
Pelgrimsroute Hildegard von Bingen
‘Ken de Wegen’

135 km Van Idar-Oberstein naar Bingen
10 Etappen

5 - 20 Kilometer per Etappe
3192 m stijgend
3358 m dalend

60 informatie-en meditiepanelen

Een aantal etappes uitgelicht

De pelgrimsroute die aan Hildegard von Bingen gewijd is werd
in 2017 officieel geopend.
Je kan de door ons geselecteerd etappes lopen, gebaseerd op
bereikbaarheid binnen een uur rijden vanaf Bollenbach. Voel
je echter het ‘ware pelgrims-bloed’ door de aderen stromen



wandel dan vooral de hele route, verzamel je kruisjes* in
een pelgrimspaspoort en krijg na afloop een origineel bewijs
van de door jou afgelegde Hildegard von Bingen
pelgrimsroute.

* Het paspoort is tegen betaling in het Duits en Engels verkrijgbaar
bij Naheland-Touristik GmbH en kan worden afgestempeld bij VVV's in de
regio, horecagelegenheden en tenslotte bij de St. Hildegardabdij in
Eibingen.
Je kan ook een speciaal pelgrimsboek over Hildegard von Bingen in de
boekhandel aanschaffen (Annette Esser, Pilgerbuch. Hildegard von Bingen
Pelgrimsweg, Verlag Matthias Ess, Bad Kreuznach 2019. ISBN

978-3.945676-35-6).

Er werken twee krachten in de ziel van de mens: een actieve en een



contemplatieve. Door de eerste ga je voorwaarts, door de tweede kom je tot
je bestemming.

DE ROUTE

De route loopt van zuid naar noord en voert langs
verschillende etappes uit het leven van een van de
beroemdste persoonlijkheden uit de Middeleeuwen, die ook
nu nog velen inspireert met haar leven en werken.

De route begint in Idar-Oberstein 20 km ten zuiden van
Bollenbach en brengt je langs hoogtepunten als
Niederhosenbach, de meest waarschijnlijk geboorteplaats
van Hildegard von Bingen, de kloosterruïne Disibodenberg,
waar Hildegard bijna 40 jaren van haar leven doorbracht,
Sponheim waar ze als jong meisje aan de hoede van Jutta
von Sponheim (de latere abdis van de vrouwenkluis op de
Disibodenberg) werd toevertrouwd, Bingen aan de Rijn waar
de gewelvenkelder op de Rupertsberg nog getuigt van de
laatste werkplek van Hildegard.

De route eindigt in Rüdesheim-Eibingen waar je in de
Wallfahrtskirche (bedevaartskerk) van de heilige Hildegard
de Hildegardschrijn kan bewonderen en de abdij van
Rüdesheim-Eibingen kan bezoeken.

De pelgrimsroute is verdeeld in 10 etappes die variëren van
5 tot 21 kilometer.
60 informatie- en meditatiepanelen langs de hele route
vertellen het verhaal van Hildegard als kloosterlinge en
geven je aan de hand van meditaties uit haar werk stof tot
nadenken. De panelen zijn zowel in het Duits als in het
Engels geschreven.

Wij kiezen ervoor om de route niet in een keer te lopen,
maar in een aantal etappes die in eerste instantie
makkelijk vanuit Bollenbach zijn aan te rijden.



De �r���e K��c��

Wandelen in de geest van Hildegard is lopen met aandacht
voor je lichaam, je ziel en je geest. De drie pijlers

onder de holistische mystiek van Hildegard.
-

De groene kracht van de natuur, de rust en de stilte
kalmeren je zintuigen. Van bewegen, weg van je dagelijkse
beslommeringen krijg je nieuwe energie en vitaliteit.

-

De boslucht laat je weer (op-)ademen. Lichaam, ziel en
geest kunnen weer in harmonie komen.

-

Geef al lopend aandacht aan je lichaam:
Hoe ervaar ik de textuur van het pad onder mijn voeten?
Hoe reageert mijn lichaam op de inspanning? Heb ik een
pauze nodig om uit te rusten en op adem te komen? Wat

nemen met mijn zintuigen waar? Wat ruik, voel, zie of hoor
ik.

