
Beminde	  parochianen,	  

U	  hoort	  aan	  mijn	  aanhef	  dat	  ik	  geen	  verschil	  maak	  tussen	  gelovigen,	  minder	  gelovigen	  of	  anders	  	  
gelovigen.	  Ik	  beschouw	  u	  allen	  als	  dierbaren	  uit	  mijn	  parochie	  die	  op	  reis	  gaan	  naar	  een	  ver	  en	  heilig	  
oord	  en	  dat	  kunt	  u	  niet	  zonder	  mijn	  herderlijke	  adviezen	  en	  mijn	  zegen.	  	  

Voor	  diegenen	  die	  mij	  niet	  kennen	  uit	  kerkbezoek,	  of	  omdat	  u	  ooit	  mijn	  diensten	  hebt	  ingeroepen	  of	  
omdat	  u	  ooit	  op	  weg	  ging	  voor	  een	  eerdere	  tocht,	  ik	  ben	  pastoor	  Bernard,	  le	  curé	  Bernard,	  telg	  uit	  
een	  Gelders	  geslacht	  met	  Franse	  wortels,	  wat	  u	  bij	  tijd	  en	  wijle	  zult	  merken	  aan	  mijn	  woordgebruik,	  
hetgeen	  mijn	  confraters	  nog	  weleens	  wil	  verleiden	  tot	  spottende	  opmerkingen.	  Ik	  moet	  u	  wel	  zeggen	  
dat	  dat	  steeds	  minder	  wordt,	  niet	  omdat	  men	  mij	  opeens	  gaat	  ontzien,	  of	  omdat	  onze	  bisschop	  
Willem	  hun	  dat	  verbiedt,	  maar	  omdat	  het	  aantal	  confraters	  in	  rap	  tempo	  afneemt.	  Zo	  lost	  het	  zichzelf	  
op.	  	  

U	  gaat	  op	  weg	  voor	  een	  verre	  tocht	  per	  fiets.	  Dat	  spreekt	  mij	  aan.	  In	  een	  vroeger	  leven	  was	  ik	  pater,	  
pater	  Franciscaan	  en	  samen	  met	  mijn	  confraters	  maakte	  ik	  verre	  tochten.	  Pelgrimstochten	  die	  mij	  
voerden	  naar	  de	  heilige	  oorden	  van	  onze	  kerk:	  Santiago,	  Rome	  en	  Lourdes.	  Dat	  deden	  wij	  natuurlijk	  
niet	  in	  die	  snelle	  verleidelijke	  pakjes	  die	  u	  nu	  draagt,	  maar	  in	  onze	  werkkledij:	  de	  bruine	  franciscaner	  
pij.	  En	  dat	  deden	  wij	  op	  zogenaamde	  patersfietsen	  zonder	  versnelling,	  fietsen	  die	  u	  damesfietsen	  
noemt,	  maar	  die	  benaming	  was	  in	  die	  tijd	  op	  gezag	  van	  onze	  bisschop	  nog	  niet	  toegestaan.	  En	  
ondanks	  die	  twee	  handicaps	  was	  ik	  toen	  aardig	  snel.	  Mijn	  confraters	  noemden	  mij	  dan	  ook	  de	  snelle	  
pater,	  le	  frere	  Vitesse.	  Een	  geuzennaam	  waar	  ik	  nog	  steeds	  heel	  trots	  op	  ben.	  	  

U	  ziet	  dat	  ik	  niet	  alleen	  ben	  deze	  keer.	  Sinds	  enige	  tijd	  word	  ik	  bij	  dit	  werk	  vergezeld	  door	  een	  acoliet,	  
dat	  is	  een	  misdienaar	  op	  leeftijd.	  Dit	  is	  een	  heel	  bijzondere.	  Hij	  heet	  Barto,	  dat	  komt	  van	  Bartolomeus	  	  
en	  hij	  is	  een	  bekeerling	  van	  mij,	  een	  heel	  bijzondere	  die	  mij	  ooit	  dubbele	  punten	  zal	  opleveren	  bij	  
Petrus,	  want	  hij	  is	  de	  zoon	  van	  een	  hervormd	  predikant,	  iemand	  die	  op	  latere	  leeftijd	  ontdekte	  dat	  hij	  
met	  zijn	  flamboyante	  persoonlijkheid	  beter	  paste	  in	  het	  rijke	  roomse	  leven	  dan	  in	  een	  sobere	  
calvinistische	  omgeving.	  Daarnaast	  is	  hij	  een	  aanwinst	  voor	  de	  kerk,	  gezien	  zijn	  uitgebreide	  kennis	  
van	  wijn	  die	  ons	  van	  pas	  komt	  bij	  de	  selectie	  van	  wijnen	  die	  dienst	  kunnen	  doen	  als	  miswijn.	  

