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Introductie

Voettocht of pelgrimstocht?
Je hebt met deze digitale gids
zeker voldoende gegevens om je
te helpen bij het vinden van je
weg naar Rome. Je overweegt
om deze tocht te gaan maken of
hebt al een bewuste keuze gemaakt, waarbij deze gids een
onderdeel van je reis zal vormen. Wordt het een voettocht of
een pelgrimstocht? De ervaring
leert dat er vaak al een tocht
naar Santiago de Compostela is
gemaakt. Die trip naar Santiago
heette vaak zonder aarzeling
een pelgrimstocht. Pelgrimsvriend Ruud Bruggeman gaf
aan dat deze tocht voor hem een
terugblik op zijn leven was en

Omdat je met deze eGuide De
Weg van de Franken hebt gekozen voor een pad op een van de
vele leylijnen, is de kans groot
dat een voettocht – die het onmiskenbaar blijft – wellicht een
pelgrimage wordt. Deze gids is

ook een onderzoek naar wat hij
nog van wezenlijk belang vond
voor de rest van zijn leven. Hij
concludeerde dat het een spirituele zoektocht was. In het boek
‘Dit is de weg naar Rome’ vraagt
hij zich toch af welke betekenis
je het woord pelgrimstocht kunt
geven. Het woord heeft onmiskenbaar van oudsher een godsdienstige bijklank – boetedoening, verering, verdiensten verwerven voor het hiernamaals –
die Ruud overigens hierbij niet
zo ervaart. Voor hem heeft het
meer een spirituele bijklank,
verwijzend naar de tocht, de
weg die wij als mensen allemaal
door ons leven heen afleggen.

Notre-Dame, Laon

Op weg naar Péronne

onderdeel van een vijftal publicaties die je vanaf Maastricht de
weg naar Rome en verder kunnen laten ontdekken. Het is een
gids waarbij het gewicht alleen
in letterlijke zin gering is, maar
waarin je hopelijk precies die
dingen kunt vinden welke je
wandeltocht een meerwaarde
zullen geven. Daarom ook veel

aandacht voor de route: in eenvoudige bewoordingen af en toe
een steun bij de twijfelachtige
momenten tijdens het wandelen
zelf. Met kaartmaterialen waar
veel creativiteit in is gestopt, het
zijn kleine kunstwerkjes die het
landschap om je heen een kader
kunnen geven.
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Arras in de dertiende eeuw

leerde inwoners te gedenken.
Leuk om te weten is dat er in de
stadsbibliotheek een van de
originele handgeschreven delen
van de voorhoofse ridderroman
Karel en de Elegast wordt bewaard. Op een andere heuvel
bevond zich reeds een GalloRomeins deel van de stad. Rond
de abdij, die werd gesticht in de
zevende eeuw, ontstond een
middeleeuwse stad. Als pelgrim
langs de weg van de Franken
vind je hier de abdij van SaintVaast, die samen met de kathedraal het grootste religieuze

In deze stad Atheras heeft bisschop Sigeric zeker een overnachtingsplek rond de abdij
gevonden. De hoofdplaats van
het huidige departement Pasde-Calais was in de elfde eeuw
al bekend door de handel die er
op de markt, de Grand’Place,
werd gedreven. Oorspronkelijk
was dit plein omzoomd met
houten huizen, die vanaf de
zeventiende eeuw door stenen
gebouwen werden vervangen. In
Atrecht, zoals de Nederlandse
naam luidt, vind je aan dit plein
het oudste huis, Les Trois Luppards, dat dateert uit 1467. Het
Belfort staat op de Places des
Héros, een naam die na de
Tweede Wereldoorlog aan deze
‘kleine markt’ met zijn gildehuizen werd gegeven om de gefusil-