-

Waar leidt mijn geest me heen? Kan ik mijn dagelijkse
zorgen waarnemen zonder oordeel en ze weer loslaten?

-

Hoe gaat het met mijn ziel? Wat hoop, verwacht, verlang
ik? Wat heb ik nodig?

-



Welke verwachtingen, hoop, vragen of gedachten bewegen
mij? Wat hoop ik van mijn eigen persoonlijke

pelgrimstocht?

Wie is Hildegard von Bingen?

In steekwoorden:
abdis, dichter, componist,
visionair, theoloog,
natuuronderzoeker,genezer,
politicus.

Biografie in het kort:
1098: Geboorte van Hildegard
van Bingen, vermoedelijk in
Niederhosenbach bij
Herrstein.
1112: komt onder de hoede
van Jutta von Sponheim en
treedt samen met haar in het
klooster Disibodenberg in.
1136: Hildegard van Bingen
wordt, na de dood van Jutta
von Sponheim, de tweede
abdis van de vrouwenkluis in
het klooster Disibodenberg.
Rond 1150: Hildegard sticht
haar eigen vrouwenklooster
in Bingen aan de Rijn waar

ze in 1152 met een grote
groep volgelingen intrekt.
Vanaf 1150: Hildegard
schrijft haar visionaire
medische en muzikale werken,
reist ze langs de Rijn,
Moezel, Main en Neckar en
preekt op openbare plaatsen.
1165: stichting van een
tweede vrouwenklooster in
Eibingen, de huidige
bedevaartskerk van de H.
Hildegard
Rüdesheim-Eibingen.
17 september 1179: Hildegard
van Bingen sterft in Bingen
aan de Rijn
10 mei 2012:
Heiligverklaring van
Hildegard van Bingen door
paus Benedictus XVI
7 oktober 2012: Verheffing
tot Kerklerares



Van Idar Oberstein (de edelstenen-hoofdstad van
de Hunsrück) naar Fischbach (etappe 1a)

Route-gegevens

Lengte, duur, stijgen en dalen:

18,9 km in totaal

6:00 uur in totaal

851 m stijgen
798 m dalen

Moeilijkheidsgraad: vooral eerste etappe is zwaar en meer geschikt voor de
sportieve wandelaar



We rijden met de auto naar Idar Oberstein waar etappe 1 a
begint. Idar-Oberstein staat internationaal bekend als
edelstenenstad. Verschillende musea nodigen  uit tot
bewondering van de edelstenen die hier eeuwenlang gedolven en
verwerkt zijn.

De etappe staat in het teken van Hildegards kennis over
genezende werking van edelstenen.

Informatie daarover vinden we bij het Duits Mineraalmuseum,
gelegen aan de Hoofdstraat 436. Daar staat een paneel van de
Pelgrimsroute over stenen.

Vanwege werkzaamheden ter versteviging van de spectaculaire
rotsformatie boven de beroemde ‘Felsenkirche’ is het pad dat
langs de rotskerk loopt tot nader order gesloten.
Daarom laten we ons afzetten op de Schlossstraße bij Schloss



Oberstein, hoog gelegen boven de oude stad. Vanaf het terras
van het slot hebben we dan ook een fantastisch uitzicht op het
centrum en het omringende gebergte.

De Hildegard Route loopt gedeeltelijk parallel aan de
‘droomkronkel’ Nahe-Felsen-Weg, dus letten we extra goed op de
markeringen. Echt iets voor ons om het verkeerde bordje te
volgen.

Bij de "Schlossweiher",  een barbecuehut en verschillende
banken en tafels,  gaat de de route in noordelijke richting
door een dicht bos zonder steile stukken. Langs enkele diep
ingesneden beekdalen leidt het pad ons naar een uitkijkpunt
met uitzicht over het Nahedal en de stadsdelen Nahbollenbach
en Weierbach.
Vanaf hier loopt de route parallel aan de Saar-Hunsrück-Steig
(dus weer extra goed opletten) en gaat licht bergafwaarts door
bossen en weiden naar het Fischbachtal en over de Nahe
Höhenweg bereiken we het einde van het eerste deel.

