.15 

uur in Eckhartsberge. We logeren 

in het Pfarrerhaus. We worden 

leuk ontvangen. 

De Duitser Albert is al 

gearriveerd, evenals een jonge 

vrouw uit Noord-Oost Duitsland. 

Na het douchen lopen we naar het 

dorp. Morgenvroeg kunnen we bij 

de bakker ontbijten, want hij is om 

6.00 uur open. 

Daarna gaan Albert, Jef en ik eten 

in een restaurantje. 

Het is een feestavond. Buiten worden veel Thuringen Wursten gegeten en bier 

gedronken. 

Wij eten binnen, want buiten stinkt het heel erg door het braden van de worsten. 

Wij willen niet achter blijven en eten ook wursten met aardappelsalade. Het smaakt 

zo goed, dat Jef en ik allebei nog een halve portie bestellen. 

Om ca. 18.00 uur lopen we terug naar de pastorie en gaan schrijven. 

Om 20.00 uur zijn we ermee klaar en niet veel later gaan we naar bed. 

 

      =========== 
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Dag 12: 18 mei 2013. Eckhartsberge – Stedten: 26 km 

 

We nemen voldoende broodjes mee bij de bakker, want vanavond moeten we zelf 

koken en op 1e en 2e pinksterdag zijn de winkels gesloten. 

De supermarkt is om 7.00 uur open en daar nemen wat ook wat boodschappen mee. 

Het is alles bij elkaar wel een paar kilogrammen extra. 

Albert loopt een stukje met ons mee. 

Het zou vandaag weer een warme dag worden, maar het is nu zwaar bewolkt en het 

ziet er echt niet naar uit, dat het mooi weer zal worden. 

Als we de supermarkt verlaten, regent het hard. We trekken onze beenkappen en 

poncho aan. Hopelijk duurt het niet te lang, want er is toch mooi weer beloofd. 

We lopen over de weg naar Seena. Het is een dorp met een kerkje en enkele huizen. 

Even na Seena verlaten we het asfalt en lopen we over een graspad met gladde 

stroken naast het gras. Op de gladde stroken is niet te lopen. Bovendien kleeft de 

modder aan je schoenen. 

Omdat we steeds door het gras moeten lopen, worden mijn voeten vrij snel nat. 

Ik berg mijn recorder, mijn camera, telefoon en geld op tussen mijn andere spullen 

in mijn tas, want onder mijn poncho wordt alles door de regen en wind nat. 

In Rudershof gaan we wat eten in een bushokje. Het is erg koud door de natte 

kleren, de lage temperatuur en de wind. 

We lopen verder over graspaden met bijbehorende karrensporen. 

Het is jammer van het slechte weer, anders was dit een pad om te genieten van de 

bomenrijen naast de paden en de omgeving. 

Het is jammer, dat ik nu geen foto’s kan maken. 

Op de akkers staat veel maïs, dat net opkomt. 

Het pad naar Rohrbach blijft hetzelfde, evenals het weer. Steeds maar flinke 

regen. We zijn volledig nat. 

Om ca. 11.00 uur zijn we in Rohrsach. We willen in een bushokje wat eten en 

schuilen. 

Bij het oversteken struikel ik, omdat er een gat in het wegdek zit. Ik val 

ongelukkig, omdat ik mijn stokken vast heb en ook mijn poncho aan heb. 

Mijn knie en mijn elleboog zijn flink geschaafd. Alles bij elkaar valt het nog mee. 

Het is nog 12 kilometer naar Stedten. 

In Butelstedt kunnen we koffie drinken in een pizzarestaurant. 

We besluiten ook maar spaghetti te eten. Dan hoeven we deze vanavond niet klaar 

te maken. 

Om 12.00 uur gaan we verder. Het pad blijft hetzelfde: gras en modder. Mijn 

kleren en schoenen zien er niet uit. 

Als we Nerindorf gepasseerd zijn, zien we Albert in de verte lopen. Hij loopt niet 

snel. Net voor Stedten halen we hem in. 

Om 13.30 uur staan we voor de kerk. We krijgen de sleutel van de overbuurvrouw. 

We gaan naar de 2e verdieping. Daar is het warm en er liggen 5 matrassen. 
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Op de 1e verdieping is het koor, waar ook 

enkele matrassen liggen, maar het is er 

koud. 

 

We hoeven niet te douchen, want die is 

er niet. Bovendien zijn we onderweg al 

gedoucht door de vele regen. 

Om ca. 15.00 uur komt de pfarrerin langs 

met de sleutels en de stempel. 

Ze vertelt, dat er in deze kerk slechts 2 

maal per jaar een dienst is. 

Vóór de Wending werd het iedereen bijna onmogelijk gemaakt een geloof te 

belijden. 

Dit dorp heeft maar 160 

inwoners, waarvan er nog ca. 10 

gelovig zijn. 

Ze vertelt, dat deze kerk 

vervallen was tot een bouwval. 

Ze laat een foto zien hoe de 

kerk er uitzag ten tijde van de 

Wending en een foto van de 

kerk 1 jaar na de wendung.Ten 

tijde van de Wending was de 

kerk gedeeltelijk ingestort en 

een jaar later was de kerk 

herbouwd en zag er weer goed 

uit. De gevels waren gerenoveerd en de daken vernieuwd. 
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Het is intussen droog geworden en we hangen de was buiten om te drogen evenals 

de schoenen. 

Om 17.00 uur ben ik klaar met schrijven. 

Er ligt een folder over Buchenwald. Die lees ik door, want we gaan er morgen, via 

een omweg heen. 

De rest van de dag brengen we in ledigheid door en gaan op tijd naar bed. 

 
    ========= 
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Dag 13: 19 mei 2013. Stedten – Erfurt: 27 km 

 

Om 7.15 uur vertrekken we in Stedten. We nemen de alternatieve route via het 

concentratiekamp Buchenwald. 

Al vrij snel merken we, dat de route niet bewegwijzerd is. 

De route naar Ettersburg is niet moeilijk. Gedeeltelijk lopen we over een graspad 

en gedeeltelijk over asfalt. Het is niet druk, want het is 1e pinksterdag. 

Vanaf Ettersburg moeten we door een bos naar Buchenwald. 

Het is ondoenlijk om dit bos, zonder bewegwijzering, door te komen. 

 

Er komt een oude man aan fietsen. Ik vraag hem 

de weg naar Buchenwald door het bos. 

Hij zegt, dat het voor ons ondoenlijk is. Hij zal 

een stukje met ons mee lopen. Hij loopt naast zijn 

fiets en is al vrij snel erg moe. 

Wij hadden Buchenwald nooit gevonden.  

Op een moment zegt hij, dat we vanaf dit punt 

steeds rechtdoor moeten lopen. Dan komen we 

vanzelf bij het concentratiekamp. 

 

Hij zegt nog, dat we tussen 2 

slagbomen goed links en rechts 

moeten kijken. Er staan rvs 

stalen buizen in de bodem. Ze 

zijn allemaal genummerd. 

Ter plaatse van de buizen zijn 

door de Russen, na de oorlog, gearresteerde Duitsers doodgeschoten en in een gat 

gedumpt. 

Na de Wendung, in de 90er jaren, zijn de lijken gelokaliseerd en zijn er rvs buizen 

bij geplaatst. 

We zien tientallen buizen staan. 

Om ca. 8.45 uur zijn we in het concentratiekamp. De palen van de afrastering met 

prikkeldraad zijn nog aanwezig. 

Het is erg mistig geworden en het is er erg koud. 

We komen bij de restanten van een eik, die tijdens de oorlog door 

bombardementen in brand heeft gestaan. 
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We lopen langs een poort, die de scheiding was 

tussen het verblijf van de bewakers en de 

gevangenen. In de poort is de tekst  

aangebracht: “Jedem das seine”. Wat 

voldoende zegt. 

 

 

 
 

 

 
Buchenwald is in 1937 aangelegd door de 
SS’ers en gevangenen. Buchenwald viel 
onder de gemeente Weimar. 

Himmler gaf opdracht om dit concentratiekamp te bouwen. Het was berekend 
op 8.000 gevangenen. De eerste gevangenen waren communisten, 
Jehovagetuigen, Roma, criminelen en homoseksuelen. Ze kwamen uit andere 
kampen. 
In 1938 kwamen de eerste Oostenrijkse gevangenen uit Dachau naar 
Buchenwald. Onder hen veel Joodse kunstenaars en wetenschappers. 
Tegen het einde van 1938 waren er meer dan 11.000 gevangenen. 
In 1939 waren er ca. 12.000 gevangenen. In dat jaar bleken er 1235 te zijn 
gestorven. 
In 1940 werd begonnen met de bouw van een crematorium. In september kwam 
het bevel, dat de lijken vóór de crematie moesten worden ontdaan van de 
gouden kronen. 
In de zomer van 1940 kwamen de eerste Nederlanders. 
In de winter van 1941 arriveerde opnieuw 389 Nederlandse Joden. In het 
voorjaar werden de Nederlandse Joden en de Roma op transport gezet naar 
Mauthausen, waar de meesten bij dwangarbeid in de steengroeve om het leven 
kwamen. 
Vanaf september 1941 arriveerden ook Sovjet krijgsgevangenen in het kamp. 
Er werd een speciale executieplaats aangelegd, waar men de daaropvolgende 
2jaar ca. 8000 gevangenen met een nekschot executeerde. 
Door het oprukken van het Rode Leger werden steeds meer gevangenen uit 
andere kampen naar Buchenwald geëvacueerd. Zo kwamen er 4.200 Joden uit 
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Czestachowa, 7.350 uit Auschwitz en 7.800 uit Bross-Rosen. Degenen, die 
levend aankwamen zijn op sterven na dood door uitputting, kou en honger. 
Buchenwald werd daarmee het grootste kamp. Er verbleven in februari 1945 
112.000 gevangenen, waarvan 25.000 vrouwen. De omstandigheden werden 
door de grote overbevolking steeds slechter. Dagelijks stierven er tientallen. 
Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door het Amerikaanse leger. Bij de 
komst van de Amerikanen waren er 21.000 gevangenen. 
Na de bevrijding dwongen de geallieerden de inwoners van Weimar om het 
kamp te bezoeken. Tijdens de kennismaking met de wreedheden waren velen 
geschokt. Men beweerde niets te weten van hetgeen in het kamp gebeurde. 
 
Voor we het kamp verlaten, drinken we nog koffie in het restaurant. 

We gaan richting Hottelstedt. Daar kunnen we de route weer gaan volgen.  

We lopen naast de verkeersweg en om ca. 10.15 uur zijn we in Hottelstedt. Daarna 

lopen we via een graspad naar Ollendorf. Het is ca. 3 kilometer. 