Notre-Dame en Saint-Vaast, Arras

Arras
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Van Bruay-la-Buissière naar Arras
Deze route over rustige wegen en paden kun je combineren met een bezoek aan de indrukwekkende herinneringsplaats Notre Dame de Lorette. Uiteindelijk daal je af
naar de stad Arras. Hier trof bisschop Sigeric in de tiende eeuw al een abdij, die daar in de zesde eeuw gesticht
werd door de Frankische bisschop Vaast. Maar hij trof
er nog niet de gigantische kathedraal gewijd aan de inmiddels heilig verklaarde Saint-Vaast.
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De stad van Saint-Vaast

Belfort, Arras

gebouwencomplex uit de achttiende eeuw in Frankrijk vormt.
Het is een bewijs van het belang
van de economische en spirituele rol die Arras heeft gespeeld in
de artistieke en culturele ontwikkelingen. In de abdij vind je
het Musée des Beaux-Arts en
een moderne mediatheek. De
oorspronkelijke kathedraal
Notre-Dame-et-Saint-Vaast
werd gebouwd tussen 1030 en
1396 en was een van de mooiste
gotische bouwwerken van
Noord-Frankrijk tot deze werd
verwoest in de Franse Revolutie.
In het begin van de negentiende
eeuw werd de kerk herbouwd in
een eenvoudige neoklassieke

Stijl. Maar ook de Eerste Wereldoorlog heeft zijn vernielende
sporen nagelaten. In de kerk,
waar voortdurend restauraties
worden uitgevoerd, vind je acht
bijzondere heiligenbeelden, enkele wandtapijten uit Aubusson
en fraaie bisschoppelijke graftombes. De Citadel, gebouwd
rond 1670 onder leiding van de
bouwmeester Vauban, vormt
een mooi voorbeeld van militaire
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architectuur uit die tijd. Je
vindt er rond het plein kazernes, een arsenaal en een barokke kapel. Een bijzondere
ervaring biedt het Office de Tourisme: tien meter onder het
straatniveau kun je een bezoek
brengen aan Les Bôves. Vanaf
de tiende eeuw werden deze
bôves of krijtgroeven uitgegraven. Door de eeuwen heen kregen dit uitgebreide ondergrondse gangenstelsel diverse functies, ook voor de geallieerden,
die hier in 1917 in afwachting
van een offensief gelegerd waren. Nu wordt er een beeld gegeven van de geschiedenis, maar
in de zomermaanden zijn er ook

Grand´Place, Arras

Abdij Saint-Vaast, Arras
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Van Bruay-la-Buissière naar Arras
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ren van hebben kunnen ontdekken. Je kunt gebruik maken
van de gratis Citadine, die je
langs de hoogtepunten brengt.

Een Ring van Herinnering
Je kunt vanaf Rebreuve-Ranchicourt
je route meer in oostelijke richting
aanpassen om een indrukwekkende
plek op te zoeken. Het monument
Notre Dame de Lorette, dat herinnert
aan de gesneuvelden uit de Eerste
Wereldoorlog, bevindt zich iets ten
noorden van Ablain-Saint-Nazaire. Je kunt er komen door de
D57 te volgen naar Fresnicourt-le-Dolmen en Servins. Zonder een langere dagetappe te maken kun je na het bezoek
van Ablain-Saint-Nazaire en Carency de route in MontSaint-Éloi weer oppakken. De prestigieuze ‘Ring van Herinnering’ is aangelegd op een heuvel en eind 2014 geopend
voor het publiek. Van daar heb je uitzicht over het kalme
landschap rond Arras. In 1914 en 1915 was het een strategisch punt waar zwaar werd gevochten en waar honderdduizend doden vielen. Uit de heuvel steekt een enorme ellips
van donker beton, ‘de kleur van de oorlog’ volgens architect
Philippe Prost. De binnenkant is bekleed met goudkleurige
staalplaten, waarin bijna 580 duizend namen zijn gegraveerd
van jonge mannen die uit de hele wereld naar NoordFrankrijk kwamen om er te sterven. Omdat de ring met een
omtrek van 328 meter op een heuvel is geplaatst, zweeft een
deel er van in de ruimte. Onder het zwevende deel ontvouwt
zich een verrassend uitzicht, als een symbool van hoop. Het
kunstwerk bevindt zich naast de bestaande necropool van
Notre Dame de Lorette, samengesteld uit meer dan twintigduizend individuele graven, acht massagraven, een basiliek
en een monumentale toren, de Tour Lanterne. Een plaats,
die deze ‘omweg’ een bijzondere betekenis kan geven.
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bijzondere planten en bloemen
te bewonderen in de Jardin des
Bôves. In het noordwesten langs
de Boulevard de la Liberté vind
je het Nemetacum. Ruim tweeduizend jaar geleden bouwden
de Romeinen hier hun stad Atrebates op het kruispunt van
belangrijke verbindingswegen.
Recente opgravingen hebben
hier een Schola, de voorloper
van het gildehuis, uit de derde
eeuw blootgelegd. Sigeric moet
er enkele eeuwen later nog spo-

