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Frank ein in voetsporen van opa 
HEEMSTEDE. ALBERTA OPOKU 

Frank Kleins opa ging honderd 
jaar geleden al op pelgrims
tocht naar Rqme. De 48-jarige . 
conciërge van het Heemsteedse 

. College Hageveld is vanmorgen 
ook begonnen aan een voetreis 
naar Rome. Hij vertrok vanuit 
zijn .woonplaats Nieuw-Vennep 
om afscheid te nemen van de 
schooL Na een kort bezoekje 
aan zijn geboortestad Haarlem 
zal het echte werk beginnen. 

Klein heeft heel bewust geko
zen voor Rome. "Ik ben katho
liek opgevoed, dus Italië, het 
bolwerk van de katholieke kerk, 
heeft een speciale plek in mijn 
hart." De gedachte aan deze 
traditie boezemde Kleins oud
ste zoon van 14 jaar angst in. 
"Ilij vroeg: Moet mijn zoon dat 
ook over honderd jaar?" Kleins 
gezin was aanvankelijk niet zo 
blij met deze onderneming: "Ze 
vonden dat ik te lang weg zou 
zijn, maar ze weten hoe belang
riik het voor me is. Bovendien 
wandel ik het grootste gedeelte 
in de vakantieperiode. Voordat 
ze het merken, ben ik al weer 
terug." 

Alleen· een rugzak neemt hij 
mee. Inhoud: een paar speciale 
wandelsandalen, drie onder
,broeken, pennen, boeken, 
schriftjes, landkàarten, een fo
toclUUera, een zaklampje, een 
dictafoon, vijf liter water per 
dag en natuurlijk een gsm. 
"Voor noodgevallen en uiter
aard voor contact met het 
thuisfront" Verder heeft de 
conciërge niet veel vooraf ge
pland. ,,Alleen een overnach
tingsplaats in Nederland heb ik 
van tevoren geboekt, in ver
band met het EK Voorde rest· 
laat ik me door de omstandig-

Frcmk Klein vertrok vanmorgen van zijn huis in Nieuw-Vennep voor de 
voettocht naar Rome. Hij volgt de voetsporen van zijn opa, die honderd 
jaar geleden ook een peJsgrimstocht naar Rome maakte. 
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heden verrassen." Kleins groot- ken. Opa Klein ondernam de 
vader deed driekwart jaar over tocht met twee anderen, maar 
de rei.s. Hijzelf verwacht er zo'n. zijn kleinzoon doet het in z'n 
aSdagen over te doen. Hij be- eentje. ,,Als ik het met anderen 
gint· met vijftig kilometer per zou doen, zou 'ik me moeten 
dag en bouwt het af naar zo'n aanpassen. De ontspanning 
twintig in de laatste paar we-, valt dan weg, omdat je wilt 

presteren. Ik luister naar mijn 
lichaam en wil me daarom niet 
forceren." . 

Dat is ook de voornaamste 
reden waarom Klein zich niet 
laat sponsoren. "Dan verdwijnt 
de spontaniteit en ben ik voor 
anderen aan het presteren. Het 
leuke hieraan is dat ik het voor
al voor mezelf doe:' Twee jaar 
lang heeft hij overuren gemaakt 
bij- de Heemsteedse school om 
zijn reis te kunnen financieren, 
"Ik heb een periode betaald 
verlof gekregen van de schooL 
Het bestuur, de leraren en de 
leerlingen hebben me allemaal 
enorm gestimuleerd om het te 
doen. Zonder hun steun, en na
tuurlijk die van mijn gezin, had 
ik het niet zo gauw gedaan." 

Klein maakt voor de school 
dan ook een fotoreportage van 
zijn reis. Hij is er niet zeker van 
of hij de foto's zal tentoonstel
len. 

Voor de rest moet de pelgrim 
het van improvisatie hebben. 
"Ik heb mijn route uitgestip

. peld, maar de kans bestaat dat 
ik daar van afwijk. Ik ben avon
tuurlijk aangelegd en zie graag 
wat er op mijn pad komt. Onge-

. dwongen en prettig, zoals ik in 
elkaar zit." In ieder geval zal 

. Klein een paar van zijn lieve
lingssteden aandoen: Florence, 
Sienna, Perugia en Assisi. Hij 
verwacht rond 14 september 
aan te komen in Rome. 

Vijf dagen na aankomst gaat 
l:lij bij de paus op audiëntie. "Ik 
heb het nagevraagd bij het Vati
caan en 'toen bleken er op die 
dag een 'paar andere pelgrims 
te komen. Ik hoef de paus niet 
per se te zien, maar het lijkt me 
leuk als het doorgaat." Klein 
vliegt op 21 september terug 
naar Nederland. 