U	  gaat	  straks	  op	  weg.	  Als	  een	  pelgrim	  op	  weg	  naar	  een	  ver	  oord.	  Voor	  sommigen	  is	  het	  de	  eerste	  
keer,	  voor	  anderen	  al	  zelfs	  de	  derde.	  En	  uw	  tocht	  voert	  door	  Frankrijk,	  la	  douce	  France.	  Net	  als	  bij	  de	  
pelgrims	  gaat	  het	  niet	  om	  het	  doel	  maar	  om	  de	  weg	  ernaar	  toe.	  En	  natuurlijk	  gaat	  u	  daarvan	  
genieten.	  Dat	  zijn	  er	  niet	  veel	  die	  dat	  kunnen	  doen.	  Ik	  wil	  dat	  u	  beseft	  dat	  Velen	  zijn	  geroepen	  maar	  
slechts	  Weinigen	  uitverkoren.	  U	  hoort	  tot	  die	  uitverkorenen	  en	  daar	  moet	  u	  dankbaar	  voor	  zijn.	  Als	  u	  
over	  drie	  dagen	  langs	  velden	  rijdt	  die	  overdekt	  zijn	  met	  een	  blauwe	  gloed	  van	  lavendel,	  velden	  
waarin	  het	  rood	  van	  de	  klaprozen	  zeer	  doet	  aan	  uw	  ogen,	  als	  u	  langs	  hellingen	  rijdt	  waarop	  de	  jonge	  
druiven	  rijpen	  in	  afwachting	  van	  hun	  pluk	  in	  september,	  wees	  dan	  dankbaar.	  Maar	  natuurlijk	  wel	  aan	  
het	  goede	  adres.	  Denk	  dan	  niet:	  Dankjewel	  Arie	  of	  Dankjewel	  Eva	  of	  Dankjewel	  Roel	  Of	  Herman,	  
dankjewel	  dat	  jullie	  dit	  allemaal	  mogelijk	  hebben	  gemaakt	  maar	  denk	  dan	  Dankuwel	  heer,	  Dankuwel	  
mon	  Dieu	  dat	  ik	  als	  armzalig	  schepsel	  in	  uw	  grote	  wonderlijke	  wereld	  dit	  mee	  mag	  maken.	  Dat	  is	  echt	  
geloven.	  	  	  

En	  natuurlijk	  moet	  u	  er	  rekening	  mee	  houden	  dat	  het	  tegen	  kan	  zitten.	  U	  kunt	  verdwalen,	  
aangevallen	  worden	  door	  loslopende	  dieren,	  lekke	  banden	  krijgen	  of	  het	  weer	  kan	  vreselijk	  tegen	  
zitten.	  U	  kunt	  geteisterd	  worden	  door	  hevige	  regenbuien,	  lage	  temperaturen,	  het	  kan	  zelfs	  sneeuwen	  



daar	  in	  het	  Centraal	  Massief	  waar	  u	  overheen	  trekt.	  Als	  u	  dat	  overkomt,	  word	  dan	  niet	  opstandig	  
maar	  blijf	  nederig	  en	  zelfs	  dankbaar	  voor	  deze	  beproevingen.	  Maar	  wel	  aan	  het	  goede	  adres.	  Denk	  
dan	  niet:	  dankuwel	  Heer,	  dankuwelmon	  dieu,	  dat	  u	  dit	  op	  mijn	  pad	  stuurt,	  maar	  denk	  dan:	  dankjewel	  
Arie	  of	  dankjewel	  Eva	  of	  dankjewel	  Roel	  of	  Herman.	  Bedankt	  dat	  jullie	  mij	  door	  weer	  en	  wind	  tegen	  
forse	  betaling	  op	  eigen	  kracht	  naar	  een	  ver	  en	  onherbergzaam	  oord	  laten	  fietsen.	  Hadden	  jullie	  dat	  
niet	  beter	  kunnen	  regelen?	  Zo	  mag	  u	  denken,	  maar	  geef	  niet	  de	  heer	  de	  schuld	  voor	  het	  ongeluk.	  De	  
heer	  is	  er	  voor	  het	  grote	  raamwerk,	  de	  natuur,	  de	  hemel,	  de	  lucht,	  de	  aarde	  en	  de	  zon	  en	  de	  mensen	  
zijn	  er	  voor	  al	  het	  andere	  en	  wat	  dat	  met	  zich	  meebrengt.	  Ook	  dat	  is	  geloven.	  