 

Er staan geen markeringen. Ik 

vraag aan een paar vrouwen of we 

via dit pad in Ollendorf komen. Ze 

bevestigen dit. 

Door het lange gras krijgen we 

natte voeten. 

Aan het koolzaad is te zien, dat de 

bloei over zijn hoogtepunt is en de 

gele kleur mindert. 

In Ollendorf gaan we in een tuinstel 

zitten om wat te eten. 

De bewoner van het grote huis 

vraagt of we geen vrouw voor hem weten, want hij is maar alleen. 

 

We passeren nog diverse kleine gehuchten. Zoals 

Wallichem, Vieselbach en Kerspleben. 

Op een industrieterrein zien we de Opelfabrieken. Op 

een parkeerterrein staan duizenden nieuwe auto’s te 

wachten op transport. 

Na Kerspleben zien we al vrij snel het bord van Erfurt. 

Dan is het nog ca. 4 kilometer lopen. 

Er rijden veel, auto’s, trams en bussen. 

Het Augustinusklooster staat in de buurt van de Dom. 

We moeten toch even zoeken voor we onze slaapplaats 

hebben gevonden. Het is een dependance van het 

klooster. 
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Het ziet er perfect uit. Wat een 

pelgrimluxe. 

Na het douchen gaan we eten, want er zijn 

maar weinig restaurants open op 1e 

pinksterdag. En die open zijn, sluiten vroeg. 

Het lukt ons op tijd te eten. 

Daarna gaan we de route bekijken voor 

morgen. 

Als we terug zijn gaan we schrijven. 

Tot heden hebben we ca. 8 pelgrims 

ontmoet, waaronder geen Nederlanders. 

Albert hebben we vanavond niet meer 

gezien. 

Morgen naar Gotta. 

 

  ============== 
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Dag 14: 20 mei 2013. Erfurt – Gotta: 29 km 

 

We vertrekken om 7.00 uur. We lopen door Erfurt en eten bij een bakker. 

Het heeft bijna de gehele nacht geonweerd. Ik had er een zwaar hoofd in, dat het 

vanmorgen droog zou zijn. Gelukkig is het droog en het ziet er ook nog niet slecht 

uit. 

Vanmorgen zagen we Albert toch nog. Hij sliep in een andere kamer. 

We zijn op onze hoede voor wat betreft de bewegwijzering, want we hebben 

gelezen, dat de bewegwijzering te wensen overliet. 

Het valt mee. We letten goed op en het levert geen probleem op. 

Als we Erfurt verlaten hebben gaan we richting Schmira. De ondergrond is 

modderig door de regen van vannacht. 

Daarna gaan we richting Kleinrettenbach. We lopen door het dorp en het lijkt wel 

alsof iedereen nog op één oor ligt. 

We gaan verder over een modderig pad. De modder plakt aan mijn schoenen en ze 

worden zwaar. Dit blijft duren tot Tüttleben. Het is wel gedurende 8 kilometer. Ik 

word er behoorlijk moe van.  

        

Onderweg rusten we een paar keer op een bank. 

Dat doet ons goed. 

Regelmatig zien we een kruis in de berm staan, 

die er plompig uitziet. Ze moeten erg oud zijn. 

Het is zwaar bewolkt. Het waait behoorlijk hard, waardoor het lijkt, dat de wolken 

overdrijven. Ik kan er een paar mooie foto’s van maken. 

Soms verandert de modder in gras. Dat is beter lopen. Het is al redelijk droog 

gewaaid. 

Op de akkers is te zien, dat het gespoeld heeft vannacht. Soms staan er hele grote 

plassen op de akkers. Het pas gezaaide graan en maïs hebben veel geleden en staan 

vaak onder water. 
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We zien nu regelmatig richtingwijzers staan met daarop de afstanden naar de 

volgende dorpen. Dat is wel prettig. Dan kunnen we inschatten hoeveel tijd we nog 

moeten lopen. 

Het grootste gedeelte van de weg naar Trügleben lopen we over betonplaatjes. We 

hebben even geen last van de modder. 

Op een sportcomplex vinden windhondenraces plaats. De windhonden lopen achter 

“haasjes”. Overal lopen baasjes met hun windhonden naar de baan. De Whippets 

dragen bijna allemaal een rugdekje. 

 

We lopen Gotha 

binnen. Bij een huis 

hangt een bord met de 

tekst, dat het naar 

Santiago nog 2342 

kilometer is. 

Ik struikel over een 

verhoogde putrand en 

val voorover op het 

trottoir. Door de 

rugzak ben je toch wel 

labiel. Mijn borst doet 

wat pijn.  

In Gotha passeren we een Thais Restaurant. Het is gelukkig open. We willen koffie 

gaan drinken. Het is nu 13.00 uur. We besluiten toch maar wat te gaan eten. We 

nemen een Thai gerecht met kip en rijst. Vooraf krijgen we kippensoep en na de 

rijst krijgen we een zoet Thai likeurtje. 

Daarna lopen we naar de Margaretenkirche. Deze is gesloten. 
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Dan maar op zoek naar de herberg. De 

bazin had gezegd, dat de herberg dicht bij 

deze kerk is. Deze blijkt echter aan de 

rand van de stad te staan. Het is bijna een 

uur zoeken eer we er zijn. 

 

 
 

Onderweg naar de herberg zien we aan beide zijden van de brede straat prachtige 

oude herenhuizen staan. Veel staan er leeg, maar ook vele huizen zijn of worden 

gerestaureerd. 

 

Aan de gebouwen is te zien, dat Gotha niet geleden 

heeft van de bombardementen. Per abuis zijn de 

bommen boven Dresden afgeworpen i.p.v. boven 

Gotha. 

Als we bij de herberg aankomen, blijkt niemand 

aanwezig te zijn. Ik bel het vaste en mobile nummer, 

maar ik krijg geen respons. We wachten 30 minuten. 

Dit is de eerste en de laatste keer, dat we 

reserveren bij Pension Maria. Ook had ze verteld, 

dat het pension in het centrum zou staan. 

We gaan naar de buren. Zij weten het ook niet. Zij 

weten wel een hotel vlakbij. 

We gaan erheen. De overnachting kost € 100, - 

inklusief ontbijt. We besluiten hier te blijven. De 

kamer is erg mooi. Onze kleren kunnen hier ook gewassen worden. 

Na het douchen gaan we naar het centrum.  

Onderweg brengen we een bezoek aan slot Friedenstein. Het is een indrukwekkend 

slot. Indrukwekkend aan de buitenzijde en schitterend van binnen. De noordvleugel 

is al 100 meter lang en de zijvleugels zijn 140 meter lang. 
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In het centrum kijken we hoe laat we morgenvroeg bij de bakker terecht kunnen en 

hoe we de route moeten vervolgen. 

Als we terug in het hotel zijn, gaan we schrijven. 

We eten nog wat in het hotel en gaan op tijd naar bed. 

 

    ========== 
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Dag 15: 21 mei 2013. Gotha – Eisenach: 35 km 

 

Om ca. 6.00 uur vertrekken we, nadat we ontbeten hebben en betaald voor het 

wassen van de kleren. Veel teveel betaald!!! 

Op weg naar het centrum nemen we bij een bäckerei een paar broodjes mee en we 

gaan op pad door de stad. 

Om 7.00 uur zijn we de stad uit. 

 

 
 

Het weer is goed. Het is wel bewolkt met hier en daar een stukje blauwe hemel. 

We lopen over een pad, waar plaatselijk wel 10 centimeter water staat. Hiervoor 

moeten we een alternatief zoeken. Met een flinke omweg lukt het. Verderop zijn we 

weer op de route. 

We komen op een mooie asfaltweg en bij de Kriegberg. Dit is een voormalig 

oefenterrein van de militairen. 

Links van ons liggen bergen, waar tegen dorpen en geelgekleurde akkers met 

koolzaad liggen. 

We zien weer een paar gedichten aan bomen bevestigd. 

We lopen steeds over het asfalt. Ik heb er nu geen hekel aan. De meeste 

zandpaden zijn nu modderig. 

De akkers hebben hier ook veel geleden door het onweer van 2 dagen geleden. 
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We gaan over een verkeersweg, die loopt naar Berlijn, Erfurt en Waltershausen. 

Tegen 11.00 uur komen we in Hastrungsveld. We hebben dan ca. 20 kilometer 

afgelegd. We moeten nog 15 zware kilometers afleggen. 

Bij een bank staat een afbeelding van Frau Holle. 

Na een stukje asfalt moeten we gaan klimmen over zandpaden. We stijgen snel en 

krijgen mooie uitzichten over de omgeving. 
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We beginnen met de Grosse Hörselberg. 

De paden zijn een beetje glibberig, maar het is goed te doen, als we maar goed 

opletten. Het is hier behoorlijk koud. We trekken onze jas weer aan. 

Het is meestal behoorlijk klimmen met soms een vlak stukje. 

 

We stijgen ca. 300 meter. De rugtas gaat 

zwaar wegen. Ook de beurse plek op mijn 

borst, t.g.v. de val van gisteren, ga ik ook 

voelen onder de banden van mijn tas. 

We rusten regelmatig. 

 

 

Als we de Grosse Hörselberg hebben 

gehad, gaan we gewoon verder over de 

Kleine Hörselberg. We merken niet het 

verschil tussen de Grosse en de Kleine. 

Het is steeds maar flink klimmen en 

dalen. Het houdt niet op. En ik begin 

vermoeid te geraken.  

Het ergste is, dat we niet weten hoever we zijn gevorderd. Ik denk, dat de totale 

lengte ca. 6 á 7 kilometer is. 

 

Om ca. 13.00 uur komen 

we bij een open plek, 

waar geen bomen staan. 

We hebben een mooi 

uitzicht. 

Iets verder komen we 

bij een pad, dat bestaat 

uit een trap naar 

beneden. Het gaat vrij 

steil naar beneden. De 

op- en aantreden van de 

trap zijn verschillend. 

Soms een lage afstap, 

dan weer een hoge. Het 

is steeds goed opletten. 
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Je ligt zo op je gezicht, als je niet goed oplet. Hier wordt de vermoeidheid alleen 

maar meer. 

Daarna worden het betontrappen. Dit is ook erg vermoeiend. 

Op deze manier dalen we 250 meter. Met wat rekenwerk moeten het wel 1000 

treden zijn. 

Terwijl we dalen, krijg ik een nog grotere hekel aan mijn rugtas. Hij maakt afdalen 

extra zwaar. 

Om ca. 14.00 uur zijn we beneden en vervolgen de route langs een spoorlijn. Het is 

dan nog ca. 5 kilometer naar Eisenach. Daarna nog langs een riviertje en door een 

industriegebied. 