Nemetacum, Arras
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Van Bruay-la-Buissière naar Arras

Routebeschrijving
Deze etappe start op de Place
du Conseil de l’Europe. Je wandelt in zuidwestelijke richting
over de D94, Rue Henri Cadot–
Rue de la Republique. Op het
kruispunt met verkeerslichten
ga je linksaf (Rue Augustin
Cacon) in de richting van
Houdain. Na 300 m ga je
rechtsaf en volg je een gravelpad
van een oude spoorlijn. Via een
plein van een supermarkt kom
je opnieuw uit op de route over
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de spoorlijn. Je volgt deze met
GR145 gemarkeerde route ruim
3 km. Je passeert een viaduct,
een brug en enkele wegen. Waar
de GR145 linksaf gaat, volg je
ook deze richting. Waar de GR
145 linksaf gaat, blijf je rechtdoor gaan. Je laat de bebouwing
van het dorp RebreuveRanchicourt links van je liggen.
Bij een kruispunt ga je rechtsaf
over de met GR127 gemarkeerde D72 naar het dorp Hermin.
In dit dorp buigt de weg naar

Ruïne Abdij Mont-Saint-Eloi
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rechts en ga je vóór het kerkje
Saint-Léger linksaf (Rue Basse).
Bij een splitsing houd je links
aan (Rue du Calvaire). Na 1 km
ga je bij een kruispunt met
kruisbeeld rechtdoor in de richting van Caucourt. Waar de weg
naar rechts afbuigt, houd je bij
een kruisbeeld links aan (Rue
du Parc). Je passeert de brug en
je wandelt rechtsaf tot je 350 m
verder scherp linksaf (Rue Fidele) gaat in oostelijke richting. Je
passeert een kapelletje en blijft
deze weg (D73) nog ruim 350 m
in zuidelijke richting volgen. Bij
een wegwijzer (D73, Mingoval)
ga je linksaf. Al snel buigt de
weg naar rechts af en j blijft
deze weg ruim 3 km volgen in
zuidoostelijke richting tot je in
het gehucht Cambigneul arriveert en je negeert daarbij zijwegen en zijpaden. In het dorp
steek je de D75 over en volg je
de richting (D73E) Camblain

Pierres Jumelles, Acq
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l’Abbé. Na 1,5 km ga je in dit
dorp rechtsaf (La Vallée du Limacon), je passeert de Mairie en
je laat de kerk aan je linkerzijde
liggen. Op een splitsing ga je
linksaf (Rue d’Acq). Aan het einde ga je rechtsaf en loop je in de
richting van het dorp FrévinCapelle. Op het kruispunt met
rechtsboven een kapel ga je
linksaf en je volgt de weg in oostelijke richting naar het dorp
Acq. Je negeert daarbij zijwegen
en -paden. Je steekt de D58
over en je volgt ruim 250 m de
Rue de l’Égalité. Bij een kruispunt ga je rechtdoor over het erf
langs een schuur. Het landelijke
pad over de velden eindigt 450
m verderop bij de D49, die je
volgt in oostelijke richting.
Links zie je de opvallende contouren van de ruïne van de Abdij van Mont-Saint-Eloi. Waar
deze weg naar rechts afbuigt,
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Place Victor Hugo 1756, Arras
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linksaf en je passeert over een
bruggetje het riviertje La Scarpe. Je gaat rechtsaf en je volgt
het graspad. Aan het einde ga je
rechtsaf het dorp Louez in. Je
volgt 150 m de Route de Maroeuil, dan ga je rechtsaf.