Maar	  gelukkig	  laat	  de	  heer	  niet	  alles	  over	  aan	  de	  commissie.	  Hij	  heeft	  ook	  zijn	  dienaren	  en	  twee	  	  
daarvan	  staan	  voor	  u	  en	  die	  gaan	  u	  straks	  zijn	  zegen	  meegeven	  op	  uw	  pelgrimstocht	  aan	  de	  hand	  van	  
het	  toerboek.	  Bij	  het	  doorlezen	  van	  het	  prachtige	  boek	  viel	  hem	  toch	  iets	  op.	  De	  toon	  van	  dit	  boek	  is	  
anders,	  ingetogener	  en	  spiritueler	  dan	  bij	  de	  vorige	  tochten.	  Dat	  zegt	  iets	  over	  deze	  commissie	  maar	  
ook	  over	  e	  vorige	  commissie.	  Ik	  lees	  over	  prachtige	  kerken	  en	  historische	  kapellen,	  aloude	  
pelgrimsplaatsen,	  gerenommeerde	  seminaries	  die	  u	  aandoet;	  het	  bevat	  zelfs	  een	  stuk	  
kerkgeschiedenis	  over	  pausen	  en	  concilies,	  en	  dat	  alles	  stelt	  mij	  gerust.	  Hier	  zit	  een	  duidelijk	  
religieuze	  gedachte	  achter	  waar	  ik	  me	  in	  kan	  vinden.	  Chapeau,	  mijnheer	  De	  Keizer,	  monsieur	  
L’empereur,	  die	  de	  redactie	  heeft	  gevoerd	  van	  dit	  prachtige	  boek,	  als	  ik	  goed	  ben	  ingelicht.	  Ik	  kan	  
deze	  groep	  rustig	  met	  u	  mee	  sturen	  en	  ze	  mijn	  zegen	  meegeven.	  En	  dat	  brengt	  mij	  bij	  de	  	  
eindbestemming	  van	  deze	  tocht:	  De	  Mont	  Aigoual:	  De	  regenberg.	  Aigoual	  komt	  volgens	  mij	  van	  aqua	  
dat	  water	  betekent.	  Water,	  het	  symbool	  van	  leven	  en	  het	  symbool	  van	  de	  doop.	  En	  dat	  water	  ga	  ik	  u	  
meegeven	  met	  mijn	  zegen	  voor	  deze	  tocht.	  Dat	  doe	  ik	  collectief	  zoals	  u	  zult	  begrijpen	  want	  anders	  
kost	  dat	  teveel	  wijwater	  en	  daar	  moeten	  we	  zuinig	  op	  zijn.	  Maar	  er	  is	  een	  persoon	  waar	  ik	  een	  
uitzondering	  voor	  maak	  en	  dat	  is	  iemand	  met	  de	  roomse	  initialen	  ABM	  en	  dat	  staat	  voor	  Arnoldus	  
Bernardus	  Maria	  en	  dat	  is	  onze	  voorzitter	  Arnold	  Winkel	  want	  die	  is	  vandaag	  jarig.	  Ik	  wil	  hem	  graag	  
naar	  voren	  hebben.	  	  

Ik	  zegen	  u	  als	  herder	  van	  deze	  kudde	  en	  ik	  zegen	  in	  u	  ook	  de	  mensen	  die	  deze	  tocht	  mee	  wilden	  maar	  
helaas	  niet	  mee	  mogen	  maken	  en	  ook	  iemand	  die	  ooit	  met	  ons	  op	  pad	  ging	  maar	  nooit	  is	  
aangekomen.	  	  	  	  

Ik	  ga	  ook	  jullie	  de	  zegen	  meegeven.	  Daarbij	  is	  het	  niet	  van	  belang	  of	  u	  wel	  of	  niet	  in	  God	  gelooft,	  
want	  die	  zegen	  doet	  bij	  iedereen	  zijn	  werk,	  dat	  kan	  ik	  u	  verzekeren.	  Het	  enige	  wat	  u	  moet	  doen	  is	  
amen	  zeggen,	  hetgeen	  betekent	  dat	  u	  ermee	  instemt.	  	  

Ik	  vraag	  u	  nu	  deemoedig	  het	  hoofd	  te	  ontbloten,	  de	  helm	  of	  pet	  in	  de	  hand	  te	  nemen	  en	  de	  deemoed	  
over	  u	  neer	  te	  laten	  dalen.	  Ik	  zegen	  u	  in	  naam	  van	  de	  heilige	  Christoffel	  als	  beschermheilige	  van	  alle	  
reizigers.	  Ik	  zegen	  u	  ook	  in	  naam	  van	  de	  heilige	  Clara	  als	  patrones	  van	  het	  mooie	  weer	  en	  tenslotte	  
zegen	  ik	  u	  in	  naam	  van	  de	  heilige	  Vincentius	  als	  beschermheilige	  van	  de	  wijn.	  Dat	  hij	  u	  maar	  goed	  
mag	  smaken,	  dat	  u	  behouden	  zult	  terugkeren,	  en	  er	  ook	  nog	  mooi	  weer	  bij	  zult	  hebben.	  Wat	  is	  
daarop	  uw	  antwoord:	  Amen.	  Goede	  reis.	  Que	  le	  bon	  Dieu	  vous	  blesse!	  

	  	  