 

Tegen 15.00 uur komen we in 

Eisenach aan. 

We hebben gereserveerd in 

het Evangelische Lutherse 

Diakonissen-Mutterhaus. 

We bellen aan. De zuster, die 

ons moet begeleiden is even 

bezig. We wachten in de 

wachtkamer. 

Een verdieping hoger horen we 

gezang van kerkelijke liederen. 

We gaan naar boven. Een 

zuster verzoekt ons bij hen te 

komen zitten. 

 

Als het gezang 

stopt, worden 

we vriendelijk 

begroet door 

de zuster en 

krijgen we 

koffie met 

kuchen 

aangeboden. 

Ik heb een 

gesprek met 

een zuster. Ze 

vertelt over 

het klooster. 

Het klooster 

dateert uit ca. 
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1800. Tijdens de oorlog is het klooster gebombardeerd. 

Zij verzorgen zieken en er wonen veel ouderen in aanleunwoningen. 

Tijdens de socialistische periode werden deze kloosters met rust gelaten, omdat 

ze erg nodig waren en veel goed werk deden. 

Om 16.00 uur komt de zuster ons ophalen en brengt ons naar onze kamer. Het is 

een ruime kamer met 2 stapelbedden. Wij zijn de enige slapers. 

Om ca. 17.00 uur gaan we de stad in. Op de markt maak ik een foto van een groot 

beeld van Luther. 

We gaan naar het toeristenbureau en vragen een 

stadsplattegrond. 

We gaan de route volgen voor morgen tot aan de rand 

van de stad. 

Op de terugweg naar het klooster eten we en om 19.00 

uur zijn we weer terug in het klooster. 

 

                 

Dit is het einde van de 

Ökumenische Pilgerweg. 

Morgen gaan we beginnen met 

het Elisabethpfad. 

Ik ben benieuwd. 

 

     ============== 
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Dag 16: 22 mei 2013. Eisenach – Netra: 30 km 

 

Het heeft de hele nacht geregend en als we vertrekken, regent het nog steeds. 

We gaan ontbijten in een Bäckerei. 

We vertrekken om 7.30 uur en lopen de route, die we gisteren hebben voorgelopen. 

Het regent zo hard, dat ik mijn fototoestel veilig in mijn rugtas heb gestopt.  

Het regent, het waait en het is koud. 

Voorbij het station volgen we de spoorlijn en later de rivier de Hörschel. 

 

Om 9.15 uur arriveren we in 

Hörschel. De regen is minder, 

zodat ik mijn fototoestel weer 

voor de dag durf te halen en 

een foto van de kerk maak. 

Na Hörschel lopen we naar 

Spichra.  

 Het gras, het graan, maar ook 

de bomen en de struiken staan 

er fris bij. 

We lopen weer over een mooi 

fietspad naar Creuzburg, waar  

we koffie drinken.                                             

Als we vertrekken is het in de stad zoeken naar de markeringen. 

Buiten Creuzburg splitst het pad zich in de 

Pelgrimsweg en het Elisabethpad. 

De paden zijn beiden bewegwijzerd. Voor 

80% gaan de paden over dezelfde route. Zo 

nu en dan hebben de paden een stukje 

eigen route. Wij volgen steeds het 

Pelgrimspad.  

Onze route loopt nabij de rivier de 

Lüderbach. Het pad is een geasfalteerd 

fietspad. Er zijn geen fietsers te zien. Die 

zijn niet zo gek als wij om in de regen te 

fietsen. 

Om ca. 13.00 uur zijn we in Ifta. Deze 

plaats heeft veel vakwerkhuizen, die er 

over het algemeen goed uitzien. 
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Soms kunnen we even de poncho uittrekken, maar moeten deze dan meestal even 

later weer aantrekken, omdat het begint te regenen. We trekken de poncho ook 

aan, omdat het hard waait en het koud is. 

Bij de kerk zien we geen aanwijzingen meer. We gaan de route volgen volgens de 

routekaarten. We lopen ca. 500 meter, maar zien geen aanwijzingen. We lopen 

terug en vragen een oude vrouw naar de route. Zij weet waar de route loopt en wil 

ons daar wel heen brengen. Ze loopt wat ongelukkig en is doodop, als we weer op de 

route zijn. We bedanken haar en vervolgen de route. 

Onderweg twijfelen we nog wel eens, omdat de aanwijzingen toch wel beperkt zijn. 

De vrouw had wel verteld, dat we langs een berg zouden komen waar nog een 

uitkijktoren staat uit de Socialistische periode. 

 

Vandaag passeren we grens van het “oude” Oost Duitsland en 

komen in het “oude” West Duitsland. Het is nu Duitsland. 

We moeten nogal klimmen en dalen en het duurt lang, eer we 

Lüderbach zien liggen. Soms hebben we mooie uitzichten. 

In Lüderbach is een ludieke specht tegen een boom aangebracht. 

De kerk is een eenvoudige kerk, zonder enige franje. 

Het lopen gaat niet soepel vandaag. Het kan komen door de 

weeromstandigheden van vandaag, maar ook door de inspannende 

dag van gisteren, die nu zijn tol eist. 
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Om 15.30 uur arriveren we in Netra. 

Ik moet een paar adressen langs, want met degene waar ik telefonisch contact heb 

gehad is niet aanwezig. 

 

Uiteindelijk kom ik bij een 

mevrouw, die ons naar het 

gemeenschapshuis brengt. We zijn, 

zoals practisch altijd, de enige 

pelgrims. 

Het is een mooi gebouw. Het is er 

vrij koud door het ontbreken van 

verwarming. Er is geen douche. 

Er ligt een gastenboek. Ik sla het 

willekeurig open en zie een pagina, 

waar de Familie Bije uit Etten-Leur 

hun bijdrage heeft geschreven. Zij 

hebben deze route in 2008 gedaan. 

Na een provisorische was gaan we boodschappen doen en daarna het dagboek 

schrijven. 

Het was vandaag een koude en vermoeiende dag. Het was slechts 10 graden. 

Morgen doen we het rustig aan. Ddan lopen we maar 23 kilometer. 

Vandaag zijn we de oude Oost Duitse grens gepasseerd. De grens liep van Eisenach 

naar Creutzburg, Ifta, Netra, etc., etc. 

 

     ======== 
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Dag 17: 23 mei 2013. Netra – Waldkappel: 23 km 

 

We slapen vandaag een beetje uit. Het wordt maar een korte etappe. 

Om 7.30 uur hebben we Netra verlaten en lopen weer op een fietspad richting 

Röhrda.  

De uitzichten tegen de heuvels zijn wel mooi, maar verder is er weinig variatie. 

Na Röhrda lopen we naar Ringgau. De afstand is ca. 4 kilometer. We lopen steeds 

over fietspaden. Ik vind het meestal niet zo leuk, omdat ik dan pijnlijke voeten 

krijg. De fietsers zullen wel blij zijn met deze mooie fietspaden, maar voor de 

wandelaar is het het een crime. 

Om ca. 10.30 uur zijn we in Wickmanshausen. Tot nu was het droog weer en scheen 

regelmatig de zon, maar nu begint het weer te regenen. 

We gaan koffie drinken in een bäckerei. 

 

Voor we de bäckerei verlaten trekken we 

onze poncho aan. Het regent niet hard, maar 

genoeg om nat te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze plaats staat een leuk kerkje. 

Het heeft een mooi interieur. 

Er staan hier weer veel vakwerkhuizen. 

We gaan weer verder over een 

fietspad. 

Om ca. 13.30 uur zijn we in Bischhausen. Als we het dorp verlaten, staat er bij een  

boerderij een machine, die we niet kennen. We maken er een foto van en zullen 

later uitzoeken, wat voor machine dit is. 

Het weer is wisselend. Soms kan de poncho even uit om hem even later weer snel 

aan te trekken. 
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We lopen nog steeds over fietspaden. 

Na Bischhausen is het nog 5 kilometer naar Waldkappel.  

De omgeving is niet bijster interessant, maar het kan ook komen door de regen en 

de kou, die we vandaag regelmatig hebben. Graan, maïs en het bijna uitgebloeide 

koolzaad. 

 

Tegen 14.00 uur zijn we in 

Waldkappel. We moeten zijn in de 

Evangelische Kirchengemeinde, 

Kirchplatz 4. Deze is snel 

gevonden. We moeten uiteraard 

bij de kerk zijn. 

De Pfarrer Rolf Höcke helpt ons. 

Het is een kerkgemeente van ca. 

1200 leden, vertelt hij. 

 

 

 

 

               
 

Hij brengt ons naar een ruimte in het gemeenschapsgebouw. Het is een grote 

ruimte met een paar matrassen op de vloeren en veel radiatoren. Dus we kunnen 

alles wassen en drogen. Dat is vandaag geen probleem. 

We gaan vanavond eten in een pizzarestaurant. 

Later op de avond komt er nog een vrouwelijke pelgrim binnen. Ze krijgt een eigen 

kamer. 

      ============= 
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Dag 18: 24 mei 2013. Waldkappel – Sprangenberg: 20 km 

 

Na het ontbijt bij de bakker vertrekken we om ca. 7.30 uur. 

De weersvoorspelling is, dat het ca. 11 graden wordt en rond de middag zal het gaan 

regenen. 

We komen weer op een fietspad richting Frieman. 

 

In Frieman is een 

garage, die oude 

2CV’s opknapt. Er 

staan er 10tallen. Het 

zijn meest 

roestbakjes. Er moet 

veel werk aan zo’n 

autootje verricht 

worden om hem weer 

in orde te krijgen. 

Het is leuk deze 

autootjes  te zien. 

Het kerkje in Frieman 

is bijzonder. Het is  

 

 

een kerkje uit 1498 en heeft tijdens meerdere oorlogen gefunctioneerd als 

toevluchtsoord.  

Als we Frieman verlaten, verlaten we het fietspad en lopen we over een zacht pad. 

 

Een fietsster haalt ons in. Ze 

stopt en zegt, dat zij de 

slaapster was in onze herberg. 

Het is een leuke vrouw. Ze 

vertelt, dat ze gistermorgen 

met de trein is aangekomen in 

Eisenach en meteen is gaan 

fietsen en gisteravond pas laat 

in Waldkappel aankwam. 

Ze fietst 4 dagen en dan gaat 

ze weer naar huis. Haar man is 

ernstig ziek en heeft haar 

verzorging nodig, maar ze moest 

er even tussenuit. 

Ze rijdt verder. Zolang we haar kunnen zien volgen we haar. 
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Na 30 minuten komt ze terug rijden. 

Ze is verkeerd gereden, dus wij ook. 