Abbaye, Arras

blijf je rechtdoor (Rue de Douay)
gaan. Bij een splitsing houd je
rechts aan, om 150 m verderop
rechtsaf in de richting van de
kerk van het gehucht Écoivres
te wandelen. Na de kerk ga je
rechtsaf en je volgt de weg in
zuidwestelijke richting. Na het
spoorviaduct ga je linksaf. [Let
op: vanaf dit punt volgen we
nagenoeg solidair de markeringen van de GR145!] Na 350 m
volg je het pad over de brug
naar het gehucht Bray. Voor de
bebouwing ga je rechtsaf. Je
steekt de spoorweg over en gaat
linksaf over het pad langs het
spoor. Na ruim 1 km passeer je
het station van Maroeuil en ga
je aan het eind linksaf over het
spoor. Je volgt de Rue de la Gare om na 100 m rechtsaf de Rue
Jean Jaurès te kiezen. Aan het
einde ga je rechtsaf. Na 300 m
ga je vóór een huis linksaf over
een gravelpad in zuidoostelijke
richting. Na 300 m wandel je

Je passeert een watermolen. Na
300 m buigt de D60 naar
rechts en blijf je rechtdoor lopen
(Rue des MaÇons). Je passeert
het viaduct onder de N25 en je
blijft het pad over de Monte
Saint Vaast volgen naar de

Citadelle d'Arras
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wijken van de stad Arras. Na 1
km houd je links aan en blijf je
het Sentier des Filatiers door de
in aanbouw zijnde woonwijk
volgen tot je op de Rue du 8 Mai
1945 komt. Hier ga je rechtsaf
en je blijft deze weg langs een
schoolcomplex ruim 1 km volgen. Op de Avenue Winston
Churchill houd je links aan en
je passeert de watertoren. Na
een autowasserette steek je de

Hoe nu naar Rome?
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Boulevard over en kiest de Rue
Alexis Halette in de richting van
het centrum. Je blijft rechtdoor
gaan, wandelt door een parkje,
je steekt de Rue de Turenne
over en je loopt tussen huizen
door naar de Rue du Bloc. Aan
het einde arriveer je bij de Jardin de la Légion d’Hónneur,
waar bij de kathedraal NotreDame en Saint-Vaast deze etappe beschrijving eindigt.

NEGENDE ETAPPE IN HET KORT
+++
Niveau
8:45 uur
Duur
34,6 km
Lengte

karakter: een fraaie
wandeling met veel panoramische vergezichten; het is een fikse
etappe die wellicht deels
per bus (ligne 535:
Bruay-la-Buissière - Arras) kan worden afgelegd. [Let op: de gemarkeerde GR145 telt in
deze etappe 47,7 km!]
horeca en winkels: Je
passeert enkele dorpen
met een bakker of bar;
neem voldoende foerage
mee!; in Arras zijn diverse winkels en eetgelegenheden te vinden; aan
de Grand’Place 56 kun
je in het restaurant
L’Assiette au boeuf prima en betaalbaar eten.

pelgrimsverblijf: Herbergiers 33 32
1214038 bieden je onderdak in het Maison
Diocésaine Saint Vaast
d’Arras aan de Rue
d’Amiens 103. Een bijzonder verblijf in de foyer ‘Clair logis’ regelt mw.
Cevas graag voor je in
het Logement, een opvanghuis voor jongeren.
Meer informatie bij
Adressen!
hotel e.a.: Het Office de
Tourisme vind je aan de
Place des Héros, 33 32
1512695; 3 km ten zuiden van centrum Arras
vind je op de Rue Philibert Cléret 10 in Agny
de Gîte de Groupe
d’Agny, 33 32 1231308.
49