Wandelen en pelgrimeren

We hebben genoten van prachtige, stille beekdalen, de oude
bossen en schitterende uitzichten en voelen ons op een
bepaalde manier opgetild uit ons het dagelijks bestaan.
Pelgrimeren is niet alleen fysiek een reis maken, een afstand
afleggen van A naar B over onbekend terrein, maar zeker ook
een mentale reis naar binnen. Daar hoort wat ons betreft een
open geesteshouding bij. De panelen die we onderweg tegenkomen
helpen wat dat betreft goed om onze aandacht op Hildegard te
richten. En zo los te laten ons dagelijks bezighoudt. En is
dat niet juist een van de doelen van pelgrimeren?

De route besteedt op de 26 meditatiepanelen aandacht aan alle
visioenen van Hildegard die in haar boek Scivias (‘Ken de
Wegen’)zijn opgenomen en plaatst deze op de route in de
volgorde waarop ze bij Hildegard ‘binnenkwamen’.

‘Waarom we eigenlijk deze route lopen’ was een vraag op het
eerste meditatiepaneel dat we tegenkwamen. En die vraag leidde
al meteen tot een stevige uitwisseling van gedachten zonder
dat we tot een bevredigend antwoord kwamen. Maar dat hoeft
misschien ook niet.



Op het eerste paneel staat ook een afbeelding van een
miniatuur uit het voorwoord Scivias.

"En zie, in het 43ste jaar van mijn leven, terwijl ik in grote
angst en bevende aandacht bezig was met een hemels visioen,
zag ik een stralende helderheid waarin een stem uit de hemel
tot mij kwam..."

‘De miniatuur toont Hildegard die het "levende licht" uit de hemel ontvangt,
dat in vijf tongen van vuur uit het dak van een gebouw stroomt. Op haar
schoot ligt een wastablet waarop zij schrijft wat zij heeft ontvangen. Rechts
van haar, vanuit een zijbeuk, kijkt de monnik Volmar naar binnen en staart
naar de zieneres. In zijn linkerhand houdt hij een perkament waarop hij
uiteindelijk het dictaat van de zieneres zal neerschrijven. Hieruit komt
Hildegards eerste werk voort, waarvan de titel een uitnodiging is: Scivias -
Ken de wegen.’ (tekst Dr. Annette Esser ©Scivias-Institut )

Etappe 1b Van Fischbach naar Herrstein

We pakken de route weer op in Fischbach. Eerst bezoeken we de
kopermijn. We krijgen een interessante rondleiding in het
Nederlands en nadat wij ons gelaafd en gespijzigd hebben in
het restaurant wandelen we naar Herrstein.
Deze etappe is na onze vuurdoop heel goed te doen.
Eenmaal in Herrstein genieten we van de prachtige middeleeuwse



en barokke vakwerkhuizen en laten ons uiteindelijk ophalen bij
Cafe In der Zehntscheune, Schlossweg 13 (waar je eventueel ook
kan overnachten). Maar eerst eten we hier met z’n allen en
proosten op de eerste etappe van de Pelgrimsroute die we tot
volle tevredenheid volbracht hebben.

De historische kopermijn in Fischbach
‘ waar de geschiedenis nog voelbaar is’ ,
aldus de tekst op de website.

Het is handig om vooraf een kaartje en starttijd te
reserveren. En doe dat niet te laat, want daarna heb je nog
een aantal uren te gaan richting Herrstein. Wij boeken de
eerste rondleiding en zijn onder de indruk van de grote van de
mijn, het uitgebikte gangenstelsel en de verhalen van de gids
over de leefomstandigheden van de mijnwerkers in de 15de eeuw.
De tekst op de website wordt wat ons betreft helemaal waar
gemaakt.

http://www.besucherbergwerk-fischbach.de/nl/

http://www.besucherbergwerk-fischbach.de/nl/