We gaan terug en nemen de korte 

route naar Schemmen door het 

grasland. Het gras is lang. Mijn 

schoenen worden doornat van 

binnen. 

In de kerk zien we ca. 20 dames, die 

we enkele dagen geleden ook gezien 

hebben. 

Na Schemmen gaan we door een bos 

verder. Deze paden zijn nogal wat 

fijner om te lopen dan de 

geasfalteerde fietspaden. 

 

Om ca. 10.00 uur gaan we op een bank 

zitten om wat te eten. Als we daar zitten, 

halen de 20 dames ons in. Het wordt een 

gezellige boel. 

 

 

 Ik maak een foto van het spul. Ze 

gaan verder en wij halen ze daarna 

vrij snel in en passeren ze. 

Als we verder gaan, raken we van de 

route. 

We besluiten terug te lopen en de 

asfaltweg te nemen naar Pfiefe. 

Tot Spangenberg lopen we eerst over een 

fietspad naast een verkeersweg. 

In Spangenberg zien we geen aanwijzingen. 

We vragen een paar maal naar het centrum. 

Dit leidt ons naar een hoger gelegen 

stadsgedeelte tegen een helling. 

Als we boven zijn, zien we een mooie oude stad met alleen maar vakwerkhuizen. 
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Bij de eerste gelegenheid drinken we koffie. Daarna bezoeken we de Evangelische 

kerk. Hij heet de Johannes de Doperkerk en dateert uit de 14e eeuw. 

Daarna gaan we op zoek naar onze overnachtingsplaats. Die is vlakbij de 

Evangelische kerk. Het is een groot vakwerkhuis, waarvan een gedeelte van onze 

gastvrouw is. 

We hebben een grote keuken, een grote slaapkamer en een grote badkamer. 

Het ziet er naar uit, dat het geheel onlangs is verbouwd en vernieuwd. 

Na het douchen lopen we de stad in. Het is een vrij grote stad. 

We bekijken de route voor morgen. De route loopt langs ons overnachtingsadres. 

Dus dat wordt morgenvroeg een makkie. 

Onderweg zien we een bord, waarop staat, dat het nog 2017 kilometer is naar 

Santiago. 

We eten in de stad en gaan daarna schrijven. 

Morgen naar Homburg. 

 

     ============= 
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Dag 19: 25 mei 2013. Spangenberg – Homberg: 32 km 

 

We ontbijten in een grote supermarkt en gaan om 7.15 uur op pad. 

Het is erg koud onderweg naar Homberg. De temperatuur is slechts enkele graden 

boven nul. Bovendien waait er een koude wind.  

Tot Mörshausen lopen we weer over een fietspad. 

Er is voorspeld, dat het vandaag flink zou gaan regenen, maar het valt tot nu toe 

wel mee. De zon begint zelfs zo nu en dan te schijnen. 

 

   
 

Op weg naar Adelshausen lopen we door lang, nat gras. Mijn schoenen beginnen 

scheurtjes te vertonen. Het gevolg is, dat mijn rechter schoen al vrij snel van 

binnen nat wordt. 

Vóór Mansfeld lopen we over de rivier de Fulda het dorp in. 

Bij een grote supermarkt kunnen we staande koffie drinken. 

In Dagobertshausen brengen we een bezoekje aan de kerk en eten een broodje op 

de kerktrap, omdat er geen banken in de kerk staan. 

Het hele dorp ademt de stripfiguur van Dagobert. Op veel plaatsen hangen 

tekeningen en staan beelden van deze figuur. 

Onderweg naar Ostheim passeren we een boerderij. Op de schuurdeuren zijn 

10tallen trofeeën aangebracht, die met de 

koeien en paarden zijn gewonnen. 

We passeren een dorsmachine. De eigenaar 

vertelt, dat deze ca. 80 jaar oud is. 

In Ostheim werd in de 19e eeuw veel basalt 

gewonnen. Deze werd per spoor naar elders 

vervoerd. Tot 1990 werd hier ook bruinkool 

gewonnen. 

We lopen over een mooi, half-verhard puinpad. 

Het weer wordt steeds beter. De zon gaat 

zelfs schijnen en we trekken onze jas en vest 

uit. 



67 
 

Voor de kerk staat een linde. Deze boom wordt geschat op 2000 jaar. De kerk is na 

een brand in 1880 herbouwd. 

2 Kilometer verder ligt Mosheim. Hier zit de groep van 20 dames op het gras te 

eten. Ze bieden ons een flesje met een likeurtje aan. Ik neem het mee en zal het 

bewaren als herinnering aan de groep. 

Na Grosheim is het nog ca. 6 kilometer naar Homberg. 

We passeren een kruis met daarop de tekst: “Elisabethpfad”. Aan beide zijden van 

het kruis staat een bank. 

Na Homberghausen lopen we langs een vliegveldje met zweefvliegtuigjes. 

 

Er wordt een vliegtuigje uit een 

hangar gereden. Het blijkt een 

zelfbouwtoestelletje te zijn. Het 

lijkt zo op het eerste gezicht 

maar een gammeltje te zijn, maar 

de eigenaar kijkt erg trots, als wij 

wat aan hem vragen. 

We lopen richting Homberg. 

Als we het bos uit komen, hebben 

we een mooi overzicht over een 

dal. Het is helder weer en overal 

liggen dorpjes tegen de hellingen. 

 

Het laatse stuk dalen we flink, soms onderbroken door een hellinkje. 

Waarschijnlijk hebben we aanwijzingen over het hoofd gezien, want we komen uit in 

Mardorf. Dan moeten we nog 3 kilometer lopen naar Homberg. 

Homberg is een vrij grote plaats. 

 

We vragen de weg naar de 

Evangelische Kerk, waar we 

in de buurt overnachten. 

Deze hebben we snel 

gevonden. 

We drinken eerst koffie en 

gaan dan op zoek naar de 

Pilgerherberg van de 

Lutherse Jugendgästhaus. 

De Pfarrer Henning Scharf 

ontvangt ons vriendelijk en 

brengt ons naar onze 

overnachtingsplaats. 

Wij zijn de enige pelgrims. 
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Er zijn meerdere kamers met 4 stapelbedden. 

Het ziet er perfect uit. Alles is netjes en vrij nieuw. Mooie douches en een nette 

keuken. 

We gaan de route voor morgen bekijken. 

Op een terras zitten een aantal dames van de groep van 20. Een vertelt, dat zij als 

kerkgemeenschap wandelen. De 2 mannen, die er bij zijn, zijn de pastors. 

Een aantal gaat vandaag naar huis en de rest morgen. Ze wonen in de buurt van 

Hamburg. 

 

 
 

Als we de route gevonden hebben, eten we op de terugweg. 

We gaan schrijven en zijn daar om 19.30 uur mee klaar. 

Vanavond is het de finale van de Champions League tussen Bayern München en 

Dortmund. 

De 1e helft van de wedstrijd zien we in een bar. Bij de rust is het nog 0-0 en gaan 

we terug. 

Ik ga slapen. Even later hoor ik Jef roepen, dat het 1-0 voor Bayern is. 

De wedstrijd eindigt in 3-1 voor Bayern met in de laatste minuut nog een doelpunt 

van Robben. 

 

     ========= 
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Dag 20: 26 mei 2013. Homberg – Treysa: 29 km 

 

We ontbijten in de keuken en vertrekken om 7.00 uur. 

Het regent hard, waardoor we alle voorzieningen moeten treffen. Mijn fototoestel 

en telefoon berg ik veilig op in mijn rugtas, zodat deze in ieder geval droog blijven. 

Ik merk, dat mijn rechter voet vrij snel nat wordt door de scheur in mijn schoen. 

Het is ook nog behoorlijk koud. De temperatuur zal niet boven het vriespunt zijn. 

Mijn handen en knieën lijken wel bevroren. 

We lopen naar Sondheim over asfalt. Daar ben ik nu wel blij mee. De zandpaden 

zullen nu wel modderig zijn. 

Steeds maar regen en nog eens regen. Mijn hele lichaam is al vroeg doornat en 

vooral koud. 

De lucht blijft hetzelfde, geen verbetering. 

We passeren de Silbersee. Het is een meer, dat ontstaan is door zandontgravingen. 

Het meer hoort nu bij een wellnesscentrum. 

Tot 150 jaar geleden werd het leven in Frielendorf bepaald door de 

bruinkoolwinning. 

Om ca. 10.00 uur en na 13 kilometer zijn we in Frielendorf. We zien een 

uithangbord van een bakker. Daar willen we koffie drinken. We trekken onze kleren 

uit in de stalling van de winkelwagentjes en laten onze natte kleren buiten. 

Als we doornat en bevroren binnen zijn, vragen we om koffie. Er is geen koffie 

meer en die wordt ook niet meer gezet, want vandaag wordt om 10.30 uur gesloten. 

We eten aan een statafel een broodje. De vrouw heeft zich bedacht en wil nu wel 

koffie zetten. Helaas het koffieapparaat werkt niet meer. (is dit geen toeval?) 

Als we verder willen, wil de andere winkelmevrouw van alles weten over onze tocht. 

Ik denk, dat ze een beetje medelijden met ons heeft. 

Als we verder gaan, lopen we zeker 500 meter verkeerd. We lopen terug en 

vervolgen de route. 

Buiten Frielendorf zien we een bordje naast het fietspad, waarop we lezen, dat het 

via de R14 nog 14 kilometer is naar Ziegenhain. We gaan dit fietspad volgen. Dan 

hoeven in ieder geval niet over modderpaden te lopen. 

Het gaat, ondanks de stromende regen, redelijk goed.  

Regelmatig staan er bordjes met de routenaam R14 en soms ook de afstand naar 

Ziegenhain. De route van het Pilgerpfad volgt regelmatig dit fietspad. 

In Leimsfeld is het nog 6 kilometer naar Ziegenhain. We blijven steeds op het 

fietspad. 

Net vóór Ziegenhain gaan we in een koffietentje langs de weg een kop soep eten. 

Hier worden we misschien wel weer een beetje warm van.  

Er staat een terrasverwarmer binnen. We kruipen er bijna in. Heerlijk!! 

Als we verder lopen zijn we na 10 minuten in Ziegenhain. We hebben een 

overnachting gereserveerd in Treysa. Het is nog 5 kilometer lopen. Dat is meer dan 

we hadden verwacht. 
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Er is een nieuw fietspad aangelegd naar Treysa. Het loopt goed. 

Na 2 maal vragen zijn we om ca. 13.45 uur in ons overnachtingsadres. Het is 

Diakoniezentrum Hephata. Het ligt buiten het dorp, maar wel aan de route, zodat 

we morgenvroeg bij de ingangspoort kunnen beginnen. 