Van Arras naar Bapaume

Glasramen Saint Nicolas

Van Arras naar Bapaume
Deze etappe voert je in zuidelijke richting door het tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar getroffen gebied in de
omgeving van de Artois en de Somme. Alle wegen, bruggen en spoorlijnen werden door de bezetter vernield,
voordat de Australiërs in maart 1917 het stadhuis van
het verder verwoeste Bapaume innamen. De fraaie route zoekt een ‘middenweg’ tussen de oude verbindingen.
Bapaume
De naam van deze stad heeft
een voorgeschiedenis: oorspronkelijk lag Bapaume in een uitgebreid bosgebied langs de Romeinse weg tussen Amiens en
Cambrai. Reizigers werden
daarbij vaak overvallen en de
afspraak was dan om hard in je
handen te klappen. Deze legende van dat ‘vechten met je hand
palmen’ zien we terug in het
wapen van de stad. De kerk van

Saint Nicolas

ETAPPE
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Tussen spoor- en autowegen

Saint Nicolas met de zestig meter hoge toren is gebouwd in
1924 op de vroegere fundamenten van een eerdere kerk. Het
50

pronkstuk is het vijftiende
eeuwse beeld van Onze Lieve
Vrouw van Barmhartigheid. In
het interieur van dit kerkgebouw zijn onlangs ook enkele
nieuwe rijk gekleurde glasvensters aangebracht. Mede door
de grote schade van de beide
wereldoorlogen vind je slechts
weinig historische herinneringen in deze stad. Op een prehistorische grafheuvel herinnert
een oppidum ons aan de Romeinse tijd. De Franken bouwde
er ook de eerste houten toren,
die later werd uitgebreid tot een
fort en kasteel. Door de vernietiging van de vesting in het begin
van de negentiende eeuw resten
er nu nog slechts ruïnes. Bij de
Slag aan de Somme in 1917
vond de meest ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis
van Bapaume plaats. Na drie
jaar bezetting trokken de Duitsers zich terug en zij lieten
daarbij een verschrikkelijk
spoor van vernieling achter.

Via Francigena in het departement Pas-de-Calais : tiende etappe

Militaire begraafplaats, Bapaume

Sainte Rita
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Dan betreden de Australiërs het
- op het stadhuis na - verwoeste
Bapaume. Maar een tijdbom
maakt ook aan dit bouwwerk
een einde, waarbij een dertigtal
doden waren te betreuren. In
augustus 1917 bereikten de
Nieuw-Zeelanders de stad om er
eindelijk weer vrede te brengen.
De gevechten hebben de streek
geruïneerd. Voor er aan wederopbouw kon worden begonnen,
moesten eerst de miljoenen mijnen worden geruimd. Pas tien

jaar later konden de boeren hun
land weer vruchtbaar maken en
ondanks de hulp van de Engelse stad Sheffield kostte de wederopbouw van Bapaume veel
meer tijd dan verwacht. Sinds
1935 herdenkt een monument
de gebeurtenissen bij het dan
nieuwe, herbouwde stadhuis
met zijn opvallende Belfort.

Concurrentie?
Tijdens de etappes van dit deel van De Weg van de Franken door
Nord-Pas-de Calais kom je op jouw route regelmatig de GR145 tegen. De Via Francigena blijkt voor de organisaties die
Topoguides verzorgen een meerwaarde te hebben.
De Weg van de Franken gaat desondanks toch zijn
eigen weg. Dat heeft enerzijds te maken met het doel
om een route te realiseren die zo dicht mogelijk over
de wegen gaat, waarover bisschop Sigeric meer dan
duizend jaar geleden moet hebben getrokken. Dat er
sinds 990 veel aan deze wegen is gewijzigd, dwingt
elke samensteller van wandelgidsen tot keuzes. De
auteur van deze gids heeft zo veel als mogelijk rustige wegen en
paden uitgezocht. Maar ook heeft hij soms bewust gekozen voor
asfalt boven de fraai ogende GR-paden. Vooral nat weer, maar ook
landbouwactiviteiten blijken dan die weg naar Rome voor wandelende pelgrims haast onmogelijk te maken. Een andere route, deze
weg van de Franken, lijkt dan een meer verantwoorde keuze. En
deze keuze zal zoals vele wegen tenslotte ook leiden naar Rome.
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Adressen
[Gisne LXXVIII]