 

Het Diakoniezentrum is een 

instelling, die ziekenhuizen, 

psychiatrische instellingen, 

verpleeghuizen beheert en veel 

andere taken uitvoert. 

We worden ontvangen in de 

ontvangstruimte. Na het 

inschrijven krijgen we warme 

chocomel, waar we flink van 

opknappen. 

De vrouw wijst ons de weg naar 

het gebouw, waar we kunnen 

slapen. We hebben het gehele gebouw ter beschikking. Wij zijn de enigen. 

Er zijn wel 10 kamers met 3 á 5 bedden.  

Het douchen is heerlijk. Het is lang geleden, dat ik zo lang onder de douche heb 

gestaan. 

We zetten in een aantal kamers de verwarming hoog om al onze natte kleding te 

drogen. Die moet morgenvroeg wel droog kunnen zijn. 

 

Als alles gebeurd is, gaan we naar de cafetaria, dat bij het Diakoniezentrum hoort, 

koffie drinken en wat eten. 

 

           
 

In ons “huis” is geen keuken. Daarom eten we maar wat broodjes van gisteren met 

worst. 
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Tijdens het eten vertelt Jef het volgende: toen 

hij nog thuis was, maakte zijn moeder zijn brood 

klaar, deed alles in een trommeltje, zette zijn 

fiets buiten en bond het trommeltje op zijn 

bagagedrager en zette zijn fiets klaar, zodat 

deze verwende jongen zo kon vertrekken. 

Na het eten gaan we schrijven. 

Om 20.00 uur zijn we klaar, kijken nog even TV en 

gaan op tijd naar bed. 

 

   ======== 
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Dag 21: 27 mei 2013. Treysa – Stadtallendorf: 20 km 

 

Om 8.00 uur kunnen we ontbijten in de cafetaria van de kliniek. Wat een 

verwennerij zo vroeg in de morgen. 

We vertrekken om 8.30 uur. 

 

Op het terrein van de kliniek passeren we 

een gedenkteken van de afgevoerde 

patiënten in de oorlog. Tussen 31 juli 1937 

en 5 januari 1939 zijn er 9 transporten met 

patiënten geweest naar 

vernietigingskampen. 

We verlaten het terrein en zien bij het 

passeren van de gebouwen hoe groot dit 

gehele complex is. Heel groot. 

Veel patiënten gaan met de bus mee om 

elders te gaan werken. 

Verderop hangt een brief aan een 

lantaarnpaal met daarop de mededeling, dat 

er op de route werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Er staan aanwijzingen op het 

papier hoe we deze werken kunnen ontlopen. 

Ik maak er een foto van, zodat we 

onderweg deze nog een keer kunnen herlezen, als we bij de werkzaamheden 

aankomen. 

De route is t.p.v. de werkzaamheden al voorzien van nieuwe aanwijzingen. Het is 

gemakkelijk voor ons.  

 

Even verder zien we 2 mannen bezig 

met het aanbrengen van 

richtingsborden. 

Zij vertellen, dat zij de bordjes t.p.v. 

de werkzaamheden aanbrengen. 

De ene vertelt, dat hij de schrijver is 

van het routeboekje, dat wij 

gebruiken. Zijn naam is Dietrich 

Schewe uit Marburg. Hij maakt een 

paar foto’s van ons en wij van hen. We 

hebben een leuk gesprekje. Hij  
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vertelt, dat hij in 2003 van Bordeaux naar Santiago is gelopen en in 2007 van 

Lissabon naar Santiago. Zijn collega is nog niet naar Santiago gelopen, maar is wel 

van plan dat nog te doen. 

Bij vertrek krijgen we een paar stickers van deze route, die zij aanbrengen. 

We gaan verder op weg naar Momberg, dat op ca. 10 kilometer ligt. 

Het landschap is landelijk en heuvelachtig. We lopen tussen het koolzaad en het 

graan. Het is een puinpad, waarop het heerlijk lopen is. 

Vóór Momberg lopen we eerst nog door een bos over een graspad. 

Als we Momberg inlopen staat een man voor zijn huis. Hij begint een praatje en 

vraagt of we in het Diakoniezentrum hebben geslapen.  

Hij vertelt over de kliniek Hephata. De mensen daar doen ontzettend goed werk. 

Hij wil ons nog een alternatieve route aan de hand doen. Wij gaan de route volgen, 

die gemarkeerd is. 

 

    
 

We brengen een bezoek aan de kerk. 

We gaan op zoek naar een bakker. Er staan een paar mensen op straat met elkaar 

te praten. Ik vraag naar een bakker. 

Een vrouw vraagt of ze iets voor 

ons kan doen. Ik zeg: misschien 2 

kopjes koffie. Kom maar mee, zegt 

ze. We krijgen elk 2 koppen 

heerlijke koffie. 

Ze is zeer geïnteresseerd in onze 

tocht. Ze vraagt waar we begonnen 

zijn en waar we willen eindigen. 

Ze vertelt, dat ze de H. Bonifatius 

zeer vereert en dat ze nog een 

keer naar Dokkum wil, waar hij is 

vermoord. Als we naar de bakker 

lopen, zien we in een tuin een mooi 

insektenhotel. 
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De bakker heeft geen brood, alleen cake. We drinken koffie en eten daarbij een 

stuk cake. 

Ook de bakker vindt het leuk te horen waar wij mee bezig zijn. 

Als we teruglopen, zien we de vrouw van de koffie weer. We vragen of we een foto 

mogen maken van haar en haar man. Dat mag. Ze vinden het leuk. 

 

We gaan verder richting 

Stadtallendorf. Het is nog ca. 10 

kilometer. We hebben geen haast, 

want het is pas 12.00 uur. 

We lopen weer tussen landerijen over 

graspaden. 

De route van het Elisabethpfad is 

behoorlijk veranderd sinds de eerste 

dagen. Toen liepen we alleen over 

fietspaden. Nu lopen we veel over 

zachte paden. 

Om ca. 12.30 uur zijn we in Speckswinkel. 

Hier maken we foto’s in de kerk. 

We lopen verder over een pad, dat ook gebruikt is door tractoren, die het vernield 

hebben. Het is een modderpad geworden. 

 

Als we een bos uitkomen, staan we bij 

veel windmolens. We lopen er vlak 

langs. Dan is pas te zien hoe groot zo’n 

onderstuk van de mast is.  De voet 

heeft wel een diameter van 5 meter. 

We lopen verder over het modderige 

pad. 

Als we Stadtallendorf inlopen, vraag 

ik naar onze overnachtingsplaats. Het 

blijkt nog 2,5 kilometer te zijn.  

We lopen door de stad en komen om 

ca. 15.00 uur bij ons 

overnachtingsadres. Het is een ouder 

echtpaar. 

De vrouw biedt meteen haar 

verontschuldigingen aan, omdat ze 

door de telefoon had gezegd, dat het 

max. 10 minuten lopen was van de 

route af. Ze biedt aan om ons 

morgenvroeg terug naar de route te 
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brengen. 

Ze wil onze was machinaal doen. Het kost € 2,-. Mooi. Dat is geregeld. Door het 

slechte weer is er de voorbije dagen niet van gekomen onze kleren te wassen. Alles 

gaat de was in, zowel schoon als vuil. 

We lopen naar het centrum voor boodschappen. Op de terugweg eten we een 

schnitzel en zijn om ca. 18.00 uur weer op onze overnachtingsadres. 

We gaan schrijven en de route voor morgen naar Marburg voorbereiden. Dan 

beginnen we met weer een nieuw boekje van Marburg naar Köln. 

 

Op het erf staat een 

oude Trabant van hun 

dochter. Ze rijdt er niet 

meer in. 

In de loop van de avond 

vraagt de vrouw of we 

een biertje met hen 

willen drinken. Dat doen 

we graag. 

De man vertelt, dat zijn 

broer manager is 

geweest bij Holliday on 

Ice. Hij is korte tijd 

getrouwd geweest met 

Joan Haanappel. 

Morgen op naar Marburg. 

 

     ============= 
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Dag 22: 28 mei 2013. Stadtallendorf – Marburg: 27 km 

 

We hebben afgesproken om 7.00 uur te 

ontbijten. Alles staat klaar. 

Het echtpaar is goed wakker. Het gesprek is 

meteen goed op gang. 

Hij vertelt het verhaal over de Nederlandse 

jongen Donald van Bijsterveld, die hij heeft 

leren kennen in Wenen op het internaat tijdens 

de oorlog in de periode 1941 – 1944. Hij 

probeert al jaren uit te vinden of hij nog leeft 

en waar hij eventueel woont. Hij is zelf al 81 

jaar oud. 

Hij vraagt of ik in mijn dagboek wil vermelden, 

dat hij deze man zoekt. Als iemand deze man 

kent of weet hoe het er mee gaat dit via mij 

(jencaartsen@gmail.com) te melden, zodat ik  

 

hem dit kan berichten. 

Om 7.30 uur brengt mevrouw ons terug naar de route.  

Onderweg ontdek ik, dat ik mijn routepapieren heb laten liggen. Zonder te 

mopperen rijdt ze terug om de papieren weer op te halen. 

Ze rijdt zelfs iets verder. 

Om ca. 8.00 uur zijn we in Langestein. De kerk is gesloten. Dat is jammer, want de 

kerk zou aan de binnenkant een architectonische rariteit zijn. 

Na 4 kilometer zijn we in Kirchhain. We moeten het hele dorp door. 

Na Kirchhain gaan we op pad naar Amöneburg. Buiten het dorp lopen we weer over 

een fietspad. 

De temperatuur is goed, maar het wordt langzaam mistiger. 

Op een bordje staat, dat het nog 2,3 kilometer is naar Amöneburg. 
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Langs het pad staan mooie bloemen tussen het gras. 

 

We komen uit bij de Lindau-kapelle, die 

er een beetje verlaten bij staat in het 

veld. 

Vanaf hier zien we geen aanwijzingen 

meer. We proberen een paar 

mogelijkheden. Uiteindelijk kiezen we 

toch voor het meest logische pad. 

We gaan op pad. Het is een 

geasfalteerd pad. Onderweg vragen we 

aan een automobilist of dit de juiste 

route is. Hij bevestigt dit. 

Verderop zien we weer een aanwijzing. We gaan van de weg af en moeten meteen 

flink klimmen. Het kost veel energie en transpiratie. Amöneberg ligt op een heuvel. 

Gisteren zagen we het plaatsje al in de verte liggen. 

Om ca. 10.00 uur staan we op het marktplein van Amöneberg. We gaan op een 

terras in de zon zitten en we bestellen koffie met een croissant. 

Het smaakt goed na de inspanningen. 

 

          
 

De kerk is genoemd naar St. Bonifatius, die in Dokkum is 

vermoord. Buiten de kerk staat een standbeeld van hem. 

We gaan dalen. Helaas kunnen we door de mist weinig zien 

van de omgeving en de dorpen beneden. 

We gaan op weg naar Kleinseelheim. We lopen heerlijk 

over een graspad. 

Tegen 11.00 uur zijn we in Kleinseelheim. We gaan de kerk 

in en zetten een stempel in ons pelgrimspaspoort. 

De afstand naar het volgende dorp Schröck is ca. 5 

kilometer. We lopen over een fietspad. 
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Bij een boom zien we 2 boommarters met een 

jong. Ze zijn helemaal niet bang van ons. 

Ónder de boom staat een picknick tafel, waar 

we een broodje eten. Ze blijven gewoon in de 

boom naar ons zitten kijken. 

We dalen al een tijdje langzaam en hebben nu 

wel mooie uitzichten over de omgeving. 

Het is nog ca. 7 kilometer naar Marburg. 

                                      
                          

Net buiten Schröck komen we bij de Elisabeth-bron. We 

gaan aan een picknick tafel zitten, want het was geen 

kinderachtige klim hierheen. 

We gaan verder door het bos. We hopen om ca. 14.00 uur 

in Marburg te zijn. 

Naast het bos ligt een verkeersweg met druk 

autoverkeer. 

Om ca. 13.15 uur zien we het bord Marburg, maar we zijn 

nog niet bij de Elisabethkerk. In de buurt van deze kerk 

is onze overnachtingsplaats. 

Het is nog ca. 1 uur lopen eer we bij de Elisabethkerk zijn.  

Ik bel de Pfarrer Dietrich. Hij zegt, dat we naar zijn woonhuis kunnen komen. Daar 

zijn een paar veldbedden, die we kunnen gebruiken. 

We gaan naar zijn woning. Zijn secretaresse wijst ons de bedden. Het is een 

vergaderzaaltje. Er is geen douche. 

Als we ons geïnstalleerd hebben, gaan we terug naar de Catherinakerk. We 

bekijken de kerk, die van binnen erg mooi is. Het is een katholieke kerk. 

We zien ook het graf van de H. Catherina. 

Dan gaan we een stukje route volgen voor morgenvroeg. 

Het is erg druk in het centrum en de terrassen zijn goed bezet. 
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Onderweg koop ik een nieuwe voicerecorder. Op de terugweg eten we. 

Om 19.00 uur zijn we weer op ons slaapadres. 

We gaan schrijven en gaan op tijd naar bed. 

Morgen beginnen we aan het 2e deel van het Elisabethpfad met het 3e boekje. De 

route loopt van Marburg naar Köln. 

 

     ========== 
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Dag 23: 29 mei 2013. Marburg – Niedereisenhausen: 29 km 

 

We hebben slecht geslapen vannacht. Om 20.00 uur kwam de zangvereniging, die 

hun oefenavond had. Ze oefenden in de kapel, naast onze ruimte. Het duurde tot ca. 

22.30 uur.  

Er werd wel mooi gezongen, maar niet voor ons. 

De rest van de nacht was het slapen op een veldbed ook geen weldaad, 

De verwarming ging uit en het werd erg koud. Mijn slaapzak is niet geschikt voor 

lagere temperaturen. Ook de kneuzing van mijn ribben, t.g.v. de val in de 1e week, 

speelde ook op op het veldbed.  

Het heeft de gehele nacht geregend. Als we opstaan, regent het nog steeds en het 

ziet er niet naar uit, dat het snel zal beteren. 

We ontbijten bij een bakker en om 7.00 uur zijn we op pad. 

We volgen de route, die we gisteren hebben voorgelopen. 

Gisteren was het druk in de stad, maar nu zijn er nagenoeg geen mensen in het 

centrum. We passeren weer het mooie Rathaus. 

We lopen helling op en helling af de stad door. 

Net buiten Marburg verlaten we de verkeersweg en lopen door het buitengebied.  

 

         
 

Om ca. 8.00 uur zijn we in Wershausen. Het is een dorpje met een leuk kerkje. 

De route naar Elnhausen lopen we naast een verkeersweg.  

Na Elnhausen lopen we door een natuurgebied. Het regent nog steeds en mijn 

kleding is, ondanks de poncho en beenkapjes, al doornat geworden. 

Het pad is een goed beloopbaar fietspad. Mijn voeten zijn ook doornat. 

Om ca. 10.30 uur zijn we in Diedenshausen. Ook hier staat weer een leuk kerkje. 

Helaas is het gesloten. 

Dan lopen we over mooie paden door bossen. Als het niet zou regenen, zouden we 

hier erg van genieten. Nu zijn we teveel bezig met de regen en de kou. 

Richting Obereisenhausen blijft de omgeving hetzelfde. Meest bossen met mooie 

paden, alleen worden deze steeds natter. 
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In de buurt van Hertzhausen 

is het even moeilijk om de 

route te houden en soms 

moeten we terug, maar het 

komt goed.Halverwege 

richting Obereisenhausen 

passeren we een 

insektenhotel. Het is een leuk 

bouwsel. Er staan borden 

naast met allerlei informatie 

over de insecten, die er 

logeren. 

Er passeert ons een auto. De 

chauffeur maakt een praatje en vertelt, dat hij in 2011 van Marburg naar Santiago 

is gelopen. Hij geeft ons een folder over een boek, dat hij geschreven heeft over 

zijn tocht, en rijdt door. 

Om ca. 14.00 uur zijn we in Obereisenhausen. We moeten dan nog 1,5 kilometer 

lopen naar Niedereisenhausen, waar ik een kamer heb gereserveerd in een gästhaus 

van een Nederlandse eigenaar. 

De gästhaus ligt buiten het dorp. Er hoort ook een camping bij het gästhaus. Het 

complex heet Hinterland. 

Om ca. 14.30 uur bellen we aan. We worden ontvangen met koffie. Het gästhaus 

staat op de camping. 

Onze kleren zijn doornat. We kunnen deze drogen in een droger op de camping. 

Het probleem zijn onze schoenen. We stoppen ze vol kranten, maar dat helpt niet. 

Na enige tijd begint de zon te schijnen. We zetten de schoenen in de zon.  

Om 17.30 uur eten we in het gästhaus. Het wordt een schnitzel. Hoe is het 

mogelijk! 

 

Als we zitten te eten, komt 

een man bij ons staan. Het is 

de man, die ons vanmiddag met 

de auto passeerde. Hij is erg 

enthousiast over zijn tocht en 

laat zijn boek zien, dat hij 

heeft geschreven. Hij vertelt, 

dat hij tijdens zijn tocht veel 

Nederlanders heeft ontmoet. 

Ik zeg hem, dat hij ons een 

groot plezier doet, als hij een 

exemplaar van zijn boek aan 

mij schenkt. Warempel hij 
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doet het. Hij overhandigt mij zijn boek. Ik vind het erg leuk. 

Na een half uur gaat hij weg en we beloven elkaar te mailen. 

We gaan op tijd slapen, want we hebben nog veel slaap in te halen van de afgelopen 

nacht. We slapen nu in een normaal bed met normale dekens. Dat moet fijn zijn. 

 

      ============ 
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Dag 24: 30 mei 2013. Niedereisenhausen – Irmgarteichen; 25 km 

 

Als we vertrekken is het goed weer en de verwachtingen voor vandaag zijn ook 

goed. Voor morgen wordt slecht weer verwacht. 

We gaan naar het volgende dorp Oberhörten. Het is meteen een stijging. Als we 

terug kijken, zien we Niedereisenhausen in het dal liggen. Mijn voeten worden al 

snel nat door het natte gras. 

We komen een vrouw tegen met een hondje. Ze zegt, dat het vandaag een feestdag 

is. Het is Leibtagfest. Een feestdag voor de overledenen. 

In een bos staat een groepje mannen en vrouwen op het punt te gaan wandelen. 

Ze vragen waar onze wandeling is begonnen en tot waar we lopen. Ze vinden het 

heel wat. 

 We lopen door een mooi bos. De dennen zijn 

mooi groen en we lopen over een mooi breed 

bospad. 

In het plaatsje Steinbrücken steken we een 

grote verkeersweg over en komen in 

Ewersbach. Hier kunnen we koffie drinken. 

In het café is het vrij druk en er wordt 

volop gerookt. 

Het plaatsje Ewersbach is een langgerekt 

dorp. 

Deze plaats gaat over in Rittershausen.  

Als we op een bank wat eten, passeert een man, die vertelt, dat het nog 6 kilometer 

is naar Imgarteichen. 

We verlaten de weg en lopen weer door een bos. Soms zijn de paden slecht doordat 

hier traktoren bomen uit het bos slepen. 

Het is heuvelachtig, dus inspannend. 

In de verte zien we Hainchen liggen. Het is een vrij grote plaats. Er staat een leuk 

kerkje. 

Het is ca. 12.00 uur. Het is zwaar bewolkt, maar het 

gaat niet regenen. 

Om 14.00 uur komen we uit de bossen en gaan naar 

Hainchen.  

Het is nog ca. 30 minuten naar Imgarteichen. 

Het gästhof is snel gevonden. We hebben een 

prachtige kamer met een zeer mooie badkamer. 

Het is vandaag een feestdag. Dit gästhof sluit om 

16.00 uur en we kunnen hier niet eten. We gaan 

bespreken bij de buurman, ook een gästhof. Het lukt. 

Vanmorgen is hier een processie geweest en vanavond 

is er een schuttersfeest, waar het hele dorp heen 
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gaat. 

   
 

Om 17.30 uur gaan we eten. Vandaag eten we een Jägerschnitzel. 

Daarna gaan we de route voor morgen bekijken. 

Om 19.00 uur gaan we schrijven. 

 

     ============== 
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Dag 26: 31 mei 2013. Irmgarteichen – Siegen: 17 km 

 

Het regent, als we vertrekken. Alle regenkleding trekken we weer aan. 

Als we bij de gasthof vertrekken, zijn we meteen op de route. 

 

We beginnen met een kruisweg naast het 

pad. 

Al snel lopen we de bossen in over een 

breed bospad. 

Vóór Anshausen, na ca. 4 kilometer, komen 

we op een open plek. We hebben een mooi 

uitzicht over de heuvels en de dalen. 

Om ca. 9.00 uur komen we in Anshausen. 

We gaan op een bank zitten onder een 

afdak bij de kapel om wat te eten. De lucht 

wordt lichter en het wordt zelfs droog. Ik 

trek mijn poncho uit. 