Office du Tourisme des Trois-Pays, 33 32 1357373,
www.tourisme-3pays.fr
Mairie [Marc Médine], Place du Maréchal Foch 23, 33 32 1855378,
www.mairie-guines.fr
Château-Camping de la Bien-Assise[ook stapelbedden], bij rotonde
D231, 33 32 1352077, castels@bien-assise.com
CH Pihen de Guines, Route de Guines 227, 33 32 1859261
CH La Forge [M.Depecker], Rue de Guizelin, 33 66 1864450 of 32
1347014, la_forge_2@hotmail.fr

Etappe 4 Licques/Alembon

Berry-au-Bac

Camping Pommiers des Trois Pays [ook chalets en mobil homes],
Rue du Breuil 273, 33 32 1350202,
contact@pommiers-3pays.com
Camping Le Canchy (Vanessa en Christophe, Rue Canchy 830,
33 32 1826341, www.camping-lecanchy.com
Gîte d’Alembon (Martine Levray en Philippe Roussel, Rue Haute 621
[Alembon, 4,8 km ten westen van Licques], 33 32 1199913,
contact@gites-alembon.com

Etappe 5 Wisques
Abbaye Notre Dame (hôtelière Soeur Lucie), Rue Fontaine 24,
33 32 1955730, ndwisques@wanadoo.fr
Abbaye Saint Paul (Père hôtelier 33 32 1122855), Rue de l’Ecole, ,
33 32 1122850, courrier@abbaye-stpaul-wisques.com
HR La Sapinière (AnneMarie en Henri Michelle Delbeke), Route de
Setques 12, 33 32 1389400, lasapinere2@wanadoo.fr

Etappe 5 Saint-Omer
Office de Tourisme, Rue du Lion 4, 33 321980851,
contact@tourisme-saintomer.com
B&B Chic o Rail, Place du 8 Mai 1945 [7 km vanaf Wisques],
33 32 1935998, buffetdurail@free.fr
H Saint Louis, Rue Arras 25, 33 321383521,
contact@hotel-saintlouis.com

Etappe 5 Helfaut
Camping les Genêts [6 km van Wisques), Rue Parfums des Sapins,
33 32 1938056, campingpechedesgenets@gmail.com
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Etappeindeling
1. Over de velden van Kent
[Canterbury – Sheperdswell]
2. Naar de krijtrotsen
[Sheperdswell – Dover]
3. In de voetsporen van Caesar?
[Dover (- Calais 42 km) – Guînes]
4. Door het hart van de Côte d’Opale
[Guînes – Licques]
5. Naar kapellen en abdijen
[Licques – Wisques]
6. Naar het oude Terwaan
[Wisques – Therouanne]
7. Langs oude historische wegen
[Therouanne – Amettes
]
18,2 km
8. Van dorp naar stad
[Amettes – Bruay-la-Buissière]
9. De stad van Saint-Vaast
[Bruay-la-Buissière – Arras]
10. Tussen spoor- en autowegen
[Arras – Bapaume]
11. Afdalen naar de Somme
[Bapaume – Péronne]
12. Over oude spoorwegen
[Péronne – Trefcon]
13. Naar een Norbertijen abdij?
[Trefcon – Tergnier]
14. Naar de stad van zeven wonderen
[Tergnier – Laon]
15. Langs rivieren en beekjes
[Laon – Corbeny]
16. Nog een klimmetje?
[Corbeny – Hermonville]
17. Naar de stad van de engelen
[Hermonville – Reims]
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