Jac belt om te vragen hoe het gaat en waar 

we zitten. 

Verderop komen we in het dorp 

Flammersbach.  

   
 

Na dit dorp lopen we tussen lage bossages over een mooi pad. De brem staat al in 

bloei. 

Als we uit de bossages komen, zien we een plaats voor ons liggen. 

Bij een kruising staan geen aanwijzingen. Op gevoel gaan we rechtdoor. We hebben 

eerder waarschijnlijk een markering gemist. 

We lopen over een paadje door het veld. Het gras is erg lang en we krijgen natte 

voeten. 

De plaats zal waarschijnlijk Niederdielfen zijn. 

We lopen door het grasveld naar de dichtstbij zijnde weg. De plaats is inderdaad 

Niederdielfen. 
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We zien geen aanwijzingen, ook niet in de nabijheid van een kerk. 

We zien een fietspad, waar een bordje staat, dat het nog 8,2 kilometer is naar 

Siegen. 

We besluiten dan maar het fietspad te volgen naar Siegen. 

Tijdens het lopen zien we plots toch weer een aanwijzing. We zijn weer op de 

route. Het is nu ca. 11.00 uur. 

Bij een clubgebouw van de scouting eten we een broodje. Daarna gaat de route 

weer het bos in. Het is een mooi, breed pad. 

Het is heuvelachtig met het nodige klimmen en dalen. Het is regelmatig pittig. 

Het is weer is helemaal opgeklaard. Het is nu zalig om te wandelen. 

Als we uit het bos komen lopen we de verkeerde kant op. Omdat ik het niet 

vertrouw, vraag ik aan een paar bosarbeiders waar Siegen ligt. Inderdaad we 

moeten de andere kant op. 

We komen bij een gästhof, waar we koffie gaan drinken. 

We steken de weg over en gaan weer het bos in. We lopen parallel aan de 

verkeersweg. 

Als we uit het bos komen, steken we de weg over en lopen door een natuurgebied 

met lage bossages. 

 

           
 

Zo nu en dan hebben we een mooi uitzicht over Siegen. Het is een grote stad. 

We lopen door de buitenwijken van Siegen. Het is een flink stuk lopen. We passeren 

een ruïne van een slot. 

Om ca. 13.45 uur arriveren we bij de Nicolaikerk. De kerk is gesloten. 
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We hebben gereserveerd in een pension, maar we weten niet exact waar het 

pension ligt. 

We gaan naar het toeristenbureau, krijgen een plattegrond en gaan op pad. Men 

zegt hier, dat de kerk nu open moet zijn. 

Om ca. 14.00 uur zijn we in het pension. 

We hebben een eenvoudige kamer. 
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Als we onze tas op de kamer hebben gezet, gaan we op zoek naar een schoenmaker. 

De hakken van de schoenen van Jef zijn versleten. 

De schoenmaker zegt, dat hij de schoenen van Jef niet kan herstellen, omdat de 

dempingslaag doornat is. De schoenen moeten eerst een paar dagen drogen. Daar 

hebben we geen tijd voor. Dus Jef blijft ze dragen tot Keulen. 

Onderweg terug naar de hostal eten we een broodje en bekijken de route voor 

morgen. 

Om 18.00 uur kunnen we in het hostal eten. We eten vandaag een schnitzel. 

Daarna gaan we schrijven. Om 19.30 uur ben ik hier mee klaar. 

 

     ========== 
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Dag 27: 1 juni 2013. Siegen – Crottdorf: 24 km 

 

Het is vandaag zaterdag. We vertrekken na het ontbijt om 7.30 uur. 

Het is droog, maar wel heiig. Het voelt erg vochtig aan. 

We volgen de route, die we gisteren hebben voorgelopen. 

 

        
 

Buiten de stad merken we, dat we een afslag gemist hebben naar het bos. We 

besluiten deze weg toch te vervolgen, want we denken, dat we verderop weer op de 

route komen. 

Een man staat buiten het trottoir te vegen. Ik vraag de man of we de goede 

verkeersweg volgen. Neen, we lopen niet goed. 

De man vraagt of hij ons naar de route moet brengen. Graag zelfs. 

 

Hij rijdt een grote Mercedes uit de 

garage en wij stappen in. Hij brengt 

ons naar een punt nabij de route en 

hij legt uit hoe we moeten lopen om 

weer op de route te komen. 

Als we aan het lopen zijn, zien we 

plots aanwijzingen van de Pilgerweg. 

Gelukkig. Nu wordt het een stuk 

gemakkelijker.  

Het is een mooi pad met soms lage 

begroeiing, waaronder de in bloei 
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staande brem. 

In de nabijheid horen we een verkeersweg. Dat moet de E40-41 zijn.  

Verderop komen we uit bij een ratstätte. We gaan hier koffie drinken. 

Om 9.30 uur gaan we verder. 

We lopen even parallel aan de verkeersweg en gaan dan richting Heisberg en dan 

over een veldweg naar Oberfischbach. Het is weer mooi pad. 

Oberfischbach is een dorp met lintbebouwing. We lopen langs de kerk. Deze is 

gesloten. 

Buiten het dorp is het weer flink klimmen en dalen. Het is erg rustig. 

Op een bord staat, dat de afstand naar Freudenberg 3,2 kilometer is. 

Om 11.45 uur staan we aan de rand van Freudenberg. Het lijkt een redelijk grote 

plaats. We eten een broodje op een bank in het park. 

We komen weer langs een kerk. De 

kerk is gesloten. Er staan een 

aantal mensen bij de kerk met een 

anjer op de revers. Dat moet een 

trouwpartij zijn. 

Een man komt naar ons toe en 

vraagt of hij iets voor ons kan 

doen. Ik zeg, dat we graag de kerk 

willen bezichtigen. Hij heeft een 

sleutel en maakt de deur open. 

De kerk is gereed gemaakt voor 

een huwelijksdienst. 

 

De man blijkt de bruidegom te zijn. Ik vraag hoe laat 

de dienst is. Hij zegt om 15.00 uur. Ik zeg, dat hij 

dan wel erg vroeg is. 

 

            
 

Er moeten foto’s gemaakt worden. Ik zeg tegen hem, dat het jammer is, dat de 

bruid er nog niet is. Hij zegt, dat ze nu buiten staat, als het goed is. Ik vraag of ze 

met ons op de foto mag.  
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Als we buiten komen staat ze er inderdaad. Ik zeg haar, dat we graag met haar op 

de foto willen. Ze vindt het erg leuk. De bruid in het midden en wij aan de flanken. 

Er is grote hilariteit op het kerkplein. De bruid heet Martina en de bruidegom 

Bastiaan. 

We nemen afscheid en gaan verder. 

We hebben vrij snel Freudenberg verlaten.  

We komen in het plaatsje Hohenhain. We volgen hier een tijdje een verkeersweg. 

Op de verkeersborden zien we, dat we niet goed lopen. 

We vragen een oude man hoe het zit. Hij legt uit, dat we ca. 1 kilometer terug 

moeten en dan de 1e weg links moeten nemen. Dan lopen we weer op de route. Zo 

gezegd, zo gedaan. Het klopt allemaal. Er gaat vandaag nogal wat fout. 

Bij het dorp Friesenhagen gaan we van de weg af en het bos in. 

 

             
 

Even verder zijn houthakkers bezig geweest. Het pad ligt over de volle breedte vol 

met omgezaagde bomen en takken. Het is een hele operatie om hier overheen te 

komen. Het pad is zeker over 150 meter met hout bedekt.  

Na ons komen ook nog een paar fietsers, die nog veel meer afzien dan wij. Het is 

een verschrikkelijke klauterpartij. 

Na enige tijd zijn we weer op de verkeersweg. 

Een automobilist stopt en zegt, dat het naar Crottdorf nog 2,5 kilometer is. 

 

De route loopt langs de St. Annakapelle met 

daarbij een groot kruis. 

Even verder zijn we in Crottdorf. Het is een mooi 

dorp met veel mooie huizen. 

Ik vraag naar de Mühle, waar ik gereserveerd heb. 

Een man zegt, dat het 2 kilometer verder is, aan de 

andere kant van de berg. Dat is een tegenvaller. 

We dachten, dat we er waren. 

Na een mooie wandeling komen we bij de Mühle. 

Het is geen molen, maar een mooi oud gebouw, dat 

nu in gebruik is als kunstacademie en 
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gemeenschapshuis. 

 

Ik bel de beheerder en die is er 

binnen een paar minuten. Hij laat 

ons binnen en laat ons het gehele 

gebouw zien. Het ziet er erg goed 

uit en het is groot. Wij zijn 

vandaag weer de enige slapers. 

De herberg was vroeger van een 

gravin. Toen overnachtten er 

regelmatig pelgrims. Ze had in haar 

testament laten opnemen, dat ook 

na haar dood hier pelgrims 

mochten overnachten. Er mocht 

geen geld aan de pelgrims gevraagd worden. Bovendien moest in de keuken 

voldoende eten aanwezig zijn voor de pelgrims. Inderdaad het is, zoals de gravin in 

haar testament had laten opnemen. 

In de herberg ligt een boek met veel foto’s over de oorlogsperiode. Ik lees in het 

boek. De verhalen van de jonge soldaten, die naar het front moesten. Ook van de 

vrouwen, waarvan de mannen aan het front moesten vechten en zij al het werk 

moesten doen om aan de kost te komen. Ook voor deze mensen was de oorlog iets 

verschrikkelijks. Het is een periode, waar wij nooit van horen of lezen. 

Naast de herberg is een gästhaus. Het gästhaus en de mühle zijn hier de enige 

gebouwen. We kunnen eten in de gästhaus, maar we moeten wel vroeg eten, want er 

is vanavond een trouwfeest, helaas niet de bruid en bruidegom, die we vanmiddag 

zagen. 

Om 17.00 uur eten we. Morgenvroeg kunnen we hier ook ontbijten. 

Om 18.00 uur zijn we weer in de herberg en gaan we schrijven. 

 

     ========== 
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Dag 27: 2 juni 2013. Crottdorf – Drabenderhöhe (Verr): 29 km 

 

Na het ontbijt in de gästhof vertrekken we. 

Als we vertrekken krijgen we meteen een flinke klim voor de kiezen. Het duurt 

ongeveer een 0,5 uur. Dit is niets voor mij bij het begin van de dag. Het is even 

flink transpireren. 

Het is mooi weer. Als we hoger komen, wordt het 

kouder door de vlakte en de koude wind. 

We hebben er een stevig tempo in. Het loopt 

goed. 

De omgeving bestaat in hoofdzaak uit grasland. 

Soms is het net gemaaid. Dat ruikt heerlijk. 

Om ca. 8.30 uur zijn we in Erdingen. 

Tussen Erdingen en Denklingen raken we even van 

de route en komen in Hähnen. We zien op ons 

kaartje hoe we weer op de route kunnen komen. 

In Denklingen gaan we koffie drinken. 

 

    
 

We lopen langs een kapel en vervolgen de route. Het is moeilijk hier. De 

markeringen zijn minimaal. 

Als we de weg vragen, komt het weer goed. 

In Oberbierenbach eten we aan een picknicktafel een broodje. Het is hier erg 

winderig en koud. 

Het lopen gaat goed. We lopen over een verkeersweg zonder verkeer. Het gaat 

goed tot we geen markeringen meer zien. Ik weet, dat we niet ver van de route 

zijn. 

Als ik de weg vraag, blijkt het te kloppen. 

Als we in de goede richting gestuurd zijn, lopen we weer snel op de route. 

Het weer is beter geworden. De koude wind is veel minder. 

Bij het plaatsje Hau rusten we even.  
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Als we uit een bos komen, zien we Drabenderhöhe liggen. 

We volgen de route en komen vanzelf bij de kerk, waar om ca. 14.30 uur arriveren. 

 

Als ik vraag naar                    

het plaatsje Verr blijkt deze 

ca. 2 kilometer buiten het 

dorp te liggen. 

Om ruim 15.00 uur arriveren 

we bij onze 

overnachtingsplaats. Het is 

een hotel met restaurant. 

Het is er erg druk. 

We krijgen een mooie kamer. 

Het ziet er erg netjes uit. 

We kunnen om 16.00 uur nog 

mee eten met het 

middagbuffet voor € 10,- 

Als we gegeten hebben, gaan 

we schrijven.  

Daarna gaan we ons voorbereiden op de dag van morgen. 

 

’s Avonds hebben we nog een gesprekje 

met de gastvrouw. Zij vertelt over de 

Brüderstrasse. Dit was in de 

middeleeuwen een handelsweg tussen 

Siegen en Köln. 

Morgen zullen we een monument zien 

onderweg. Ook zijn er boswegen, die 

Brüderstrasse heten. 

 

    

 ============= 
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Dag 28: 3 juni 2013. Drabenderhöhe (Verr) – Bergisch Gladbach: 28 km 

 

Tijdens het ontbijt zegt de uitbater, dat we brood kunnen klaarmaken voor de 

lunch. Het is een goed ontbijtje.  We vertrekken om 8.00 uur. 

We volgen een alternatieve route, zodat we niet terug hoeven te lopen naar 

Drabenderhöhe. 

Na 20 minuten komen we op de route en om ca. 8.30 uur passeren we de 

gedenksteen van de Brüderstrasse. Bij de gedenksteen staat ook een 

straatnaambord van de Brüderstrasse. 

 

      
 

Het is bewolkt, maar het ziet er niet regenachtig uit, maar er is weer een koude, 

snijdende wind. 

Als we door een bos lopen, is er volop vogelgezang en is het minder koud. 

We lopen steeds over een pad, dat de Brüderstrasse heet. 

 

We passeren het plaatsje Federath en Landwehr 

en lopen tussen de weilanden. 

Even voorbij Landwehr passeren we een 

tennisbaan, waar een man en een vrouw aan het 

tennissen zijn. Ze wuiven naar ons.  

Ik vraag of ze tegen ons willen tennissen. Dat 

willen ze wel. Ik ga tegen de man tennissen. Hij 

kijkt naar mijn tennisschoenen en vraagt of ik op 

deze schoenen moet tennissen. Ik zeg, dat mijn 

tennisschoenen thuis zijn. 

We spelen even. Het gaat gelijk op. 

Jef speelt een wereldpartij tegen de vrouw. 
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Als we klaar zijn, kijkt de man naar de baan, waar ik gespeeld heb. Het gravel heeft 

wel wat geleden.  

 

Ik zeg, dat hij de baan goed moet vegen. 

Hij zegt, als het bestuur dit zou zien, hij meteen 

geroyeerd zou worden. 

Ik zeg, dat we nog een slaapplaats zoeken in 

Steinbruch. Hij zal informeren en mij sms’n. Ik 

maak een foto van onze tegenstanders. 

We gaan verder naar Marialinden. Om 11.00 uur 

zijn we in deze plaats. Gisteren heb ik hier een 

hostal gereserveerd. We vinden het te vroeg om 

hier al te stoppen. 

We besluiten om verder te gaan en net vóór Köln 

een hotel te zoeken. 

Ik bel naar het pension in Marialinden, dat we niet 

komen. 

We verlaten Marialinden. We lopen op het trottoir 

naast een verkeersweg. 

Als we uit een bos komen, zien we in de verte Overath liggen. 

Om ca. 12.00 uur zijn we in Overath.  Hier drinken we koffie en eten een croissant. 

 

We gaan een alternatieve route volgen, die 

korter is. We willen doorlopen tot net vóór 

Köln. 

We blijven op het trottoir lopen naast de 

verkeersweg. 

We passeren de plaats Heiligenhaus. We 

lopen door 

Steinbruck. 

               

In 

Untereschbach verlaten we de weg en gaan weer 

door een bos en gaan weer de Brüderstrasse 

volgen. 

Het weer is hier erg mooi. We hebben onze jas 

opgeborgen. 

Om ca. 14.30 uur komen we langs een afgezaagde boom met het straatnaambordje 

met de tekst: Brüderstrasse met daaronder een blauw-gele schelp. 

Aan het eind van de Brüderstrasse lopen we door een tunneltje. We lopen door een 

industrieterrein en daarna langs mooie bungalows en villa’s. 
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We hopen hier een hotel aan te treffen. Het is hier fijn lopen in de schaduw van de 

bomen. 

In Lustheide is een hotel. Ik ga informeren 

en er is een kamer beschikbaar (niet erg 

goedkoop). 

We nemen deze kamer. Het is nu 15.45 uur. 

We zijn blij, dat we er zijn. Het is nu nog 

ca. 12 kilometer naar de Dom van Köln. 

Ik kan de computer van het hotel gebruiken 

en ga uitzoeken hoe laat de treinen 

vertrekken van Köln naar Nederland. We 

zouden om ca. 13.30 of 14.30 uur kunnen 

vertrekken. Dan zijn we om 17.00 of 18.00 uur in Etten-Leur. 

Om ca. 17.00 uur gaan we eten in een restaurant tegenover het hotel. 

Als galgenmaal nemen we vandaag nog een schnitzel. Daarna gaan we schrijven en 

onze rugtas klaarmaken voor morgenvroeg. 

Om 6.30 uur kunnen we morgenvroeg ontbijten. 

 

      ======== 
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Dag 29: 4 juni 2013. Bergisch Gladbach – Köln: 12 km  - Etten-leur 

 

We vertrekken om 7.00 uur. 

We lopen over het trottoir naast een 

drukke verkeersweg. Allemaal auto’s naar 

het werk in Köln. 

We denken om ca. 10.00 uur bij de Dom 

te kunnen zijn. 

Van verre kunnen we de Dom al zien. Niet 

alleen de Dom, maar ook andere grote en 

prestigieuze gebouwen. Langs de weg naar 

Köln staan over de gehele afstand huizen 

en kantoren. 

Als we aan de rand van Köln zijn, wordt de 

Dom nog beter zichtbaar.  

We lopen over een brug over de Rhein. Links 

en rechts staan grote gebouwen langs de 

oevers. 

 

We komen bij de Dom. Wat een grote kerk! 

Ik herinner me, dat ik hier ca. 55 jaar geleden 

ook ben geweest. Wat een tijd. 

  We gaan eerst naar het station om kaarten te 

kopen voor de terugreis en gaan koffie drinken. 

We kopen nog wat souvenirs voor de dames en 

kleinkinderen. 

Daarna gaan we weer terug naar de Dom en gaan 

deze van binnen bezichtigen. Het is een mooie 

kerk met veel glas in lood. 

We vertrekken met de trein om 13.30 uur. We 
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verliezen de meeste tijd bij het overstappen, maar om ca. 17.00 uur arriveren we in 

Etten-Leur, waar we opgewacht worden door de dames. 

We besluiten deze tocht met een etentje bij de Chinees. 

      

========= 

 

Nawoord 

 

Het gedeelte van de route van Keulen naar Nederland zullen we eind september 

doen. 

 

 

Dagafstanden Ökumenische Pilgerweg 2013 

 

Dag 1:     7 mei.   Görlitz – Melaune:    25 km 

Dag 2:      8 mei. Melaune – Bautzen:   27,5 km 

Dag 3:    9 mei. Bautzen – Nebelschutz:   26 km 

Dag 4:  10 mei. Nebelschutz – Königsbrück:  20 km 

Dag 5:  11 mei. Königsbrück – Grossenhain:  32 km 

Dag 6:  12 mei. Grossenhain – Strehla:   26 km 

Dag 7:    13 mei. Strehla – Wurzen:    37 km 

Dag 8:  14 mei. Wurzen – Leipzig:    30 km 

Dag 9:  15 mei. Leipzig – Merseburg:   34 km 

Dag 10:   16 mei. Merseburg – Freyburg :   28 KM 

Dag 11:  17 mei. Freyburg – Eckartsberga:  30 km 

Dag 12:  18 mei. Eckatrsberga – Stedten:   26 km 

Dag 13:  19 mei. Stedten – Erfurt:    27 km 

Dag 14:  20 mei. Erfurt – Gotha:    29 km 

Dag 15:  21 mei. Gotha – Eisenach:    35 km 

Dag 16:  22 mei. Eisenach – Netra:    30 km 

Dag 17:  23 mei. Netra – Waldkappel:   23 km 

Dag 18:  24 mei. Waldkappel – Sprangenberg:  20 km 

Dag 19:  25 mei. Sprangenberg – Homberg:  32 km 

Dag 20:  26 mei. Homberg – Treysa:    29 km 

Dag 21: 27 mei. Treysa – Stadtallendorf:   20 km 

Dag 22:  28 mei. Stadtallendorf – Marburg:  27 km 

Dag 23:  29 mei. Marburg – Niedereisenhausen:  29 km 

Dag 24:  30 mei. Niedereisenhausen – Imgarteichen: 25 km 

Dag 25:  31 mei. Imgarteichen – Siegen:   17 km 

Dag 26:  1 juni. Siegen – Crottdorf:   24 km 

Dag 27:   2 juni. Crottdorf – Drebenderhöhe:  29 km 

Dag 28:  3 juni. Drabenderhöhe – Bergisch Gladbach: 28 km 
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Dag 29: 4 juni.  Bergisch Gladbach – Köln:  12 km 

 

 

           Totaal:           777,5 km 
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